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ŞAHİN BAYRAMOV 

Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru 

 

AÇILIŞ NİTQİ 

Hörmətli qonaqlar! 

Hörmətli media nümayəndələri! 

Hörmətli professor-müəllim heyəti üzvləri! 

Əziz tələbələr və magistrantlar! 

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 

 

Hər birinizi Mingəçevir Dövlət Universitetində Hoca Əhməd Yəsəvi VII Beynəlxalq Elmi 

Tədqiqatlar Konfransının açılış mərasimində həm öz adımdan, həm də Mingəçevir Dövlət Universiteti 

ailəsi adından salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. 

Konfransın baş tutmasında İqtisadi İnkişaf və Sosial Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbərliyinə, 

İnstitutun Türkiyədən olan əməkdaşlarına və Azərbaycandakı nümayəndələrinə təşəkkürümü bildirirəm. 

Universitetimiz üçün əlamətdar haldır ki, növbəti Hoca Əhməd Yəsəvi VII Beynəlxalq Elmi 

Tədqiqatlar Konfransı məhz Mingəçevir Dövlət Universitetinin ev sahibliyi ilə Azərbaycanda, 

Mingəçevir şəhərində keçirilir. 

Bu konfrans Mingəçevir Dövlət Universitetinin ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq səviyyəli üçüncü 

konfransdır. Son üç il ərzində isə universitetimiz artıq bir neçə beynəlxalq konfransın keçirilməsində 

tərəfdaş kimi iştirak etmişdir.  

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 

Bir neçə ay əvvəl, Elm və Təhsil Nazirliyinin yaradılması ilə ölkəmizdə elm və təhsil üzrə dövlət 

siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, həyata keçirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin koordinasiya edilməsi vahid 

nazirliyə həvalə olundu. Bunun, elm və təhsilin daha sıx inteqrasiya olunması, elm və təhsil müəssisələri 

arasında qarşılıqlı məhsuldar əməkdaşlıq yaradılması üçün zəmin yaratmaqla, respublikamızın elm və 

təhsil potensialının daha da artırılmasına əsaslı təkan verəcəyinə əminik. 

Son 10 ildə ölkəmizdə elmin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərində davamlı artım dinamika 

müşahidə olunur, dövlətin elmin inkişafına ayırdığı vəsait ilbəil artmaqdadır. 

Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasının 

2022-2026-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda və “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa 

dair Milli Prioritetlər”də ölkədə elmin və ali təhsilin inkişafı üçün real zəmin yaradan çox mühüm 

müddəalar yer alıb. Bu sənədlər ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələri qarşısında ciddi vəzifələr qoyur. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti bu vəzifələrin əhəmiyyətini və məsuliyyətini dərk edir, onların 

reallaşması üçün mövcud potensialdan səmərəli istifadə edərək, bu istiqamətdə məqsədyönlü və davamlı 

fəaliyyət göstərmək əzmindədir. 

Fikrimizcə, bu gün ali təhsildə innovativ metodların,  elmi fəaliyyətdə müasir yanaşmaların tətbiqi 

ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrinin innovator olması üçün başlıca meyardır. 



Hörmətli konfrans iştirakçıları! 

Sevindirici haldır ki, son illər Mingəçevir Dövlət Universitetində qeyd etdiyim istiqamətdə real 

addımlar atılıb, konkret nəticəyə söykənən tədbirlər həyata keçirilib. Universitetdə aparılan köklü 

islahatlar çərçivəsində Elm və innovasiyalar şöbəsi yaradılmış, Magistratura və Doktorantura Təhsil 

Mərkəzinin işi yenidən qurulmuş, “Dayanıqlı İnkişaf” adlı multidisiplinar elmi jurnalı nəşr olunmağa 

başlamışdır. Artıq iki ildir ki, universitetmizdə MDU Elmi Şurasının müvafiq qərarı ilə təsdiq eilmiş 

“MDU əməkdaşlarının elmi nəşrlərdə dərc edilən əsərlərə görə mükafatlandırılması Qaydaları” tətbiq 

olunur. Bu, universitetdə elmi tədqiqatların stimullaşdırılmasına güclü təkan verib. Bunun nəticəsidir ki, 

akademik heyət üzvlərinin nüfuzlu elmi jurnallarda dərc edilən məqalələrinin sayı əhəmiyyətli şəkildə 

artmaqdadır. Yalnız bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, bu gün Web of Science kimi mötəbər elmimetrik 

bazada MDU əməkdaşlarının 33 məqaləsi yer alıb, binların 22-si son üç ilin payına düşür.  

Qeyd edum ki, son illər MDU əməkdaşlarının müxtəlif səviyyəli mötəbər konfranslarında iştirakına 

xüsusi diqqət yetirilir və bundan ötrü universitet rəhbərliyi tərəfindən müvafiq şərait yaradılır. 

Bu gün MDU müasirləşmə yolunda uğurla irəliləyir.  

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 

Nəzərinizə çatdırım ki, açılışına toplaşdığımız bu konfransa 84-ü Mingəçevir Dövlət 

Universitetindən, 55-i Azərbaycanın digər ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrindən və digər 

təşkilatlarından, 81-i Türkiyədən və 27-si digər xarici ölkələrdən olmaqla, ümumilikdə 243 məqalə daxil 

olub.  

Konfransa daha fəal qoşulan yerli qurumlardan Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Gəncə Dövlət 

Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universiteti, həmçinin AMEA-nın bir sıra elmi-tədqiqat institutları, Türkiyənin Çukurova 

Universiteti, Van Yüzüncü Yil Universiteti, Fırat Universiteti, İstanbul Ticarət Universiteti və digərlərinin 

adlarını xüsusi vurğulamaq istərdim. 

Konfrans ənənəvi və onlayn olmaqla iki formatda keçirləcək. Konfrans işi ilk günü ənənəvi 

formatda 10 bölmədə, ikinci günü isə onlayn formatda 16 bölmədə təşkil olunub. 

Onlayn formatda keçirilən bölmə iclaslarında. Azərbaycan və Türkiyə alimləri ilə yanaşı, 

Pakistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, İran, Ukrayna, İndoneziya, Mərakeş, Nigeriya, Sudan, Əlcəzair, 

Səudiyyə Ərəbistanı, Rumıniya, Hindistan, Bolqarıstan, Xorvatiya, Serbiya və Meksikadan olan alimlərin 

də məruzələri dinləniləcəkdir.  

Konfrans multidisiplinar xarakter daşıdığından, əminəm ki, bölmələrdə təhsil və elmi-tədqiqat 

fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri, elm və təhsil sahəsində innovasiyaların tətbiqi, dördüncü sənaye inqilabı 

və texnoloji inkişaf, döğma Qarabağımızın dirçəldilməsində elmi yanaşmalar, elm və təhsilin inkişafı 

istiqamətində milli və beynəlxalq təcrübənin mübadiləsi və digər mövzularda maraqlı məruzələr 

dinləniləcək və elmin müxtəlif sahələri üzrə faydalı müzakirələr aparılacaq. 

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 

Plenar və bölmə iclaslarında iştirak edən hər kəsi bir daha böyük hörmət və ehtiramla salamlayır, 

Beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsində dəstək göstərən bütün əməkdaşlara, təşkilati, texniki və media 

dəstəyi göstərən qurumlara, konfransın Təşkilat Komitəsinin rəhbərliyinə, üzvlərinə, məruzəçilərə, 

məqalə və tezis göndərmiş bütün müəlliflərə dərin təşəkkürümü bildirir, konfransımızın işinə uğurlar 

arzulayıram. 



PHOTTO GALLERY 
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HEAD OF SESSION: Dr. Gulshan NOVRUZOVA  
SESSION-1 / HALL-4 

TOPIC TITLE AUTHORS AFFILIATION 
INTEGRATION IN THE TEACHING OF 

FARADEY'S ELECTROLYSIS LAWS : 
RESULTS, PERSPECTIVES, 

OPPORTUNITIES 

 
Səfər Raziyev 

Gülzar Quliyeva 

 

UNEC Zaqatala filialı,  
Sumqayıt Dövlət Universiteti,   

Azərbaycan 

TEACHING THE PHOTOSYNTHESIS 
PROCESS WITH THE CONTEXT 

INNOVATION AND 
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION 

 
Səfər Raziyev 

Gülzar Quliyeva 

 

UNEC Zaqatala filialı,  
Sumqayıt Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

TEACHING COMPUTER SCIENCE IN 
THE SECONDARY SCHOOL: 

EXPERIENCE OF COUNTRIES OF THE 
WORLD 

 
Leyla İsmayılzadə 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

TRAINING, EDUCATION, 
TECHNOLOGY + MOTIVATION, 

RESPONSIBILITY, LOGIC = MODERN 
EDUCATION 

Ceyhun Hüseynov  

Elgün Aslanov 

ADAU, Mingəçevir Dövlət 
Universiteti, 

Azərbaycan 

DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH 
IN LITERATURE LESSONS 

Rahilə Məmmədova Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

NEW NATURAL INTELLIGENCE- 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE Günay Əliyeva  

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

NEW METHODS IN FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING 

Turan Əsədova  
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
STUDYING COMMON TURKISH 

VALUES: FROM HEYDAR ALIYEV TO 
ILHAM ALIYEV 

 

Mehriban Sərdarova  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti, Azərbaycan 

WAYS OF DEVELOPMENT OF 
COMPUTER SCIENCE IN MODERN 

PERIOD 

 
Ceyhun Əlizadə 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

THE ROLE OF NOUN TEACHING IN 
STUDENTS' ACQUISITION OF SPEECH 

CULTURE 

 
Aybəniz Əliyeva 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

TEACHING FOLK TALES IN PRIMARY 
SCHOOLS AND THEIR HARM 

Gülnar Vəliyeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
THE ROLE OF MENTORING 

ACTIVITIES IN IMPROVING THE 
EFFECTIVENESS OF TEACHER 

EDUCATION IN HIGHER 
EDUCATIONAL UNIVERSITIES 

 
Gulshan  Novruzova 

 
Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti, 
Azərbaycan 
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HEAD OF SESSION: Dr. Elvan JAFAROV 
SESSION-1 / HALL-5 

TOPIC TITLE AUTHORS AFFILIATION 
 

TÜRK SUFİZMİNİN BANİSİ XOCA 
ƏHMƏD YƏSƏVİ 

 
Əbülfət Ədilov (Əbülfət 

Həsənoğlu) 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

İNSAN VƏ TƏBİƏT ARASINDAKI 
HARMONİYANIN POEZİYADA ƏKSİ 

Ceyran Vəliyeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
KHALIL RZA ULUTURK, THE FIERCE 

POET OF OUR NATIONAL 
INDEPENDENCE 

 
Jalə Qasımova 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

EXPRESSIVE READING TO LEARNERS 
IN LITERATURE CLASSES 
DEVELOPING SKILLS AS A 

METHODOLOGICAL PROBLEM 

 
Svetlana Balakişiyeva 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

KARABAKH DIALECT IN THE 
SCIENTIFIC WORK OF JEYHUN 

HAJIBAYLI 

 
Namaz Manafov 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

ARTISTIC CHARACTERISTICS OF 
TALES 

Səbinə Novruzova 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
IDEAS OF NATIONAL INDEPENDENCE 

IN THE ARTICLES OF OMER FAIGH 
NEMANZADE (1905-1917) 

 
Pərvin Hüseynova  

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN 
THE PEDAGOGICAL PROCESS 

Gülşən Mehdizadə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoi 

Universiteti, 
Azərbaycan 

IMPORTANCE OF MENTORING 
ACTIVITY AND IMPLEMENTATION 

METHODS 

 
Dr. Əlvan Cəfərov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoi 
Universiteti, 

Azərbaycan 
ATTITUDE TO TURKISH LITERATURE 

IN AZERBAIJAN LITERARY AND 
THEORETICAL THOUGHT IN THE 

SECOND HALF OF THE 19TH 
CENTURY 

 
 

Günel Yunusova 

 
AMEA-nın Z.Bünyadov adına 

Şərqşünaslıq İnstitutu, 
Azərbaycan 

UZUN HASAN AS A HISTORICAL 
FIGURE 

Babayeva Leyla Sahib qızı 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
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HEAD OF SESSION: Dr. Vafa MAHARRAMOVA 
SESSION-2 / HALL-1 

TOPIC TITLE AUTHORS AFFILIATION 
 

LEARNING MEDICAL SLANGS IN 
ENGLISH 

 
Gülnarə Qurbanova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

MUTUAL INTEGRATION OF DIALECTS 
AND ACCENTS OF COMMON TURKIC 

LANGUAGES 
( in the studies of Professor Mahira 

Huseynova) 

 
 

Maarifə Manafova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

TODAY AND TOMORROW OF OUR 
EDUCATION 

Nurlana Kazimova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, Azərbaycan 
 

ISSUE OF CLASSIFICATION OF 
PHRASEOLOGICAL UNITS 

 
Nərgiz Kərimova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

FUNCTIONAL IDIOMS IN ENGLISH 
Ləman Zeynalova- Məmmədzadə Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
THE MAIN DIRECTIONS AND ESSENCE 

OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
Fidan İsayeva 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS IN 
AZERBAIJAN AND RUSSIAN 
LANGUAGES COMPARATIVE 

PARADIGMATIC FORM 

 
Lamiyə İbrahimova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

EXPRESSION OF MODALITY ON THE 
MATERIAL OF ENGLISH PROVERBS 

Vəfa Balakişiyeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
PSİXOLOJİ MAARİFLƏNDİRMƏNİN 

MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ 
Qızxanım Qəhrəmanova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoi 
Universiteti, 

Azərbaycan 
REFLECTION OF SUPERSTITIONS IN 

AZERBAIJANI AND ENGLISH 
LINGUOCULTUROLOGY 

 
Doç. Dr. Vəfa Məhərrəmova 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 
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HEAD OF SESSION: Dr. Mehdi RAHIMOV 
SESSION-2 / HALL-2 

TOPIC TITLE AUTHORS AFFILIATION 

THEORY OF LANGUAGE AND THE 
PROBLEM OF THE EXISTENCE OF 

LANGUAGE 

 
Afayət Tanriverdiyeva 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

TWO WORLDS WILL FIT IN ME, BUT I 
WON'T FIT IN THIS WORLD 

Durdanə Qurbanova 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
BENEFITS OF LEARNING A SECOND 

LAGUAGE AT AN EARLY AGE 
Ülviyyə Məmmədova Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
 

CONSIDERING CULTURAL FACTORS 
IN A BILINGUAL CONTEXT 

 
Turkanbayim Ahmadli 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

DIFFERENT METHOLOGIES 
TEACHING ENGLISH 

Aysel Aliyeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
ON PHRASEOLOGICAL VARIABILITY 

AND CONTEXT 
Lala Rustamova  

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

ANALYSIS OF THE ETYMOLOGICAL 
MEANINGS OF WORDS IN ENGLISH 

Şhukufa Gojayeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
UNIVERSAL TURKISH LANGUAGE AS 
THE MOST IMPORTANT FACTOR IN 

THE INTEGRATION OF THE TURKISH 
PEOPLES 

 
Mətanət İsmayilova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

HISTORICAL PHONETICS OF THE 
AZERBAIJAN LANGUAGE IN THE 

RESEARCH OF ACADEMIC AGAMUSA 
AKHUNDOV 

 
Çinarə Yolçubəyli 

Gəncə Dövlət Universiteti, 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

THE PROBLEM OF VARIABILITY IN 
THE EXPERIMENTS OF PETER 

TRUDGIL 

 
Gülşən Nəsirova 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

USING DIFFERENT TYPES OF TEXTS 
IN ENGLISH LESSONS 

Doç. Dr. Mehdi Rahimov 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
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HEAD OF SESSION: Dr. Asim MAMMADOV 

SESSION-2 / HALL-3 
TOPIC TITLE AUTHORS AFFILIATION 

 
THE PROBLEM OF LACUNAS IN 

LINGUISTICS AND WAYS TO SOLVE IT 

 
Fəxriyyə Məbudova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

LANGUAGE LESSONS AS THE BASIS 
OF SPEECH DEVELOPMENT 

Sevil İsayeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
THE ROLE OF ARCHAEOLOGICAL 

EXCAVATIONS IN THE STUDY OF OUR 
CULTURAL HERITAGE 

Saadat Aliyeva 
Zibeyda Hajiyeva 

“Avey” State historical and 
cultural reserve, Gazakh district, 

Azerbaijan 

GOYAZAN CASTLE, WHICH REFLECTS 
OUR CULTURAL HERITAGE 

Saadat Aliyeva 
Gulmira Bakhshiyeva 

“Avey” State historical and 
cultural reserve, Gazakh district, 

Azerbaijan 

FORMATION OF AESTHETIC 
PLEASURE OF YOUNG SCHOOL 

CHILDREN THROUGH MUSIC LESSON 

 
Faiq Yusifli 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF 
THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT OF 
THE CENTRAL LOWLAND REGIONS 

ON GRAIN CROSSING 

 
L.B. Ehmedova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

THE ROLE OF THE APPLICATION OF 
THE STEAM PROJECT IN EDUCATION 

Şahsənəm Əliyeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
ŞUŞANIN TÜRK MƏNŞƏLİ 

TOPONİMLƏRİNİN LİNQVİSTİK 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF 
TURKISH TOPONYMS OF SHUSHAN 

 
Nigar Məhərrəmova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

DIVIDED PEOPLES: HISTORICAL 
DESTINIES AND MODERNITY 

Güler Ejderzade 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
ZENGEZUR KORİDORU`NUN 

SUNACAĞI YENİ ULAŞIM 
OLANAKLARI 

 
Doç. Dr. Asim Mammadov 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 
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HEAD OF SESSION: Dr. Vugar MUSTAFAYEV 
SESSION-2 / HALL-4 

TOPIC TITLE AUTHORS AFFILIATION 

THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE 
OPERATION OF AN ADJUSTABLE 

MOTOR 

 
Dr. Saadat Shikhaliyeva 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

AZƏRBAYCANDA IQLIM 
DƏYIŞIKLIYININ MEŞƏ 

TƏSƏRRÜFATINA TƏSIRININ 
QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 

Sona Qulizadə 
 

Elgün Məmmədov 

Ege Universitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Türkiye 

Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universiteti, 

Azərbaycan 
HUMAN HEALTH FACTOR IN A 

HEALTHY AND QUALITY 
ENVIRONMENT TO ENSURE LABOR 

SAFETY 

 
Məryəm Əsədova 
Aytac Cavadova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE 
OIL INDUSTRY 

Asudə Abdurrahmanova 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ 

MİKROSANİYƏLİ İMPULS 
QAZBOŞALMASININ TƏSİRİNƏ 

MƏRUZ QALAN 
POLİVİNİLİDENFTORİD 

MATERİALINDA ÜST MOLEKULYAR 
STRUKTUR-XASSƏ ƏLAQƏLƏRİNİN 

TƏDQİQİ 

 
 

Liliya Süleymanova 

Sveta Bəkirova 

 
 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

ƏTRAF MÜHİT PROBLEMLƏRİNİN 
YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

Təranə  Səfərova Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

THE ROLE OF THE APPLICATION OF 
MODERN TECHNIQUES AND 

TECHNOLOGIES IN REDUCING 
TRAFFIC SAFETY RISKS 

 
Qaragöz Kərimov 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

SILICON PHOTOMULTIPLIERS Khayala Huseynzadeh 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 
METHODOLOGY OF THE STUDY OF 
ANTHROPOGENIC DEGRADATION 

PROCESSES IN THE SOILS OF 
AJINOHUR MOUNTAINOUS 

 
Lala Ahmadova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

EFFECT OF TOTAL NUCLEAR LEVEL 
DENSITY ON THE PHOTONUCLEUS 

IMPACT CROSS SECTION OF THE 
55MN ISOTOPE 

 
Vəfa Cəfərova 

 
Füzuli rayon 1 saylı tam orta 

məktəbinin müəllimi 

DETERMINATION OF THE LOAD 
CAPACITY OF A DOUBLE PLAIN 

BEARING IN MULTI-CYCLIC 
MECHANISMS 

 
Doç. Dr. Vüqar  Mustafayev 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE OIL 
COMPANIES IN SUDAN 

Adam Abdelsamad 
Baku State university, Baku, 

Azerbaijan 
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HEAD OF SESSION: Dr. Aida MUSTAFAYEVA 

SESSION-2 / HALL-5 
TOPIC TITLE AUTHORS AFFILIATION 

IMPLEMENTATION OF AN 
INTELLIGENT RECOGNITION SYSTEM 

TO DETERMINE THE LOCATION OF 
SEVERE EARTHQUAKES THAT MAY 

OCCUR IN THE CAUCASIAN 
MOUNTAIN BELT 

 

 
Elvin Muradzadə 

 
 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

DETECTION AND IDENTIFICATION OF 
OBJECTS IN REAL AND VIRTUAL 

ENVIRONMENTS USING ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

Aidə Mustafayeva  

Elmira İsrafilova  

Almaz Əliyeva 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

NEW POSSIBILITIES OF WEB 
PROGRAMMING 

Nərmin Əhmədova 
Asudə Abdurrahmanova 

Şəbnəm Nəsirova 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan 

INTERFERENSİYANIN VASİTƏSİZ 
NİTQİN SİTAT NÖVÜ KİMİ 

MƏTNLƏRDƏ İSTİFADƏ OLUNMASI 

 
Xəyalə Abdullayeva 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

DIFFERENT WRITING FORMS OF 
LAGRANGIAN INTERPOLATION 

POLYNOMIAL 

 
Bulud Rəsulov 

Vilayət Əhmədov 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

RESEARCH THE ROLE, STRUCTURE 
AND ARCHITECTURE OF CYBER- 

PHYSICAL SYSTEMS IN INFORMATION 
EXCHANGE 

Aidə Mustafayeva 

Günel Baxşiyeva 

Dinarə İslamova 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

APPLICATION OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN CLOUD 

COMPUTING TECHNOLOGIES DATA 
PROTECTION 

 
Aidə Mustafayeva 
Validə Nuriyeva 

 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

INFORMATION SECURITY Zülfiyyə Yusibova 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan 

ABOUT SEMICONDUCTOR DEVICES Aysel Verdiyeva 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

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

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

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

gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

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

Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

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

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

 

Before your login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number: 

exp. Hall-1, Seda BEYAZ 
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Session-1, Hall-1 
25.02.2023 

Moderator: Təranə Gəray qizi Behbudova 
Meeting ID: 813 5552 9486 / Passcode: 242526 

Baku Local Time: 11:00 – 13:00 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00   

 

Title Author(s) Affiliation  

COMMON AND DIFFERENT ASPECTS 
OF THE JEWISH-ARMENIAN DIASPORA 

Rashid SADIGOV Sakarya University 

XIX ƏSRİN I YARISINDA ÇARİZMİN 
KÖÇÜRMƏ SİYASƏTİ 

Təranə Gəray qizi Behbudova  
Gəncə Dövlət Universiteti 

Azərbaycan tarixi kafedrası 

A LOOK AT THE ADAPTATION OF THE 
RENTAL AGREEMENT TO CHANGING 

CONDITIONS 

Assist. Prof. Dr. Gözde ÇAĞLAYAN 
AYGÜN  

Anadolu University 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF TAX AS A 
TECHNICAL FACT: TAX SOCIOLOGY 

Dr. Tuğba BERÇİNTÜRK Hitit University  

TERMİNİLOGİYA VƏ TERMİNLƏRİN 
DİLÇİLİKDƏ YERİ 

Sahilə  Ağahuseyin qızı Salmanova  
Zita Nüsrət qızı Hüseynova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universiteti 

DEVELOPING SPEAKING SKILLS 
THROUGH A SYSTEM OF EXERCISES 

Valiyeva Elmira Musa 
Anna V. Gruzina 

Azerbaijan State Aqrarian 
University 

SYNTAX AND SEMANTICS OF THE 
LANGUAGE 

Lilpar G. Aliyeva 
Mahmudova A. Sevinj 

Azerbaijan State Aqrarian 
University 

SPEECH FEATURES OF COMMENTS IN 
NEWS TEXTS OF ONLINE 

PUBLICATIONS 

Mammadova Bagdagul Bahramgur 
Alakbarova Shahnaz Nusret 

Azerbaijan State Agrarian 
University 

II DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏN SONRA 
SSRİ-TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNƏ 
TƏSİR EDƏN AMİLLƏR(1946-1953) 

Samirə Əkbər qızı Kərimova Sumqayıt State University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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SPIRITUAL INDICATORS IN MEHMET 
BAŞBUĞUN'S HOCA AHMET YESEVI 

THEMED PAINTINGS 
Assoc. Prof. Dr. Fahrettin GEÇEN İnönü University  

THE LOVE OF GOD IN THE DIVÂN-I 
HİKMET OF HOCA AHMED YESEVİ 

Assist. Prof. Dr. Nazım ÇINAR Tokat Gaziosmanpaşa University 

ÖMÜR KOÇ'S UNDERSTANDING OF 
ART AND HODJA AHMET YESEVI 

MINIATURES 

Assoc. Prof. Dr. Rasim SOYLU 
Assoc. Prof. Dr. Mustafa DİĞLER 

Sakarya University, Sakarya, 
Türkiye 

Karamanoğlu Mehmetbey 
University, Karaman, Türkiye 

NUSRET ÇOLPAN'S UNDERSTANDING 
OF ART, EXAMINING HODJA AHMET 
YESEVI MINIATURE WITH SEMIOTIC 

METHOD 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa DİĞLER 
Assoc. Prof. Dr. Rasim SOYLU 

Karamanoğlu Mehmetbey 
University, Karaman, Türkiye 
Sakarya University, Sakarya, 

Türkiye 
COMPARATIVE INTERTEXTUAL 

ANALYSIS OF MANASTIRLI ḤASAN BIN 
ALĪ'S EḤĀDĪS̱-I ERBĀᶜĪN AND AMĪḲĪ'S 

TERCEME-I EḤĀDĪS̱-I ERBĀᶜĪN 

Assist. Prof. Dr. Mehmet BÜKÜM İzmir Kâtip Çelebi University 

CITY OF CHANNELS BASRA Assist. Prof. Dr. Mehmet USLUER Hakkâri University  

HADITH AND POETRY Assoc. Prof. Dr. Ramazan ÖZMEN Van Yüzüncü Yıl University 

DAR AL-HADITHS IN AL-SALIHIYYA 
DISTRICT DURING THE MAMLUK 

PERIOD 
Assoc. Prof. Dr. Ramazan ÖZMEN Van Yüzüncü Yıl University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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JALUT MONASTERY OF CAUCASIAN 
ALBANIA  

t.ü.f.d., dosent Taleh V. Əliyev 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Arxeologiya, Etnoqrafiya və 

Antropologiya İnstitutu, 
Albanşünaslıq Elmi Mərkəzi, Bakı 

BITUMEN IN ANCIENT NEAR EAST 
MEDICINE 

Assist. Prof. Dr. Ayşe Nur 
MORKOÇ 

Trakya University, Edebiyat Fakültesi, 
Tarih Bölümü 

MANAGING EXTREME RISKS: Case of 
Turkey 

Assist. Prof. Dr. Nurhan 
TOĞUÇ 

İstanbul Gelişim University 

FLEXIBLE WORKING TYPES IN 
TURKISH LABOR LAW 

Öğr. Gör. Özge Öztürk Anadolu Üniversiteti, Türkiye 

AGRI -DIYADIN PILLOW CARPET Assist. Prof. Dr. Cavit POLAT 
Kahramanmaraş Sütcü İmam 

Üniversiteti, Türkiye 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Title Author(s) Affiliation  

PEACE IS A BASIC UNIT FOR THE 
DEVELOPMENT AND STABILITY OF 

SOCIETY (IN THE MIRROR OF ISLAMIC 
DIRECTIVES) 

Dr. Naseem Akhter (Associate 
Professor) 

Shaheed Benazir Bhutto Women 
University, Peshawar, Pakistan. 

THE PLIGHT OF SOCIETY AND THE 
INCREASING TREND OF REDEMPTION 

(AN EXPLORATORY REVIEW) 

Dr. Naseem Akhter (Associate 
Professor) 

Shaheed Benazir Bhutto Women 
University, Peshawar, Pakistan. 

PAKISTANI SOCIETY AND CONCEPT OF 
NON-TRADITIONAL MARRIAGES 
(UNDER ISLAMIC DIRECTIONS) 

Dr. Naseem Akhter (Associate 
Professor) 

Shaheed Benazir Bhutto Women 
University, Peshawar, Pakistan. 

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS : LOCAL 

GOVERNMENT INSTITUTION AS CHILD 
FRIENDLY INSTITUTION 

RAMSHAD KHAN R Research Scholar, University College 

PAKISTANI SOCIETY AND CONCEPT OF 
NON-TRADITIONAL MARRIAGES 
(UNDER ISLAMIC DIRECTIONS) 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto Women 
University, Peshawar, Pakistan. 

THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 
REQUIRES PEACE 

(AN ANALYSIS UNDER ISLAMIC 
TEACHINGS) 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto Women 
University, Peshawar, Pakistan.  

A STUDY ON MENTAL HEALTH AND 
EMOTIONAL WELL-BEING OF 

STUDENTS WITH DISABILITIES: 
CHALLENGES AND ISSUES IN MODERN 

EDUCATIONAL SYSTEMS  

Fr. Baiju Thomas 
Ramakrishna Mission Vivekananda 
Educational and Research Institute 

AN IMPLICIT STUDY OF THE EFFECT 
OF DIGITAL TRANSFORMATION ON 

LIFELONG EDUCATION: THE 
REVIEWER’S PERCEPTION 

Moses Adeolu AGOI 
Oluwakemi Racheal 

OSHINOWO 

Lagos State University of Education, 
Lagos Nigeria 

,All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 

 

 
  



 
HODJA AKHMET YASSAWI 7. International Congress on Scientific Research 
Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan / February 24-25, 2023 

CONGRESS PROGRAM 
 

 

 

Session-1, Hall-5 
25.02.2023 
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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

 

Title Author(s) Affiliation  

THE ESSENCE OF THE 
MANIFESTATION OF LOVE FOR GOD IN 

DIWANI HIKMET 

Bolat Korganbekov  
Zhazira Suleimenova 

L. N. Gumilyov Eurasian national 
university, Faculty of Philology, 
Literature Department, Astana, 

Kazakhstan 

THE IRISH "ECONOMIC MIRACLE" AND 
THE NEW CHALLENGES AHEAD OF 

THE COUNTRY 
Polya Yordanova 

University of Veliko Tarnovo "St. 
Cyril and Methodius", Faculty of 

History, Department of Geography, 
Veliko Tarnovo, Bulgaria 

THE IMPERATIVE OF THE PARADIGM 
OF PATIENCE IN SOCIAL MEDIA 

THROUGH THE LENS OF YORUBA 
ETHOS 

Olubanjo-Olufowobi, Olufunso  Mountain Top University 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF BACHELORS OF 

BIOTECHNOLOGISTS 

V.M. Galimova 
R.V.Lavrik 

National University of Life and 
Environmental Scienсes of Ukraine, 

Ukraine 
UTILIZATION OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 
FOR LEARNING IN HIGHER 

EDUCATION IN THE DIGITAL ERA: A 
LITERATURE REVIEW 

Haryanto Kanthi WIDODO 
Shovil MUNA 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

PUBLIC PERCEPTION OF EUTHANASIA 
AS A REMEDY FOR TERMINAL ILLNESS 

IN LAFIA METROPOLIS, NIGERIA: 
IMPLICATION FOR SOCIAL WORK 

PRACTICE IN END-OF-LIFE SITUATION 

Aleh Alexander Monday 
Federal University Lafia, Nasarawa 

state Nigeria. 

ANALYSIS OF GENDER PAY GAP 
DEIFFERENCES IN EUROPEAN 

COUNTRIES 

Ivana Tonković Pražić 
Kristina Devčić 

Ivana Beljo 

Polytechnic Nikola Tesla in Gospić, 
Croatia 

IMPACT INVEST TRENDS FOR SOCIAL 
TECH STARTUPS 

Alfredo Guatemala Mariano 
German Martínez Prats 

Candelaria Guzmán Fernández 

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, México 

RISK FOR MENTAL DISORDERS IN 
ADOLESCENTS FROM ALCOHOLIC 

FAMILIES 
dr Ljiljana Simonović Grujić Belgrade, Republika Srbija 

POSSIBLE CORRELATION BETWEEN 
THE PHENOMENOLOGY OF CRIMINAL 

OFFENCES , PRIMARILY DOMESTIC 
VIOLENCE, AND ISOLATION AND 

SOCIAL DISTANCE MEASURES DURING 
THE COVID 19 PANDEMIC IN CROATIA 

DIJANA GRACIN Assist. Prof. 
PhD. 

University of Zagreb, Military 
Studies, Croatia 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Title Author(s) Affiliation  

BREAST CANCER: PREMINELARY 
RESULTS OF MOLECULAR SUBTYPES 

IN EASTERN OF ALGERIA 

Rima SAADBOUZID, Imane 
SARHANI, Donia HELLAL, Leilia 
OUMDDOUR, Massouda IBRIR, 
Hachani KHADRAOUI, Ghania 

BELAALOUI 

Faculty of Nature and Life Sciences, 
Batna 2 University, Batna,Algeria 

INSECTS AS FOOD AND MEDICINE ABDALBASIT MARIOD 
University of Jeddah, Alkamil, KSA 

Ghibaish College of Science and 
Technology, Ghibaish, Sudan 

THE DOUBLE ROLE OF NUTRIENTS 
IN IMMUNITY 

Major Gheorghe GIURGIU, Prof. 
dr. Manole COJOCARU 

Deniplant-Aide Sante Medical 
Center, Biomedicine, Bucharest, 

Romania 
The Romanian Academy of 
Scientists, Titu Maiorescu 

University, Faculty of Medicine, 
Bucharest, Romania 

EFFECTS OF LIPID BASED MULTIPLE 
MICRONUTRIENTS SUPPLEMENT ON 

THE BIRTH OUTCOME OF 
UNDERWEIGHT PRE-ECLAMPTIC 

WOMEN: A RANDOMIZED CLINICAL 
TRIAL 

Nabila Sher Mohammad, Gulnaz 
begum, Hafsa Zafar, Kalsoom 

Tariq, Mashal Zafar 

Khyber Medical University 
Peshawar Pakistan 

COMPARISON OF DIFFERENT 
CONCENTRATIONS OF PLATELET-

RICH PLASMA AND 
POLYVINYLPYRROLIDINE ON RAM 

SPERM QUALITY DURING 
CRYOPRESERVATION 

Kave Koorehpaz 

Urmia university, Faculty of 
Veterinary Medicine, Department of 

Theriogenology and 
Obstetrics, Urmia, Iran. 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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A RESEARCH ON DETERMINING THE 
TRUST, SATISFACTION AND 

EXPECTATION LEVELS OF UNIVERSITY 
STUDENTS 

Assist. Prof. Dr. H. Nazan Çağlar 
Ress. Assist. Mustafa Bekmezci 

Ress. Assist. Şerif Yüksel 

İstanbul Kültür University, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 

THE ESSENCE OF INTEGRATION IN 
EDUCATION 

Məhərrəmova Elmira 
Məhərrəm qızı 

ADPU-nun  ETM-nin əməkdaşı 

A RESEARCH ON THE STUDIES OF THE 
HISTORY OF SCIENCE FROM THE 

CIVILATIONS OF THE FIRST AGE TO 
MODERN KNOWLEDGE  

Çağrı YİĞİT  
Assoc. Prof. Dr. Hasan UZUN 

Fırat University 

A NEW METHOD IN THE FIGHT 
AGAINST TERRORISM: DIGITAL 

DIPLOMACY 

Çağrı YİĞİT 
Assoc. Prof. Dr. Hasan UZUN 

Fırat University  

THE FUNCTION OF EPOCHE AS AN 
ACTION OF ASTONISHMENT IN THE 

PHENOMENOLOGY OF EDMUND 
HUSSERL 

Assoc. Prof. Dr. Emrah 
AKDENİZ 

Van Yüzüncü Yıl University 

ON THE ORIGIN OF PHENOMENOLOGY 
Assoc. Prof. Dr. Emrah 

AKDENİZ 
Van Yüzüncü Yıl University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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POSSIBILITIES OF APPLYING MODERN 
METHODS IN THE ANALYSIS OF THE 
MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE 

AGRICULTURAL SECTOR 

Nəcibə Qabil qızı Hacıyeva Bakı Dövlət Universiteti 

BIOLOGICAL EFFECTS OF  
NAPHTHALAN OIL 

Əmirova Günel Gündüz 
Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi 

Mingəçevir Turizm Kolleci 
PRIORITIES FOR STATE SUPPORT OF 
COMPETITIVE ECONOMIC SUBJECTS 

Sultanova Gunel Gunduz  Azerbaijan Technological University 

CONSTRUCTION OF ECONOMETRIC 
MODELS WITH VARIABLE 

COEFFICIENTS 
 Garayev Maarif Sharif  Azerbaijan Technological University 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF 
STRATEGIC CAREER MANAGEMENT 

Abdiyeva Gulgun Zeynal 
Majidov Rizvan Haji 

Azerbaijan Technological University 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF 
DIGITAL MARKETING DEVELOPMENT 

IN AZERBAIJAN 
Garayeva Shahla Nadir  Azerbaijan Technological University 

TRADITIONAL AND NON-
TRADITIONAL MONETARY POLICY 

TOOLS 

Nezahat Büşra ATASOY 
Assoc. Prof. Dr. Ayşe DURGUN 

KAYGISIZ 
Süleyman Demirel University 

EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT 
AND ONLINE SHOPPING ENJOYMENT: 

THE MEDIATING ROLE OF URGE TO 
BUY FOR ONLINE IMPULSIVE BUYING  

Lect. Dr. Mehmet Ozan 
KARAHAN  

Uşak University 

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP 
BETWEEN SELF-SUFFICIENCY AND 

SELF-LEADERSHIP 

Lect.  Dr. Burcu ALTINTAŞ 
Lect. Mustafa ALTINTAŞ 

Alanya Alaaddin Keykubat 
University  

Pamukkale University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 

 
 

 

 
  



 
HODJA AKHMET YASSAWI 7. International Congress on Scientific Research 
Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan / February 24-25, 2023 

CONGRESS PROGRAM 
 

 

 

 
Session-2, Hall-3 

25.02.2023 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Kemal YAMAN 
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A DETAILED INVESTIGATION OF 
VALUE-AT-RISK AND EXPECTED 

SHORTFALL MEASUREMENTS 
Assist. Prof. Dr. Haluk Yener İstanbul Bilgi University 

THE ROLE OF SMART CITIES IN 
DESTINATION MARKETING 

Assist. Prof. Dr. Okan TÜRK 
Lect. Aykut Kaan EREN 

Muş Alparslan University  

CONCEPTUAL PROBLEMS OF 
INTERRELATIONSHIP BETWEEN A 

COUNTRY'S LEVEL OF DEVELOPMENT 
AND IMPORT STRATEGY 

Badalov Ilham Azərbaycan Dövlət Universiteti  

THE EFFECT OF MACROECONOMIC 
FACTORS ON NATURAL STONE 

EXPORT IN TURKEY 

Umut Kokarcalı 
Osman Yazıcıoğlu 

İstanbul Ticaret University 

THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP 
MANAGEMENT IN ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
Tamerlan AKBAROV Azerbaycan Kooperasiya University 

INVESTIGATION OF EARTHQUAKE 
EFFECTS WITHIN THE SCOPE OF 

URBAN TRANSFORMATION  

Assoc. Prof. Dr. Kemal YAMAN 
Mehmet Fazıl ŞAHİN 

Karabük University  

THE EFFECTS OF REFUGEES ON 
URBAN ORDER  

Assoc. Prof. Dr. Kemal YAMAN 
Kamil ELMAS 

 Karabük University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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EXAMINATION OF PERCEIVED 
SERVICE QUALITY IN PUBLIC SPORTS 

FACILITIES (Example of Trabzon 
Province) 

Ress. Assist. Dr. Ünal SAKİ Ağrı İbrahim Çeçen University 

EFFECT OF LAUGHTER YOGA ON 
STRESS AND ANXIETY RELATED TO 

INFERTILITY 

Msc. Aleyna BULUT 
Assoc. Prof. Dr. Yasemin AYDIN 

KARTAL 
Sema AKER 

Sağlık Bilimleri University 

ATTITUDES AND EMPATHY SKILLS OF 
SCHOOL CHILDREN AGAINST PERS 

WITH DISABILITIES 

Ayşegül GÖKTAŞ 
Assoc. Prof. Dr.  Gülay MANAV 

Assoc. Prof. Dr. Gonca 
KARAYAĞIZ MUSLU 

Ress. Assist.  Recep KARA 

Muğla Sıtkı Koçman University 

THE EFFECT OF PROBLEM MEDIA USE 
ON SLEEP QUALITY IN CHILDREN 

WITH DISABILITIES 

Semanur Çelik 
Assoc. Prof. Dr. Gonca 

Karayağız Muslu 
Assoc. Prof. Dr. Gülay Manav 

Ress. Assist. Recep Kara 

Muğla Sıtkı Koçman University 

EVIDENCE-BASED DESIGNED BIRTH 
SETTINGS AND OBSTETRIC RESULTS 

Sema AKER 
Assoc. Prof. Dr. Yasemin AYDIN 

KARTAL 
Msc. Aleyna BULUT 

Sağlık Bilimleri University 

HEARING LOSSES IN THE INHERITED 
SYNDROME DISEASES 

Derya DEMİRKALE 
Assoc. Prof. Dr. Özkan ŞİMŞEK 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 
University 

MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
(MRI) AND DENTAL MATERIALS 

Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU Ankara University 

DIAGNOSTIC IMAGING METHODS 
USED FOR FRACTURES IN 

DENTOMAXILLOFACIAL REGION: 
CASES AND CRITICAL ANALYSIS 

Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU Ankara University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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THE EFFECTS OF MINDFULNESS-
BASED INTERVENTIONS ON 

SYMPTOMS OF DEPRESSION, ANXIETY, 
AND CANCER-RELATED FATIGUE IN 

ONCOLOGY PATIENTS 

Lect. Aynur CİN 
Lect. Dr. Buket DAŞTAN 

Assist. Prof. Dr. Hatice DEMİRAĞ 
Prof. Dr. Sevilay HİNTİSTAN 

Gümüşhane University  
Bayburt University  

Karadeniz Teknik University 

THE EFFECT OF ODOR THERAPY ON 
EPILEPSY SEIZURES AND NURSING 

Assist. Prof. Dr. Hatice DEMİRAĞ 
Lect.  Aynur CİN 

Lect.  Dr. Buket DAŞTAN 

Bayburt University  
Gümüşhane University 

EFFECT OF LONG TERM EXPOSURE OF 
ROTENONE ON ORGAN TOXICITY 

Assist. Prof. Dr. Eda Duygu İPEK 
Prof. Dr. Buket DEMİRCİ 

Dr. Ömer ERDOĞAN 
Prof. Dr. Hulki BAŞALOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Hatice Kübra 
BAŞALOĞLU 

Aydın Adnan Menderes 
University 

REMEMBER THE SOLUTION TO 
FORGET:REMINISCENCE THERAPY IN 

DEMENTIA 

Lect.  Dr. Buket DAŞTAN 
Assist. Prof. Dr. Hatice DEMİRAĞ 

Öğr. Gör. Aynur CİN 

Bayburt University  
Gümüşhane University 

THE RELATIONSHIP OF INCREASED 
BODY MASS INDEX AFTER 

PULMONARY REHABILITATION WITH 
SURVIVAL IN CHRONIC OBSTRUCTIVE 

LUNG PATIENTS 

Uzm. Dr. Mustafa Engin Şahin 
Uzm. Dr. Seher Satar 

Ankara Atatürk Sanatoryum 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

PROFESSIONAL REPUTATION 
MANAGEMENT 

Uz. Hem. Nazlıhan EFE 
Prof. Dr. Serap ALTUNTAŞ 

Bandırma Onyedi Eylül 
University  

CLINICAL GOVERNANCE CLIMATE 
Uz. Hem. Işıl Duran 

Prof. Dr. Serap ALTUNTAŞ 
Bandırma Onyedi Eylül 

University  
ÇƏNƏ  KANALININ MORFOLOJİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN KLİNİK  

ƏHƏMİYYƏTİ 
Gülqız Hüseynova 

Azərbaycan Tibb Universiteti, 
Bakı, Azərbaycan 

EFFECTS OF PHYTOCHEMICALS ON 
GUT MICROBIOTA 

Merve ASLAN 
Assoc. Prof. Dr. Ahu DEMİRTAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 
University 

EVALUATION OF THE RESULTS 
ACCORDING TO THE AGE GROUPS IN 
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ABSTRACT 

Diesel generators are actively used in industrial activities.Mobile power plants, which are shown as a 

backup power source for grid energy, also have a large share in the sector. Petroleum-based fuels are 

used in diesel generators with this wide usage area. Depending on the development of technology, in 

possible situations such as the oil sector's inability to meet the demand and excessive oil prices, the 

sectors that meet their energy needs from diesel generators will be adversely affected. However, the 

environmental pollution caused by the exhaust gases released as a result of the combustion of petroleum-

based fuels in diesel power generation facilities pushes the acceptable limits. For these reasons, lower 

cost alternative fuels are needed to reduce petroleum-based fuel consumption in diesel generators and 

to reduce emissions from this energy production. Biodiesel is considered as an alternative fuel type with 

properties that can meet these requirements for diesel engines. In recent years, nanotechnology science 

has been developed by adding millimeter and micrometer sized solid particles into the fluid as a result 

of developments in material science. Nanoparticles, which form the basis of nanotechnological 

materials, can be produced with a wide chemical range. The main objective of this study is to produce 

biodiesel from waste sunflower vegetable oil by transesterification method in the first stage. The 

biodiesel produced was mixed with diesel fuel at different ratios (5%, 10% and 20%). In the next stage, 

the biodiesel fuels produced were modified with Al2O3 nanoparticles. Al2O3 nanoparticle doped 

biodiesel fuel samples were obtained. The aim of the study is to compare the performance and exhaust 

emission values of the obtained fuel samples in diesel generator with diesel fuel values and with each 

other. When the tested fuels were examined, it was determined that there was a decrease in HC, CO and 

smoke emissions compared to diesel fuel. An increase in NOx, CO2 and O2 was observed. It was 

determined that Al2O3 nanoparticle doped biodiesel fuel values were improved in emission values 

compared to standard diesel fuel. These improvements were observed as 30% reduction in CO, 36% 

reduction in HC and 38% reduction in smoke (soot). As can be seen from the reductions in emission 

rates, it is concluded that the nanoparticle additive contributes to the environment. In addition, thanks 

to this nanoparticle additive, a 9% reduction in specific fuel consumption was observed. 

Keywords: Biodiesel, Nanoparticle, Waste sunflower oil, Diesel engine 

INTRODUCTION 

The world population has been growing rapidly in recent times. This makes it difficult for petroleum-

based fuels to meet this demand. For this reason, there is a trend towards renewable energy sources 

today. The alternative fuel that can be used in diesel engines should be economical, renewable, 

environmentally friendly and easy to obtain. Biodiesel is considered as an alternative fuel type for diesel 

engines with the characteristics that can meet these requirements [1].Some of the literature studies 

conducted in this direction are as follows; Radhakrishnan et al. (2019); examined the performance, 

emission and combustion characteristics of fuels obtained from a mixture of pure biodiesel and water 

on diesel engine [2].Xuan Tan et al. (2019) tested alcohol and biodiesel blend in a diesel engine and 
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investigated the emission values [3]. Siva et al. (2019) tested biodiesel produced from orange peel oil in 

a research engine [4]. Manigandan et al. (2019); examined the emission and injection properties of 

biodiesel produced from corn oil in an experimental setup [5].Uyumaz et al. (2018); in a single-cylinder, 

direct injection diesel engine; operated the system with a fuel consisting of a mixture of biodiesel and 

diesel fuel produced from waste olive oil and examined the effects of the fuel on combustion 

performance and exhaust emissions. As a result, it was seen that waste sunflower oil-diesel fuel mixture 

can be used without any modification in the diesel engine [6]. The main objective of the study is to 

investigate the performance and emission values of biodiesel fuels produced from waste sunflower 

vegetable oils in diesel engine and to compare them with the values of standard diesel fuel. For this 

purpose, biodiesel fuel was produced from these oils with NaOH and methanol catalysts. These biodiesel 

fuels were mixed with diesel fuel at 5, 10 and 20% by volume and new test samples named as WSOB5, 

WSOB10 and WSOB20 were obtained. In the next stage, the biodiesel fuels produced were modified 

with Al2O3 nanoparticles. Al2O3 nanoparticle doped biodiesel fuel samples were obtained. The addition 

of 50 ppm nanoparticles to these fuel samples was achieved by ultrasonic bath. These samples were 

named as WSOB5+50 ppm Al2O3, WSOB10+50 ppm Al2O3 and WSOB20+50 ppm Al2O3. Finally, 

the obtained nanoparticulate biodiesel fuel samples and standard diesel fuel were subjected to engine 

performance tests in a diesel generator. Engine performance and exhaust emission values were compared 

with diesel fuel values and with each other. 

RESEARCH AND FINDINGS 

In this study, biodiesel was produced from soybean oil by transesterification reaction. Before starting 

the reaction, it is necessary to remove moisture from the oils. This is because the water in the oil causes 

the formation of free oil. For this reason, before starting the transesterification process, the moisture in 

the oil was removed under vacuum at a temperature of 70 ºC in the evaporator device shown in Figure 

1. 

 

Figure 1. Evaporation process to remove possible moisture from the oil and biodiesel 

1000 ml of waste sunflower oil was mixed in a magnetic stirrer at 500 RPM and 60 °C. In another 

magnetic stirrer, 0.4% of the oil (4 g) sodium hydroxide (NaOH) salt (4 g) was stirred in methanol (200 

ml) equal to 20% of the used oil until it was completely dissolved. Methyl ester preparation steps are 

given in Figure 2. 

.  

Figure 2. Preparation steps of methyl ester 
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After the NaOH salt was completely dissolved in methanol, it was added little by little to the waste 

sunflower oil which was being stirred at constant temperature at 60 °C. The reaction was continued for 

2 hours under PID controlled system as shown in Figure 3. 

 

Figure 3. Transesterification reaction 

After this 2-hour period was completed, the mixture was taken into the separatory funnel. This mixture 

contains glycerin and methyl ester phases. A period of 24 hours is needed to separate these phases. When 

this period is completed, the glycerin with high density will settle to the bottom. The separation of the 

phases was achieved by opening the valve of the separation funnel. Although the glycerin phase is 

separated, glycerin, salt and residual methanol are still in the methyl ester phase. In order to separate 

this mixture from the methyl ester, it is necessary to wash with distilled water. The phase separation in 

the separation funnel and washing with pure water is shown in Figure 4. The common feature of 

glycerin, salt and methanol is that they are soluble in water. With the pure water digestion process, these 

substances dissolve in water and descend to the lower phase. 

 

Figure 4.  phase separation,  washing process for waste sunflower oil 

Evaporation process was applied to remove the moisture in the biodiesel, which was reached to its purest 

form. After the product was finalized, it was filtered and stored. The possible moisture removed from 

the waste sunflower oil and the biodiesel fuel produced are given in Figure 5. 

 

Figure 5. Waste sunflower oil and the resulting biodiesel 
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After the biodiesel production was completed, nanoparticle production was started. In nanoparticle 

production, Al2O3 nanoparticles were started by adding 1.8 grams of copper acetate (0.01 mol) in 50 ml 

ethanol and dissolving it in 50 ml ethanol in an ultrasonic bath. After obtaining the first mixture sample, 

4 grams of approximately 0.1 mol NaOH was added to 100 ml of distilled water and dissolved in an 

ultrasonic bath for 30 minutes to obtain the second mixture sample. In the next step, these two mixtures 

were combined and mixed. This mixture was left to settle for 15 hours. When the waiting process was 

over, the mixture was filtered in funnels with the help of filter paper. It was then subjected to oven 

drying at 55°C. In the last stage, the particle formed was subjected to heat treatment at 440 °C for 1 

hour. Al2O3 nanoparticle production was realized. The measurements were analyzed and it was observed 

that the nanoparticle production was successful.  Al2O3 nanoparticle additives were then added to the 

biodiesel produced. A ratio of 50ppm was used for the addition of Al2O3 nanoparticles. The desired 

blend of blended fuel was obtained by using an ultrasonic bath in a mixture of biodiesel and 

nanoparticles. These blends were named as WSOB5+50 ppm Al2O3, WSOB10+50 ppm Al2O3 and 

WSOB20+50 ppm Al2O3 nanoparticles. In order to make healthier comparisons in the experimental 

data, unadulterated biodiesel and standard diesel fuel tests were also performed. 

MOTOR TEST MATERIALS 

The devices used in the experimental setup are diesel engine, generator, AC load group, scales, exhaust 

gas analyzer and smoke measurement devices. No modifications were made to any parts of the engine 

during the study. The obtained waste sunflower oil biodiesel was subjected to testing. The experimental 

setup used is shown in Figure 6. 

Figure 6. Schematic view of the experimental setup 

In the first stage, the engine was run unloaded with diesel fuel for a while without any modifications. 

The purpose of this is to bring the engine to operating temperature. Loads of 2.5 kW, 5 kW, 7.5 kW and 

10 kW were applied to the engine. Specific fuel consumption (g/kW. h), HC (ppm), CO (%), CO2 (%), 

O2 (%), NOx (ppm), exhaust outlet temperature (°C) and smoke (soot) values were measured at these 

load levels. Specific fuel consumption and emission values were analyzed with test fuels produced from 

soybean oil. These exhaust emission parameters are NOx, CO, HC, soot (smoke) emission and exhaust 

gas temperature values. The values of soy biodiesel and standard diesel fuel were compared. 

Analysis of Specific Fuel Consumption Values 

The mass amount of fuel consumed per unit power is called specific fuel consumption. The calculated 

SFC values of the tested fuels are shown in Figure 7. 
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Figure 7. Variation in SCT values of fuel samples at variable load 

It is seen that the amount of fuel consumed will increase as the engine power increases. In parallel with 

the increase in load, the increase in in-cylinder combustion temperature, improvement in combustion 

performance and increase in thermal efficiency will cause the SFC value to be low. Considering all load 

conditions, the lowest SFC value is observed for WSOB10+50 ppm Al2O3 fuel. The highest SFC value 

was found to be in WSOB20 fuel. Parameters such as viscosity and density of the fuel sprayed into the 

combustion chamber have a direct effect on the SFC value [7]. 

Analysis of NOx Emission Values 

Nitrogen in the air is the cause of NOx emissions. This emission occurs because the engine operates at 

high temperatures. Under extremely hot operating conditions, oxygen reacts with nitrogen in sufficient 

time during combustion. The effective parameters in the formation of this emission are in-cylinder 

temperature, pressure, combustion time and ignition delay. The calculated NOx emission values of the 

tested fuels are shown in Figure 8. 

 

 

Figure 8. Variation of NOx emissions of fuel samples at variable load 

As a result of the tests under all load conditions, diesel fuel has the lowest NOx emission value. The fuel 

with the highest NOx emission value is WSOB20+50 ppm Al2O3 fuel. Biodiesel contains oxygen in its 

chemical content. This oxygen content causes high temperatures and pressure in the cylinder during 

combustion. It is thought that this is the reason why test fuel samples containing biodiesel contain high 

NOx emissions [8]. 

Analysis of CO Emission Values 

Insufficient oxygen in the combustion chamber causes CO emissions. It is expressed as insufficient 

oxygen in the combustion chamber. The calculated CO emission values of the tested fuels are shown in 

Figure 9. 
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Figure 9. Variation of CO emissions of fuel samples at variable load 

As a result of the CO emission tests, the fuel with the lowest CO emission value is WSOB10+50 ppm 

Al2O3 fuel. The fuel with the highest CO emission value was diesel fuel. It was observed that the CO 

emission value decreased with increasing oxygen content. High oxygen content, low carbon content and 

high cetane number in fuels containing biodiesel can be listed as the main reasons for the decrease in 

CO emissions [9]. This decrease in CO emission value continued with the addition of Al2O3 nanoparticle 

additives to the biodiesel fuels produced. 

Analysis of HC Emission Values 

Incomplete combustion causes the formation of HC emissions. The calculated HC emission values of 

the tested fuels are shown in Figure 10. 

 

Figure 10. Variation of HC emissions of fuel samples at variable load 

In all fuel samples produced, fuel consumption increased with the increase in load. This situation paved 

the way for the formation of HC emissions. As a result of the HC emission tests, the fuel with the lowest 

HC emission value is WSOB10+50 ppm Al2O3 fuel. The fuel with the highest HC emission value was 

diesel fuel. The reason for this situation is thought to be the high oxygen content and high cetane number 

of biodiesel-containing fuel samples. Al2O3 nanoparticle additives seem to further support the reduction 

of this HC emission value. 

Analysis of Smoke (soot) Emission Values 

The important factors in soot formation are turbulent mixing areas and temperature in the flame. The 

calculated smoke (soot) emission values of the tested fuels are shown in Figure 11. 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 6



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

 

Figure 11. Variation of smoke (soot) emissions of fuel samples at variable load 

With the increase in load, the smoke emission value increased in all test samples. As a result of the 

smoke emission value tests, the fuel with the lowest smoke emission value is WSOB20+50 ppm Al2O3 

fuel. The fuel with the highest smoke emission value was diesel fuel. Oxygen-containing fuels increase 

the cylinder temperature. This increase is thought to contribute to combustion efficiency and regional 

temperature changes [10]. The contribution of biodiesel in reducing the smoke emission value is seen. 

This effect is also supported by the addition of nanoparticle additives. 

Analysis of exhaust gas temperature values 

The factor affecting the high temperature at the exhaust outlet is the high heat energy in the combustion 

chamber. The calculated exhaust gas temperature values of the tested fuels are shown in Figure 12. 

 

 

Figure 12. Exhaust outlet temperature variation of fuel samples at variable load 

It is seen that the exhaust gas temperature also increases with the increase in load conditions. As a result 

of the tests performed on the exhaust gas temperature value, the fuel with the lowest exhaust gas 

temperature value is diesel fuel. The fuel with the highest exhaust gas temperature value was 

WSOB10+50 ppm Al2O3 fuel. It is thought that the test fuel samples containing biodiesel have high 

exhaust temperature values due to the high oxygen content and high cetane number [11]. 

CONCLUSIONS 

In the study, biodiesel production was realized from waste sunflower oil. These biodiesels were added 

to diesel fuel at 5%, 10% and 20%. Then, the Al2O3 nanoparticles produced were added to the biodiesel 

fuel mixtures at a rate of 50 ppm via ultrasonic bath. The usability of the test fuels in a diesel engine 

was tested. The tested fuel samples were compared with diesel fuel. The reason for the higher SFC 

values in test fuels containing biodiesel compared to standard diesel fuel is that biodiesel fuels have high 

density and viscosity values and low thermal energy values. A decrease in SFC values was observed 

with the addition of Al2O3 nanoparticle additives to biodiesel fuel samples. This shows the importance 

of Al2O3 nanoparticle additives in reducing specific fuel consumption. The lowest SFC value was found 

in WSOB10+50 ppm Al2O3 fuel and the highest SFC value was found in WSOB20 fuel. Among the 

emission parameters, the emissions that contribute negatively to the environment are HC, CO and smoke 

(soot) emissions. One of the major contributions of the study is the decrease in these harmful emissions 
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with increasing biodiesel content. This decrease was supported by nanoparticle additives and significant 

reductions were detected. The lowest CO emission value was observed in WSOB10+50 ppm Al2O3 fuel 

and the highest CO emission value was observed in diesel fuel. The reason for this situation is thought 

to be the low oxygen content of diesel fuel. If we summarize the contributions of Al2O3 nanoparticle 

doped biodiesel fuel samples compared to diesel fuel, it was determined as 30% reduction in CO, 36% 

reduction in HC and 38% reduction in smoke (soot). As can be seen from the reductions in emission 

rates, it is concluded that the nanoparticle additive contributes to the environment. In addition, thanks 

to this nanoparticle additive, a 9% reduction in specific fuel consumption was observed. 
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ÖZET 

Teknolojinin gelişmesi, dünya nüfüsundaki artış gibi etkenlerden dolayı petrol sektörü talepleri 

karşılayamamaktadır. Bu durum enerji ihtiyacını dizel jeneratörden sağlayan sektörleri olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca petrol kökenli yakıtların dizel üretim tesislerinde yanması sonucu egzoz salınımı 

gerçekleşmektedir. Bu salınım çevre kirliliğinde kabul görecek sınırları zorlamaktadır. Bu nedenlerden 

dolayı dizel jeneratörlerde kullanılan petrol kökenli yakıtlara alternatif arayışına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dizel motorlarda alternatif yakıt arayışının biyodizel ile karşılanabileceği düşünülmektedir. Bu 

çalışmada, soya yağından  transesterifikasyon reaksiyonlarına tabi tutularak, biyodizel yakıtları elde 

edilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen yakıtların otomotiv standartlarına uygunluğu tespit edilmiştir. 

Biyodizel yakıtları belirli oranlarda dizel yakıt ile karıştırılmıştır. Bu oranlar %20 , %10 ve % 5 

şeklindedir. Elde edilen yakıt numuneleri üç silindirli bir dizel motorda performans ve emisyon testine 

tabi tutulmuştur. Aynı testler dizel yakıtla da gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar dizel yakıt ile 

karşılaştırılmıştır. Motor testlerinin sonucuna göre soya yağından elde edilen biyodizeller standart dizel 

yakıtla benzer özellik göstermiştir.Bu sonuçlar biyodizel yakıtın alternatif yakıt olarak 

kullanılabileceğini bir kez daha ispatlamış olmaktadır. Hacimsel olarak, dizel yakıt içerisindeki 

biyodizel oranının artmasıyla, özgül yakıt tüketimi ve egzoz çıkış sıcaklığı değerlerinde artış olduğu 

tespit edilmiştir. Biyodizel içerikli yakıtların kullanılması ile dizel yakıta kıyasla; CO, HC, duman 

emisyonlarında düşüş, NOx, CO2 ve O2 ‘de artış gözlemlenmiştir. Biyodizel yakıtlarının üretim 

maliyetleri TL cinsinden hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar ışığında, standart dizel yakıta kıyasla soya 

yağı biyodizelinin %19 oranında daha düşük bir maliyet ile üretilebileceği ortaya çıkarılmıştır. 

Yakıtların dizel bir jeneratörde kullanılmasıyla üretilecek elekrik enerjisinin birim maliyetleri 

hesaplanmıştır. Bu hesaplama birim güç başına tüketilen yakıt miktarından hesaplanmıştır. En düşük 

elektrik üretim maliyetinin %10 oranındaki karışımda olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Biyodizel, Soya yağı, Dizel motor. 

 

ABSTRACT 

Due to factors such as the development of technology and the increase in the world population, the oil 

sector cannot meet the demands. This situation negatively affects the sectors that meet their energy needs 

from diesel generators. In addition, exhaust emissions occur as a result of the combustion of petroleum-

based fuels in diesel production facilities.  This emission pushes the acceptable limits in environmental 
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pollution. For these reasons, there is a need to search for alternatives to petroleum-based fuels used in 

diesel generators. It is thought that the search for alternative fuel in diesel engines can be met with 

biodiesel. In this study, biodiesel fuels were obtained from soybean oil by subjecting it to 

transesterification reactions. The compliance of the produced fuels with automotive standards was 

determined. Biodiesel fuels were mixed with diesel fuel at certain ratios. These ratios are 20%, 10% and 

5%. The obtained fuel samples were subjected to performance and emission tests in a three-cylinder 

diesel engine. The same tests were carried out with diesel fuel. The results were compared with diesel 

fuel. According to the results of the engine tests, biodiesel derived from soybean oil showed similar 

properties with standard diesel fuel. This result proves once again that it can be used as an alternative 

fuel. Volumetrically, it was found that the specific fuel consumption and exhaust outlet temperature 

values increased with increasing biodiesel content in diesel fuel. With the use of biodiesel-containing 

fuels, a decrease in CO, HC, smoke emissions and an increase in NOx, CO2 and O2 were observed 

compared to diesel fuel. Production costs of biodiesel fuels were calculated in TL. In the light of these 

calculations, it was revealed that soybean oil biodiesel can be produced at a 19% lower cost compared 

to standard diesel fuel. The unit costs of the electrical energy to be produced by using the fuels in a 

diesel generator were calculated. This calculation is based on the amount of fuel consumed per unit 

power. It was found that the lowest electricity generation cost was found in the 10% blend. 

Keywords: Biodiesel, Soybean oil, Diesel engine 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun artmasına ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, petrol sektörü talepleri 

karşılayamamaktadır. Bu nedenle dizel motorların enerji ihtiyacını karşılayabilen yenilenebilir enerji 

kaynakları günümüzde ön plana çıkmaya başlamıştır. Dizel motorlar için kullanılan fosil yakıtlara 

alternatif olarak kullanılabilecek yakıtlar çevre dostu ve ekonomik v.s olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda bu ihtiyacı karşılayabilecek alternatif bir yakıt olarak biyodizel kabul edilebilir [1]. Günümüze 

geldikçe çeşitli bitkisel yağlar bunlara örnek verecek olursak kanola, soya, mısır, pamuk [2–4], 

hayvansal kaynaklı yakıtlar bunlara örnek verecek olursak tavuk, balık yağı [5-7], atık olarak elde edilen 

kızartma yağları [8] ve motorların atık yağları [9] biyodizel üretiminde kullanılmıştır. Bu bahsedilen 

çalışmaların ortak özelliği ulaşım ve tarım gibi sektörlerdir. Fakat yapılan çalışmalar enerji üretimi 

üzerine eksik kalmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmaları incelediğimiz zaman; Aksoy ve ark.(2019); 

balık yağından biyodizel üretmişlerdir. Bu karışımda yüzdesel olarak %10 biyodizel kullanmışlardır. 

Bu karışımın dizel motorda herhangi bir değişikliğk yapılmadan kullanılabileceğini gözlemlemişlerdir 

[10]. Radhakrishnan ve ark.(2019); farklı bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada su ve biyodizel 

karışımından elde edilen yakıtı motor testlerine tabii tutarak emisyon değerlerinde incelemeler 

yapmışlardır [11]. Xuan Tan ve ark.(2019); alkol ve biyodizel karışımını dizel motorda test ederek 

emisyon değerlerini incelemiştir [12]. Siva ve ark. (2019); portakal kabuğu yağından ürettikleri 

biyodizeli bir araştırma motorunda teste tabi tutmuşlardır [13]. Manigandan ve ark. (2019); mısır 

yağından ürettikleri biyodizeli bir deney düzeneğinde emisyon ve enjeksiyon özelliklerini 

incelemişlerdir [14]. Uyumaz ve ark. (2018); atık zeytinyağlarından biyodizel üretimi 

gerçekleştirmişlerdir. Yanma sonucu çıkan egzoz emisyonlarını ve performanslarını incelemişlerdir. 

Sonuç olarak dizel motorda hiçbir değişiklik yapılmadan atık ayçiçeği yağı- dizel yakıt karışımının 

kullanılabileceği görülmüştür [15].  

Çalışmanın temel amacı; soya bitkisel yağlarından üretilen biyodizel yakıtların dizel motorda, 

performans ve emisyon değerlerini inceleyerek standart dizel yakıtın değerleri ile kıyaslamaktır. Bu 

doğrultuda soya yağı, NaOH ve metanol kullanılarak biyodizel yakıtı elde edilmiştir. Üretimi 

gerçekleştirilen bu soya yağı biyodizel hacimsel olarak dizel yakıt ile % 5, 10 ve 20 oranlarında 

karıştırılmıştır. Bu karışımlara SYB5, SYB10 ve SYB20 isimleri verilmiştir. Dizel bir motorda 

performans ve emisyon testlerine tabi tutulmuştur. Ayrıca yakıtların üretim aşamasındaki maliyetleri 

hesaplanmıştır. Bu test yakıtlarının dizel bir motorda kullanılması neticesinde elde edilen elektriğin 

üretim maliyeti hesaplanarak standart dizel yakıtın değerleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. 
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Yapılan bu çalışmada transesterifikasyon reaksiyonu ile soya yağından biyodizel üretilmiştir. Biyodizel 

üretiminde uygulanan üretim aşamaları Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Biyodizelin üretim şeması [16]  

Reaksiyona başlamadan önce yağlardaki nemi uzaklaştırmak gerekmektedir. Bunun nedeni yağın içinde 

bulunun suyun, serbest yağ oluşumuna neden olmasıdır. Bu sebepten dolayı, transesterifikasyon 

işlemine başlamadan önce evoparatör cihazında vakum altında 70 ºC sıcaklıkta, yağın içeriğinde 

bulunan nem uzaklaştırılmıştır. Biyodizel üretimindeki işlem basamaklarından ilk adımında 1000 ml 

soya yağı manyetik karıştırıda yaklaşık 500-550 rpm ve yaklaşık 60-65 ºC sıcaklıkta karıştırılmıştır. Bu 

işlemin yapıldığı sırada başka bir manyatik karıştırıcıda ise 200 ml metanolun içerisine 4 gr sodyum 

hidroksit (NaOH) eklenerek karıştırılmıştır. Bu iki karışım yaklaşık 60 ºC de karıştırılmak üzere 

birleştirilmiştir. Bu karışım yaklaşık 2 saat süre boyunca Şekil 2’deki gibi transesterifikasyon 

reaksiyonuna tabii tutulmuştur. 

Şekil 2. Transesterifikasyon reaksiyonu 

Bu 2 saatlik süre tamamlandıktan sonra karışım ayırma hunisine alınmıştır. Bu karışımda gliserin ve 

metil ester fazları vardır. Bu fazların birbirinden ayrılması için 24 saatlik bir süreye ihtiyaç vardır. Bu 

süre tamamlandığında yoğunluğu fazla olan gliserin alt tarafa çökecektir. Ayırma hunisinin vanası 

açılarak fazların birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Her ne kadar gliserin fazı ayrılmış olsa da gliserin, 

tuz ve artık metanol metil ester fazında bulunmaktadır. Bu karışımı metil ester içinden ayırmak için saf 

su ile yıkama işlemine tabii tutmak gerekmektedir. Ayırma hunusi içerisindeki faz ayrışımı ve saf su ile 

yıkama işlemi şekil 3’de görülmektedir. Gliserin, tuz ve metanol ün ortak özelliği suda çözünüyor 

olmalarıdır. Saf su ile yakama işlemi ile bu maddeler suda çözünür ve alt faza doğru inmiş olurlar. Saf 

halini alan biyodizel son olarak evoparatör cihazı ile buharlaştırılarak nemden uzaklaştırılmış olurlar. 

Son halini alan biyodizel filtrelendikten sonra üretimi gerçekleştirilerek depolanmıştır. 
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Şekil 3. Soya yağı için; faz ayrışması, yıkama işlemi 

Üretimi gerçekleştirilen yakıt numunelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Bu 

incelemeye ait değerler Tablo 1'de verilmiştir.  

Tablo 1. Dizel ve biyodizel yakıtlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Yakıt türü Yoğunluk 

(gr/cm3) 

Viskozite (mm² 

/sn) 

Setan sayısı (SS) Alt Isıl Değer 

(kj/kg) 

Dizel Yakıtı 0,832 3,720 53,10 42,700 

%100 SYME 0,87 5,328 58,87 40,050 

MOTOR TEST AŞAMALARI 

Deney düzeneğinde kullanılan cihazlar dizel motor, jeneratör, AC yük grubu, terazi, egzoz gazı analiz 

cihazı ve duman ölçüm cihazlarıdır. Motor üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Kullanılan 

deney düzeneği şekil 4’de görülmektedir. 

Şekil 4.  Deney düzeneğinin şematik görüntüsü 

Motor üzerinde değişiklik yapılmadan ilk aşamada dizel yakıt ile yüksüz olarak bir süre çalıştırılmıştır. 

Bunun amacı motoru çalışma sıcaklığına getirmektir. Motora 2,5 kW, 5 kW 7,5 kW ve 10 kW olmak 

üzere yükler uygulanmıştır. Bu yük kademelerindeki özgül yakıt tüketimi (gr/kW. h), HC (ppm), CO 

(%), CO2 (%), O2 (%), NOx (ppm), egzoz çıkış sıcaklığı (oC)  ve duman (is) değerleri ölçülmüştür. Soya 

yağından üretimi gerçekleşen test yakıtları ile özgül yakıt tüketimi ve emisyon değerleri incelenmiştir. 

İncelenen bu egzoz emisyon parametreleri NOx, CO, HC, is (duman) salınımı ve egzoz gazı sıcaklık 

değerleridir. Soya biyodizeli ile standart dizel yakıtın değerleri kıyaslanmıştır. 

Analiz 1: Özgül yakıt tüketimi 

Birim güç başına tüketilen kütlesel yakıt miktarı özgül yakıt tüketimi olarak adlandırılmaktadır. Teste 

tabii tutulan yakıtların hesaplanan ÖYT değerleri,  Şekil 5’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Yakıt numunelerinin değişken yükteki ÖYT değerlerindeki değişimi 

Analiz 2: NOx Emisyon Analizi 

NOx emisyonlarının oluşmasında havada bulunan azot sebebiyet vermektedir. Motor yüksek sıcaklıkta 

çalıştığı için bu emisyon oluşmaktadır. Aşırı sıcak çalışma şartlarında,  oksijen ynam esnasındaki yeterli 

zamanda azot ile reaksiyona girmektedir. Bu emisyonun oluşmasında etkili parametreler silindir içi 

sıcaklık, basınç, yanma süresi ve tutuşma gecikmesidir. Teste tabii tutulan yakıtların hesaplanan NOx 

emisyonu değerleri,  Şekil 6’ da gösterilmiştir. 

 

Şekil 6. Yakıt numunelerinin değişken yükteki NOx emisyonları değişimi 

Analiz 3: CO Emisyon Analizi 

Yanma odasında oksijenin yetersiz olması CO emisyonlarının oluşmasına neden olmaktadır. Yanma 

odasındaki oksijenin yetersizliği olarak ifade edilmektedir. Teste tabii tutulan yakıtların hesaplanan CO 

emisyonu değerleri,  Şekil 7’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 7. Yakıt numunelerinin değişken yükteki CO emisyonları değişimi 

Analiz 4: HC Emisyon Analizi  

Eksik yanma HC emisyonlarının oluşuma sebebiyet vermektedir. Teste tabii tutulan yakıtların 

hesaplanan HC emisyonu değerleri,  Şekil 8’ de gösterilmiştir.  

 

Şekil 8. Yakıt numunelerinin değişken yükteki HC emisyonları değişimi  

Analiz 5: Duman (is) Emisyon Analizi  

İs oluşumundaki önemli faktörler alev içerisinde gerçekleşen türbülanslı karışım alanları ve sıcaklıktır. 

Teste tabii tutulan yakıtların hesaplanan Duman (is) emisyon değerleri,  Şekil 9’ da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Yakıt numunelerinin değişken yükteki duman (is) emisyonları değişimi 

Analiz 6: Egzoz gazı sıcaklık Analizi  

Egzoz çıkışındaki sıcaklığın yüksek olmasına etki eden faktör, yanma odasındaki ısı enerjisinin yüksek 

olmasıdır. Teste tabii tutulan yakıtların hesaplanan egzoz gazı sıcaklık değerleri,  Şekil 10’ da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. Yakıt numunelerinin değişken yükteki egzoz çıkış sıcaklığı değişimi 

Analiz 7: Maliyet Analizleri  

Yapılan maliyet analizler üretimi gerçekleştirilen yakıtların maliyeti ve bu yakıtlarla üretim,i 

gerçekleşen elektrik üretim maliyetleridir. Soya yağı ile transesterifikasyon yöntemi kullanılarak 

biyodizele dönüştürülmüştür. Kimyasal reaksiyonların kullanıldığı üretim aşamalarındaki maliyetler 

hesaplanmıştır. Ayrıca elde edilen yakıtların, elektrik enerjisi üretim maliyetleri ise dizel jeneratör 

üzerinde yakıt olarak bu üretimi gerçekleşen yakıt numunelerinin kullanılması ile hesaplanmıştır.   

Yakıt üretim maliyetlerinde biyodizel üretiminde reaksiyonda kullanılan malzemelerin fiyatları ve 

harcanan elektrik enerjisi maliyetleri hesaplanarak karşılaştırma yapılmıştır. Soya yağından biyodizel 

üretmenin maliyeti 17,82 TL olarak tespit edilmiştir. Standart dizel yakıtın fiyatı 22 TL olduğu 

düşünüldüğünde soya yağından elde edilen biyodizelin ekonomik olduğu görülmektedir. Tarımsal 

üretimde ön planda olan soya yağının litre fiyatının uygundur. Ayrıca setan sayısının yüksek olması ve 

ısıl enerji değerinin de dizel yakıta çok yakın değerlerde olması, dizel motorlarda kullanılabilirliğini ön 

plana çıkarmıştır.  
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Elektrik üretim maliyet hesabı; bu hesaplamada üretimi gerçekleştirdiğimiz soya biyodizellerinin dizel 

jeneratörde yakıt olarak kullanılmasında harcanan özgül yakıt tüketimleri ölçüsünde hesaplanmıştır. Bu 

soya biyodizelleri ile tespiti yapılan elektrik üretim maliyetleri dizel yakıt ile üretimi gerçekleşen 

elektrik maliyetleri ile karşılaştırılmıştır. 1 kW elektrik üretimi sağlandığında en ekonomik yakıtın 

tespiti yapılmıştır. Elektrik üretim maliyetinin hesabı yapılırken yükün tam olduğu andaki yakıt tüketim 

değerleri dikkate alınmıştır. Özgül yakıt Tüketimi (gr/kw.h) değerleri baz alınmıştır.  

ÖYT değerleri hesaplanırken, 1 kW elektrik üretebilmek için kullanılan yakıtın gram cinsinden tespiti 

yapılmıştır. Hassas terazi kullanılarak kütlesel olarak ölçüm yapılabilmektedir. Bu tespiti yapılan 

kütlesel yakıtın hacimsel tüketime dönüşümü yapılmış ve lt/kW cinsinden hesaplama yapılmıştır Daha 

önce tespiti yapılan biyodizellerin üretim maliyeti bilindiği için harcanan litre fiyatı TL'ye 

dönüştürülmüştür.  Bu enerji üretimindeki naliyetlere ilişkin veriler Tablo 2 'de sunulmuştur. 

Tablo 2. Yakıt numunelerinin birim enerji üretimindeki maliyetleri 

 

 

 

Test yakıtları içerisinde, en 

düşük elektrik üretim maliyetine sahip yakıtın SYB10 olduğu, en yüksek elektrik üretim maliyetine 

sahip yakıtın ise SYB20 ve dizel yakıt olduğu tespit edilmiştir. SYB5 ve SYB10 yakıtlarının elektrik 

üretim maliyetleri, dizel yakıttan daha düşük iken SYB20 yakıtı dizel yakıt ile aynı değerde 

hesaplanmıştır.  

SONUÇLAR 

Gerçekleştirilen çalışmada soya yağı kullanılarak biyodizel üretilmiştir. Bu biyodizel %5, %10 ve %20 

oranlarında dizel yakıt ile karıştırılmıştır. Bu yakıt numuneleri SYB5, SYB10, SYB20 

şeklinde isimlendirilmiştir. Bu yakıtların standartlara uygunluğunun tespiti yapılmıştır. Dizel bir motor 

üzerinde kullanılabileceği tespiti yapılan bu yakıtlar dizel jeneratörde testlere tabii tutulmuştur. 

Biyodizel içeren yakıtların vizkozitesi ve yoğunluk değerleri yüksektir. Bu nedenle ÖYT değerleri daha 

düşük olarak gözlemlenmiştir. Çevreye salınan emisyon lardan en tehlikeli olanları arasında CO, HC ve 

duman emisyonlarıdır. Bu tehlikeli emisyonlar biyodizel oranının artması ile düşüşe geçtiği 

gözlemlenmiştir. Bu durum biyodizel kullanımının emisyon değerlerinde sağladığı katkıyı destekler 

niteliktedir.En düşük CO, HC ve duman emisyonu değerlerinin SYB20 yakıtının kullanılması ile 

gözlemlenmiştir. En yüksek değerlerin ise oksijen içeriğinden yoksun dizel yakıt kullanımında 

gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Bu gözlem ile ilgili, biyodizel yakıtlarının setan sayısının ve oksijen 

içeriğinin yüksek olmasından kaynaklı olarak yanma performansına olumlu katkı sağladığı görülmüştür. 

Bu sebeple CO, HC ve duman (is) emisyonları değerlerinin dizel yakıta göre daha düşük olmuştur. 

Egzoz çıkış sıcaklığı ve NOx emisyon değerleri incelendiğinde biyodizel içerikli yakıtların kullanılması 

ile bir atışın olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni olarak da biyodizel yakıtının yanma sürecinde bir 

katalizör görevi üstlendiği ve içeriğinde bulundurduğu oksijen miktarının çok olmasıdır. Bu durum 

yanmadaki performansa ek olarak bi katkı sağlamasıdır. Yanma performansındaki iyileşme silindir içi 

basınç ve sıcaklık değerini arttırmıştır. Silindir içi sıcaklık NOx emisyonlarının oluşumuna sebebiyet 

vermiştir. 

Maliyet hesapları ile ilgili olarak da üretimi gerçekleşen yakıtların üretim maliyetleri hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamalar perakende fiyatlar üzerinden yapılmıştır. Soya yağı biyodizeli 

17,82 TL'lik bir tutar ile üretilmiştir. Dizel yakıta göre fiyatı uygun olmasında soya yağının temin 

fiyatının düşük olması etkili olmuştur. Ayrıca soya biyodizelinin ısıl enerji değeri ve setan sayısının 

yüksek olması gibi parametreler, dizel yakıta alternatif yakıt olmasını ve motorlarda kullanılabileceğini 

göstermektedir. Üretimi gerçekleştirilen biyodizel yakıtlar dizel bir jeneratörde kullanılarak elektrik 

üretim maliyetleri hesaplanmıştır. Tam yükte kütlesel yakıt miktarı gözetilerek hesaplamalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu hesaplamada test yakıtları içerisinde, en düşük elektrik üretim maliyetine sahip 

yakıtın SYB10 olduğu, en yüksek elektrik üretim maliyetine sahip yakıtın ise dizel  yakıt olduğu tespit 

Yakıt türü Dizel SYB5 SYB10 SYB20 

Üretim Maliyeti 

(TL) 

22 21,79 21,58 22 
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edilmiştir. SYB5 ve SYB10 yakıtlarının elektrik üretim maliyetleri, dizel yakıttan daha düşük iken 

SYB20 yakıtının standart dizel yakıt ile aynı değerlerde olduğu görülmüştür. 
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ABSTRACT 

A bilingual context is an environment in which two languages are spoken, either as a first or second 

language. In a bilingual context, cultural factors play a significant role in determining how language is 

used and how people communicate and interact with each other. This article will explore cultural factors 

that influence a bilingual context. First, it is crucial to recognise that language is deeply intertwined with 

culture. Language reflects, reinforces, and perpetuates cultural values and beliefs. In a bilingual context, 

the language used often reflects the cultural values of the people who use it. For example, in a bilingual 

context, the language used by a person from a particular cultural background can differ from that used 

by someone from a different cultural background. It is because each language may carry different 

cultural connotations, and people may choose to use the language that best reflects their cultural values 

and beliefs. Secondly, cultural norms also play an essential role in a bilingual context. Cultural norms 

can affect how people interact with each other, as well as how they communicate. For example, in some 

cultures, people may be more straightforward in their communication, while in others, people may be 

more indirect and subtle.  

Keywords: culture, bilingualism, language, communication 

 

INTRODUCTION 

Bilingualism refers to the ability of an individual to speak and understand two languages fluently. It is 

a growing trend globally and is recognised as a valuable asset in personal and professional life. 

According to a report by the European Commission [4], around half of Europe's population speaks at 

least one foreign language, and more than 20% of Europeans are bilingual. 

The concept of bilingualism, or being proficient in two languages, has been studied extensively in recent 

years due to its prevalence in many parts of the world. As language use is deeply rooted in culture, 

bilingualism has been found to involve numerous cultural factors.  In a bilingual context, cultural factors 

such as language, identity, and communication styles come into play. This article will explore cultural 

factors that influence a bilingual context.  

One of the most significant aspects of bilingualism is that it can lead to greater cultural understanding. 

By being exposed to multiple cultures, bilinguals often develop a greater appreciation for cultural 

diversity and are better equipped to engage in intercultural communication. This can be particularly 

important when travelling abroad or working with people from different backgrounds. Furthermore, 

bilingualism can also facilitate an appreciation for the different languages spoken worldwide and an 

understanding of how language shapes cultures and identities.  

LITERATURE REVIEW AND PREVIOUS STUDIES 

Bilingualism provides several benefits for individuals. One of the main benefits is enhanced cognitive 

development. According to a study by Bialystok [2], bilingualism leads to a more flexible and efficient 

brain, which in turn helps individuals in tasks requiring attention and problem-solving skills. 

Additionally, bilingualism leads to better performance in language-related tasks, such as reading and 

writing. Another benefit of bilingualism is enhanced cultural understanding and sensitivity. Bilingual 

individuals are more likely to have an understanding of cultural norms and values, as well as different 

communication styles in different languages. This can lead to better communication and stronger 

relationships with people from different cultures. Since every language is evolving continuously, 
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ongoing adaptation is more typical. An ideal language combines content and expression to convey what 

you intend to say. Speaking in multiple languages can result from shifting social and intellectual needs. 

Even relocation requires a language change, but in a multilingual society. Thus, the language used 

depends on the setting and circumstance. [7] 

Additionally, bilingual individuals can often use their language skills to navigate different cultures and 

access resources that may otherwise be unavailable to them. At the same time, multiple languages can 

also lead to conflicts between other cultural groups. This can occur when one language is seen as more 

socially or economically advantageous than another, resulting in unequal access to resources and 

opportunities. In some cases, this can lead to linguistic discrimination and the exclusion of certain 

language groups.  

The first thing that comes to mind when we say “culture” is “society”, Chakir claims. Generally 

speaking, culture has two dimensions. The first includes art, literature, and elements related to daily life 

belonging to the society. The second is the behaviour and beliefs shared by the members of that society. 

In short, culture is what a society produces in the historical process. It is the entirety of the material and 

spiritual attributes that it transmits to other generations. Language is one of the crucial means through 

which culture manifests itself. Every aspect of culture can be communicated verbally and in writing to 

younger generations through language. [3] A collection of people's shared ideals make up its culture, 

essentially. Such beliefs influence your thoughts, behaviors, and—more significantly—the standards by 

which you judge other people. [5] To converse in a foreign language is the goal of learning it. But a 

language speaker who has acquired its structure can only be claimed to have achieved something a little 

for them to explain. Knowing about one another's cultures will help with communication and avoid 

misunderstandings and potential problems because people grow up in various cultures. For this reason, 

cultural aspects of a foreign language are taught along with the language itself. The matter of fostering 

cultural awareness in the target language needs to be prioritised. Culture has always been a part of 

language education since it is difficult to conceive of doing it without making some sort of reference to 

the target culture. What exactly does this skill require, and how should it be incorporated into the 

teaching-learning process? Culture is more difficult to define than grammar or vocabulary; hence, what 

and how should be taught is unclear. However, we firmly believe that a few guidelines, suggestions, and 

practical tips for the inclusion of cultural content must be incorporated into the course material for 

language teaching methods. [8] Kovaks suggested the design and selection of activities and exercises 

for teaching culture-specific elements such as collocations, idioms, proverbs, or realia; planning and 

facilitating role-plays or simulations related to culturally appropriate topics; and the use of authentic 

materials, for example, television shows, news broadcasts, films, the use of various websites or printed 

materials such as travel brochures, photographs, newspapers, magazines, and restaurant menus. 

Every culture includes traditions or practices that its members consider common sense. Given the fact 

that cultural imprinting starts at a very young age, few of us are conscious of our own biases. While 

some cultural knowledge, laws, morals, principles, phobias, and fears are formally taught, the majority 

is ingested unconsciously. We are all unique; thus, no two members of the same culture can be expected 

to react in precisely the same manner. Generalisations are valid, nevertheless, to the extent that they give 

you an idea of what to expect and how cultural variations may affect communication. [5] 

FINDINGS AND EXAMPLES 

There are some examples which demonstrate cultural varieties of language use and communication. In 

the below-mentioned cases, we will examine diverse countries' communication approaches in bilingual 

contexts. The communication method chosen may have cultural implications. It has been highlighted, 

for instance, that industrialised countries heavily rely on electronic technology and prioritise written 

messages over oral or face-to-face contact. The US, Canada, the UK, and Germany are unquestionable 

examples of this trend. However, despite having access to the most advanced technologies, face-to-face 

communication still dominates in Japan. [5] 

Personal ties and verbal commitments are often more valid than formal agreements in various cultures. 

Others place emphasis on the careful drafting of legal documents. Mediterranean, Slav, Central 

European, Latin American, African, Arab, Asian, and American-Indian cultures tend to leave much of 

the message unexplained and rely on context and between-the-lines interpretation to make sense of what 
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is said. Other cultures, such as those in most Germanic and English-speaking nations, demand precise, 

explicit and detailed communication. The former looks for context and understanding in nonverbal cues 

like body language, silences, and pauses, as well as in interpersonal interactions and empathy. The latter 

emphasises the importance of communicating clearly, both orally and written and sending and receiving 

accurate signals. [5] 

Businesspeople in cultures like North America, England, Germany, Sweden, and the Netherlands focus 

entirely on one item on the agenda after another. Thus these are called sequential cultures. In many other 

countries, called synchronic cultures worldwide, professionals frequently multitask, where the past, 

present, and future are interconnected, including those in South America, southern Europe, and Asia. 

[5] As Euro-Asian countries, we should highlight Azerbaijan and Turkiye as synchronic cultures. For 

that reason, we manage to do more tasks simultaneously, and we are required to do so. 

There are several cases we need to see about emotional expressions at workplaces. Only some cultures, 

according to research, with people who were upset about something at work encouraged expressing their 

feelings out loud. Japan, Indonesia, the U.K., Norway, and the Netherlands were found to have the 

lowest acceptance rates for emotional responses. In contrast, Italy, France, the U.S., and Singapore had 

the highest acceptance rates. [5] 

MULTICULTURAL-BILINGUAL PROTECTION IN AZERBAIJAN  

In countries where more than one language is widely spoken, such as Turkiye and Azerbaijan, 

bilingualism has been a natural occurrence for centuries. Azerbaijan also favours fostering cross-cultural 

exchange, preserving its cultural heritage, and disseminating cultural resources. Despite the country's 

linguistic variety, Azerbaijan's various ethnic groups have successfully preserved and advanced their 

respective languages for a very long time. Because the Azerbaijani people place such a high value on 

ethnic, cultural, and linguistic diversity, multiculturalism has been elevated to the status of official state 

policy. It has become an integral part of their way of life. [9]. Geographical, historical and ethnographic, 

as well as religious and cultural variables, are the first ones to be studied when discussing cultural 

influence. The second half of the eleventh century was when Azerbaijan was at its peak of prosperity. 

A number of Turkic states were formed during this time, and Turkic languages were widely spoken. [6] 

As Allazov states in his blog Azerbaijani, a Turkic language, provides a strong foundation for learning 

other contemporary Turkic languages, such as Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, and Uighur. Speaking 

Azerbaijani will make it more manageable to comprehend and read Turkish, Tatar (Crimea), and 

Turkmen, the language of Turkmen living in Turkmenistan, northeastern Iran, and northern Afghanistan. 

Azerbaijani is a member of the Oghuz branch of Turkic languages. [1] 

CONCLUSION  

In conclusion, cultural factors in bilingualism have several benefits, including enhanced cultural 

understanding and stronger relationships with people from different nationalities. Considering them 

stimulates solid and multicultural delegations, negotiations and relations worldwide.  

However, there are also challenges associated with it. For instance, bilingual individuals may experience 

language interference, where words and phrases from one language overlap and interfere with another. 

Additionally, bilingualism can also lead to language confusion, where individuals may have difficulty 

distinguishing between their languages, leading to grammatical errors or incorrect word usage. 

Nevertheless, the benefits of bilingualism are widely recognized, and it is a growing trend globally. 
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ÖZET 

İngilizce öğretmek zordur Ancak, bu küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek gereklidir.  Potansiyel 

öğretmenler olarak kendimize şu soruları sormalıyız: Öğrencilerime nasıl İngilizce öğretmeliyim?  

Öğrenmeleri için en iyi yol nedir? 

Şu anda İngilizce, ilkokullarımızdaki en önemli ve büyüyen konulardan biridir ve müfredatımızda da 

mevcuttur.  Ayrıca, birçok okul iki dilli programları benimsiyor.  Öğretmenlerin nasıl ilerlemesi 

gerektiğini ve farklı yaklaşımları ve metodolojileri nasıl bir araya getirmeleri gerektiğini şart koşan çok 

sayıda mevzuat olmasına rağmen, dersleri tasarlaması ve planlaması beklenen öğretmenlerdir. 

Dilbilgisi ve yapılarını öğrenme ihtiyacı ortadan kalkacağı için yabancı bir dili anadiliymiş gibi 

öğrenmek en ideal yol olacaktır.  Öğretmenlerin kendileri yerli değilse bu zordur ve bu nedenle en 

karmaşık yönlerden biridir. 

Bu nedenle, her durumda İngilizce'nin nasıl öğretileceğini araştırmanın çok önemli olduğunu 

düşünüyoruz.  Bazen mesele İngilizceyi öğretmek değil, İngilizce öğretmek meselesidir.  Temel amaç, 

bilinen tüm farklı yöntemlerden oluşan yeni bir yöntem oluşturmak ve her yöntemin tüm olumlu 

özelliklerinden yararlanmaktır. 

Ancak yaş, seviye ve kaynaklar açısından çok farklı durumlarla uğraştığımız için tüm yöntemlerin basit 

bir karışımı yeterli olmayacaktır.  Bu nedenle, ana fikir, tüm yöntemleri koşullara bağlı olarak değişen 

oranlarda kullanmaktır.  Yabancı bir dil öğrenmek stres ve kaygıya neden olabilir ve bu sorunu azaltmak 

için öğretmenler, insanların ana dillerini öğrendikleri ortama mümkün olduğunca yakın bir ortamda 

öğretimi içeren Doğal bir yaklaşım izleyebilirler. 

Anahtar kelimeler: farklı yöntemler, yerel öğretim, zorluklar. 

 

ABSTRACT 

Teaching English is challenging However, in this globalized world learning foreign languages is 

necessary. So as potential teachers, we should ask ourselves the following questions: How should I teach 

English to my pupils? What is the best way for them to learn? 

At present, English is one of the most important and growing subjects in our primary schools and it is 

also present in our curriculum. Moreover, many schools are adopting bilingual programs. Though there 

is abundant legislation stipulating how teachers must proceed and how they should incorporate the 

different approaches and methodologies, it is the teachers themselves who are expected to design and 

plan the lessons. 

Learning a foreign language as if it were a mother tongue would be the ideal way, since the need to learn 

grammar and structures would be obviated. This is difficult if the teachers themselves are non-native 

and is therefore one of the most complicated aspects. 

Thus, we consider it very important to investigate how to teach English in each situation. Sometimes it 

is not a matter of teaching English but a matter of teaching in English. The main purpose is to create a 

new method made of all the different methods already known and take advantage of all the positive 

features in each method. 
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However, just a simple mixture of all methods would not be enough since we are dealing with very 

different situations regarding age, level and resources. Therefore, the main idea is to use all the methods 

in a varying proportion depending on the circumstances. Learning a foreign language may cause stress 

and anxiety and in order to mitigate this problem, teachers could follow a Natural approach involving 

teaching in a setting as close as possible to the one people learn their mother tongue. 

Keywords: different methodologies, native teaching, difficulties. 

 

Giriş 

Metodologiya müəllimlərin məlumatı tələbələrlə bölüşdüyü üsullardır.  Məlumatın özü məzmun kimi 

tanınır;  həmin məzmunun sinifdə necə paylaşılması tədris metodlarından asılıdır. İkinci dili öyrədərkən 

müəllim bu dilin müxtəlif tədris və öyrənmə üsullarını bilməlidir.  Bu, ona hər bir kontekstdə hansı 

metodu tətbiq edəcəyini bilməyə kömək edəcək.  Xarici dilin tədrisi bir çox fərqli metodları əhatə edir.  

İkinci dili öyrənmək üçün tövsiyə olunan metod yoxdur, lakin bəziləri digərlərindən daha uyğun 

görünür. 

Qrammatika-Tərcümə Metodu 

Bu metod keçmişdən günümüzə qədər dil tədrisində tez-tez istifadə olunan dil öyrətmə metodlarından 

biridir. Dil tədrisində qrammatik qaydaların öyrədilməsinə və tərcümə texnikasından istifadəyə üstünlük 

verən bu metodun Avropanın orta məktəblərində istifadə olunmaq üçün ortaya çıxdığı və inkişaf 

etdirildiyi düşünülür. Bu metod on doqquzuncu əsrdə Avropada üstünlük təşkil edən üsul idi. Onun əsas 

tərəfdarlarından bəziləri Seidenstücker Johann, Johann Karl Plötz və Meidingerdir .  Bu metod dilin 

qrammatik qaydalarını və lüğətini öyrənməyə əsaslanır. Onun əsas məqsədlərindən biri tələbələrin bir 

dildən digərinə tərcümə edə bilmələridir. Dərslər müəllim mərkəzlidir.  

Qrammatika ana dilində izahlarla öyrədilir və yalnız sonradan bir dildən digərinə tərcümə yolu ilə 

cümlələrin qurulmasında tətbiq edilir. Cümlə dili öyrənmək və tətbiq etmək üçün əsas vahiddir. Əksər 

sessiyalar bir dildən digərinə fraza tərcüməsinə əsaslanır.  Tələbənin ana dili tədris vasitəsidir, yəni yeni 

mövzuları izah etmək və hədəf dili ilə ana dili arasında müqayisə aparmaq üçün istifadə olunur. Artıq 

qeyd edildiyi kimi, ikinci dilin öyrənilməsi prosesində ana dili istinad kimi saxlanılır. 

Qrammatika-Tərcümə Metodunun xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi izah edilir: 

• Tədris tələbələrin ana dilində aparılır. 

• Ünsiyyət üçün hədəf dildən az istifadə olunur. 

• Əsas diqqət sözlərin forma və fleksiyalarının tədqiqi kimi qrammatik öyrənməyə yönəldilir. 

• Çətin mətnlər erkən oxunur. 

• Burada əsas fəaliyyət cümlələri hədəf dildən ana dilə və ya ana dildən hədəf dilə tərcümə 

etməkdir. 

• Müəllimdən hədəf dildə danışmaq tələb olunmur.  

Dərsdə istifadə olunan materiallar arasında mətn, lüğət və qrammatika kitabı mühüm yer tutur. Bu 

metoddan istifadə zamanı dil öyrənməyə sərf olunan vaxt dilin istifadəsinə deyil, dilin nəzəriyyəsini 

öyrənməyə sərf olunur [3]. 

Birbaşa metod 

Berlitz Metodu olaraq da bilinən bu metodla sinifdə tədris və ünsiyyət dili kimi hədəf dili istifadə edərək, 

ana dilinin və tərcümə texnikasının istifadəsindən qaçaraq, Qrammatika -Tərcümə Metodu bir kənara 

qoyuldu və köklü dəyişiklik edildi. “Hədəf dillə real həyat arasında birbaşa əlaqə quraraq öyrənmə yolu” 

bu üsulu əks etdirir. 

Bu metodda tədris və ünsiyyət dili kimi hədəf dil istifadə olunur, tələffüzə böyük önəm verilir. 

Qrammatika induksiya yolu ilə öyrədilir.Müəllim sinif fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Müəllim ana dilinə 

müraciət etmədən mənanı müxtəlif üsullarla izah etməyə çalışır. Bu üsulda tələbənin rolu Qrammatika-
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Tərcümə Metoduna nisbətən daha az passivdir. Öyrənən fəal olmalı və mümkün qədər tez hədəf dildə 

düşünməyi öyrənməlidir. Bu səbəbdən induktiv bacarıqları daha çox olan öyrənənlər bu üsuldan daha 

rahat faydalana bilir [2]. 

Birbaşa Metod danışıq və ünsiyyət bacarıqlarını vurğulayaraq, öyrənənlərə xarici dili effektiv şəkildə 

öyrənməyə kömək edir. Bu prosesdə sözlərin öyrədilməsində müxtəlif üsullardan və yeni materiallardan 

istifadə üsulun müsbət cəhətlərindən biridir. Metodda oxu və yazı bacarıqları nəzərə alınmır. Öyrənənlər 

hədəf dilin qrammatik qaydalarını adekvat şəkildə öyrənmədən qısa müddətdə danışıq qabiliyyətinə 

sahib olduqları üçün öyrəndikləri sözləri ana dilinin məntiqinə uyğun istifadə edirlər və bu da qrammatik 

və semantik problemlərə səbəb olur [5] 

Eşitmə-Linqvistik Metod  

Bu metod xarici dil tədrisi tarixində ən populyar metodlardan biri kimi dil tədrisinə böyük töhfələr 

vermişdir. Məsələn, o, dil tədrisini adi öyrənənlərin böyük qrupları üçün əlçatan etdi, dil tədrisinin həmin 

dili öyrənmək üçün mücərrəd anlayışlarda yüksək bacarıq tələb etməyən şəkildə təşkil edilməsini əsas 

gətirdi. Bundan əlavə, ondan əvvəl yaranan üsullar lüğət və morfologiyaya diqqət yetirdiyi halda, bu 

üsul sintaktik tərəqqiyə önəm verirdi. 

Eşitmə-Linqvistik Metodda dinləmə və danışma bacarıqlarına daha çox diqqət yetirilir. Bunun arxasında 

duran nəzəriyyə yaxşı dinləyici olanların oxumaq və yazmaqda da yaxşı olacağıdır. Buna görə də əsas 

diqqət dinləmə və danışma bacarıqlarına verilir. Bu, eşitmə-linqvistik metodun daha bir üstünlüyünü 

ortaya qoyur. Burada müəllimlər intonasiyaya xüsusi diqqət yetirərək düzgün tələffüzün vacibliyini 

vurğulayırlar. 

Metod dilin struktur xüsusiyyətlərinə və stereotiplərə diqqət yetirdiyi üçün dil istifadəsində səhvlər 

minimuma endirilir. Uzun və klassik oxu mətnlərindən fərqli olaraq, öyrənənlərin maraqlarına yönəlmiş 

dialoqlarla işləmək öyrənənlər üçün daha əyləncəlidir. 

Eşitmə Linqvistik Metodunun digər üstünlüyü hədəf dildə danışanların mədəni biliklərinə vurğudur. 

Xüsusən dil və mədəniyyətin bir-birinə böyük təsiri olduğuna görə dili təşkil edən mədəniyyəti dərk 

etməklə öyrənənlər mənadakı kiçik fərqlərlə tanış olurlar [1] 

Bütün bu töhfələrə baxmayaraq, Eşitmə-Linqvistik metod bir çox cəhətdən tənqid edilmişdir. Həm dil 

nəzəriyyəsi, həm də öyrənmə nəzəriyyəsi baxımından nöqsanlı olduğu üçün nəzəri əsaslarına görə 

tənqid edilmişdir. Metodun ünsiyyətlə əlaqəsi ilə bağlı daha bir tənqid mövcuddur. Dilin struktur 

xüsusiyyətlərini və ifadələrini əzbərləmək və məşq etməklə bu dilin səlis və səriştəli danışılacağı 

düşünülsə də, öyrənmə nəticələri araşdırıldıqda nəticə gözlənildiyi kimi olmamışdır. İllər keçsə də 

məlum olub ki, öyrənənlər əzbərlədikləri dialoqları hələ də xatırlayırlar, lakin dildə danışa bilmirlər. 

Metod “real” ünsiyyətdə uğur qazanmadı və ünsiyyətdə fayda vermədi. Metod bir ssenari kimi sinif 

mühitində qaldı, öyrənənlərə real həyatda danışmağa tam imkan verə bilmədi. Braunun qeyd etdiyi kimi, 

metod uzunmüddətli perspektivdə kommunikativ bacarıqların inkişafı üçün kifayət deyildi. Sonradan 

məlum oldu ki, dil öyrənmə vərdiş formalaşdırmaqla baş vermir və tamamilə səhvsiz bir prosesə ehtiyac 

yoxdur. Ola bilsin ki, ən əsası, uzunmüddətli perspektivdə kommunikativ bacarıqların inkişaf 

etdirilməsində metodun qeyri-adekvat olmasının səbəblərindən biri, öyrənənlərin metodun darıxdırıcı 

və yorucu olduğunu düşünməsidir. Bu, öyrənənlərin diqqətini cəlb etmir və dərs başlayandan dərhal 

sonra öyrənənlər məşqləri mexaniki və həvəssiz görürlər. Bu üsul uşaqlar üçün daha maraqlı olsa da, 

böyüklər üçün çox vaxt maraqsız olur. Bu səbəbdən öyrənənlər verilən məlumatı uzunmüddətli yadda 

saxlamaqda çətinlik çəkirlər [4]. 

Nəticə 

Xarici dil tədrisində istifadə olunan metodlar hədəf dili ən yaxşı şəkildə öyrətmək iddiasındadır. Lakin 

bu üsullara alternativlərin davamlı inkişafı göstərir ki, vahid və mükəmməl metod yoxdur. 

Metodların uğurlu olması üçün istifadə xüsusiyyətləri ilə yanaşı, hədəf auditoriyanın şəxsi 

xüsusiyyətləri, tədris mühitində danışılan dil, iqtisadi və sosial vəziyyət və s. kimi bəzi amilləri nəzərə 

alaraq metodun istifadə xüsusiyyətlərini uyğunlaşdırmaq və inkişaf etdirmək lazımdır. 

Xarici dillərin tədrisi üsulları Qərb dillərini öyrətmək üçün işlənib hazırlanmışdır. Dillərin mənşəyini 

nəzərə alaraq, Hind-Avropa dil ailəsindən başqa dillər üçün unikal tədris metodları hazırlanmalıdır. 
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Hər bir dilin özünəməxsus sintaktik, morfoloji və fonetik xüsusiyyətləri olduğundan, xarici dil kimi 

tədris olunacaq bütün dillərin öz tədris metodları olmalıdır. 

Bəşəriyyətlə birlikdə davamlı inkişafda və dəyişmədə olan dili vahid və statik üsulla öyrətmək mümkün 

deyil. Bu səbəbdən də tədrisdə istifadə olunacaq metod bu dəyişikliklərə uyğunlaşmalı və davamlı 

inkişafda olmalıdır. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

1. Abu-Melhim, A. (2009). Re-evaluating the effectiveness of the audio-lingual method in 

teaching English to speakers of other languages. International Forum of Teaching and Studies, 5(2), 39-

45. 

2. Celce-Murcia, M. (2001: 6) Teaching English as a Second or foreign Language. 3rd Edition, 

Heinle & Heinle Publisher, Boston. 

3. Larsen-Freeman, D. (2011). Tecniques and principles in language teaching. Oxford University 

Press. 

4. Liu, Q., & Shi, J. (2007: 70). An analysis of language teaching approaches and methods - 

Effectiveness and weakness. US-China Education Review, 4(1), 69-71. 

5. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2002). Approaches and methods in language teaching. 

Cambridge University Press. 

 

 

 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 25



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

PZT8 PİEZOELEKTRİK MALZEME İLE BASINÇLI SU BORULARINDA ENERJİ 

ÜRETİMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ENERGY GENERATION IN PRESSURIZED 

WATER PIPES WITH PZT8 PIEZOELECTRIC MATERIAL 

 

Hakan VURAL 

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Merkez. 

ORCID NO: 0000-0003-4600-3955 

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇITLAK 

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Merkez. 

ORCID NO: 0000-0002-6837-4178 

Öğr. Grv. Muhammed Mustafa UYAR 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Arapgir Meslek Yüksekokulu, İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü, 

Arapgir, Malatya. 

ORCID NO: 0000-0001-9897-6279 

 

ÖZET 

Sanayi ve teknolojinin gelişimiyle beraber artan enerji gereksinimi günümüzde alternatif enerji 

kaynaklarına olan ilgiyi artırarak farklı yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Alternatif enerji üretim 

yöntemlerinden birisi de piezoelektrik malzemelerin kullanılmasıdır. Çevresel faktörlerle sönümlenecek 

veya farklı formlara dönüşecek olan düzensiz formda bulunan değişken kuvvetler ve titreşimler 

piezoelektrik malzeme kullanılarak gerilime dönüştürülebilir. Değişken ve düzensiz kuvvetlere basınçlı 

su borularının cidarında basınç dalgalarıyla oluşan kuvvetler örnek verilebilir. Yapılan çalışmada boru 

cidarına piezoelektrik malzeme olan PZT8, su izolasyonu yapılarak yerleştirilmiş ve farklı basınç 

değerlerinde gerilim ölçümü yapılmıştır. Deneyler için ilk olarak DN20 boru ile deney düzeneği 

hazırlanmıştır. Deney düzeneğinde PZT8 malzeme boru içerisine yerleştirilmiş olup boru girişinde birer 

adet küresel vana ve basınç ayarlama vanası bırakılmıştır. Boru çıkışında da bir adet vana kullanılmıştır. 

Basınç ayarlama vanasıyla boruda oluşacak basıncın maksimum değeri sınırlandırılmıştır. Çıkış vanası 

açıldığında boru içerisindeki basınç sıfırlanarak minimum basınç elde edilmiştir. Aç-kapa yöntemiyle 

vana içerisinde basınç dalgaları oluştulmuştur. Basınçtaki bu dalgalanma piezoelektrik malzemeye etki 

ederek gerilim üretilmesini sağlamıştır. Öncelikle basınç ayarlama vanasıyla maksimum basınç 1 bara 

ayarlanmış, belirli periyotlarla aç kapa yapılarak basıncın 0-1 bar arasında değişken olması sağlanmıştır. 

Oluşan gerilim bir multimetre ile ölçülmüştür. Sonra sırasıyla maksimum basınç değeri 2,3,4,5 ve 6 bar 

değerlerine ayarlanarak deneylere devam edilmiştir. Deney sonuçları grafikler halinde verilerek 

yorumlanmıştır. Aynı deney düzeneği DN32 için de yapılmıştır. DN20 çap için yapılan deneylerde 

maksimum gerilimin elde edildiği basınç değeri için DN32 çaplı deney düzeneğinde de ölçüm 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar grafiklerle sunulmuştur. DN20 ve DN32 çap için karşılaştırma grafiği 

de hazırlanarak yorumlanmıştır. 

 Anahtar kelimeler: Piezoelektrik, PZT, Enerji Dönüşümü, Basınçlı Su Boruları. 

 

ABSTRACT 

The increasing need for energy with the development of industry and technology has increased the 

interest in alternative energy sources and different methods have started to be developed. One of the 

alternative energy production methods is the use of piezoelectric materials. Variable forces and 

vibrations in irregular form, which will be damped by environmental factors or transformed into 

different forms, can be converted into voltage using piezoelectric material. Examples of variable and 
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irregular forces are the forces generated by pressure waves on the wall of pressurized water pipes. In 

this study, PZT8, a piezoelectric material, was placed on the pipe wall with water isolation and voltage 

measurements were made at different pressure values. For the experiments, the experimental setup was 

first prepared with a DN20 pipe. 

The increasing need for energy with the development of industry and technology has increased the 

interest in alternative energy sources and different methods have started to be developed. One of the 

alternative energy production methods is the use of piezoelectric materials. Variable forces and 

vibrations in irregular form, which will be damped by environmental factors or transformed into 

different forms, can be converted into voltage using piezoelectric material. Examples of variable and 

irregular forces are the forces generated by pressure waves on the wall of pressurized water pipes. In 

this study, PZT8, a piezoelectric material, was placed on the pipe wall with water isolation and voltage 

measurements were made at different pressure values. For the experiments, the experimental setup was 

first prepared with a DN20 pipe. In the experimental setup, PZT8 material was placed in the pipe and a 

ball valve and a pressure regulating valve were left at the pipe inlet. One valve was also used at the pipe 

outlet. The maximum value of the pressure in the pipe was limited by the pressure regulating valve. 

When the outlet valve was opened, the pressure in the pipe was reset and the minimum pressure was 

obtained. Pressure waves were generated inside the valve by the on-off method. This fluctuation in 

pressure acted on the piezoelectric material to generate voltage. First of all, the maximum pressure was 

set to 1 bar with the pressure regulating valve, and the pressure was varied between 0-1 bar by opening 

and closing at certain periods. The resulting voltage was measured with a multimeter. Then the 

experiments were continued by setting the maximum pressure value to 2,3,4,5 and 6 bar values 

respectively. The results of the experiments are given in graphs and interpreted. The same experimental 

setup was made for DN32. For the pressure value at which the maximum stress was obtained in the 

experiments performed for DN20 diameter, measurements were also made in the DN32 diameter 

experimental setup. The results obtained are presented in graphs. Comparison graphs for DN20 and 

DN32 diameters were also prepared and interpreted. 

Keywords: Piezoelectric, PZT, Energy Transformation, Pressurized Water Pipes  

 

GİRİŞ 

Uygulanan kuvvete karşılık gerilim üreten veya uygulanan gerilime karşı mekanik titreşim elde edilen 

malzemelere piezoelektrik malzeme, mekanik enerji ile elektrik enerjisinin birbirine dönüşüm 

kabiliyetine de piezoelektrik özellik denir. Bazı malzemelerin uygulanan kuvvete karşılık gerilim 

üretebilmesi ilk olarak Jacques ve Pierre Curie kardeşler tarafından çalışılmıştır. Ters işlemi olarak 

malzemeye uygulanan gerilime karşılık boyutsal değişimlerin gözlemlenmesi de Gabriel Lippmonn 

tarafından yapılmıştır [1][2]. 

Piezoelektrik malzemelerin frekans cevapların yüksek olması en önemli özelliklerindendir. Boyutsal 

olarak fazla yer kaplamamaları, doğada hem serbest halde bulunabilmeleri hem de imal edilebilmeleri 

ve dielektrik sabitlerinin geniş olması piezoelektrik malzemelerin önemli avantajlarındandır. En büyük 

dezavantajları ise üretimi yapılan mekanik enerjinin ya da gerilimin mikro seviyede olmasıdır. Ayrıca 

nem hassasiyetlerinin yüksek olması ve enerji dönüşümü için gerekli olan enerjinin dinamik olması 

gerekliliği diğer dezavantajlarındandır [1]. 

Piezoelektrik malzemelerde gerçekleşen dönüşüm tersidirdir. Elektrik alanının etki ettiği malzeme bu 

alanla teması kesilince boyutsal olarak önceki haline geri dönüşür. Ya da yüzeyine etki eden basınç 

ortadan kalkınca tanecik yapısındaki dipoller önceki dizilimine benzer konuma gelirler. 

Piezoelektrik malzemeler kristal yapıdadır ve tanecik yapısında dipoller mevcuttur. Şekil değişimleri en 

alt noktada iken dipoller düzensiz doğrultularda bölgelere ayrılmış vaziyette bulunurlar. Gerilimi 

üretilebilmesi için dipollerin elektrik alanına paralel bir konuma getirilerek kutuplanması 

gerekmektedir. Piezoelektrik malzemeye basınç uygulanması ile malzemenin tanecik yapısında 

kutuplanma meydana gelir. Böylece yüzeylerde gerilim oluşur. Malzemeye etki eden basınç kaldırılınca 

dipollerin büyük bir kısmı önceki konumlarına benzer konumlara geri dönerler. Her basınç etkimesinde 

bu işlem devam eder ve gerilim oluşur. Dipollerin kutuplanması için basıncın dinamik olması 
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gerekmeketedir. Statik yükler altında ilk etki durumunda bir gerilim oluşur ve kutuplanma olmadığı için 

zamanla nötr hale gelir. 

PZT seramikler adını içeriğinde bulunan kurşun zirkonat ve titanattan almaktadır. Kafes şeklinde olan 

birim yapısının köşelerinde kurşun, yüzey merkezlerinde oksijen, merkezde de titanat ve zirkonyum 

bulunur.  PZT seramikler imal edilebilir olmalarından dolayı bileşenlerinin miktarlarına ve çeşitlerine 

göre çeşitli özelliklerde imal edilebilirler. Aynı içeriklerin farklı bileşenlerle oluşturdukları malzemelere 

genel olarak PZT adı verilmektedir. İçeriğinde bulundurdukları Fe, Nb, Cr, La gibi bileşenlere göre 

PZT4, PZT5, PZT8 gibi veya type1, type2 gibi simgelerle ifade edilirler. [3][4][5][6][7]. 

Piezoelektrik malzemelerden en yüksek verimi ve frekans cevabını alabilmek için ideal sıcaklık 

değerlerinde çalışması gerekmektedir. Çalışma ortamının sıcaklığı arttıkça üretimde azalma meydana 

gelir. Azalma Curie sıcaklığına kadar devam eder ve bu sıcaklığa ulaşılınca piezo malzeme kalıcı olarak 

kutuplanma özelliğini kaybeder. Sıcaklığın düşmesi piezo özelliği geri getiremez. Bu nedenle çalışma 

sıcaklığını düşük tutmak verimliliği artırarak malzeme ömrünün uzun olmasına sebebiyet verecektir. 

Piezoelektrik malzemelerden gerilim üretimi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar 

çoğunlukla mekanik kuvvetlerin etkisi altında gerilim üretimi şeklinde olmuştur. Akışkanların kinetik 

enerjisinden yararlanılarak piezo malzeme ile gerilim üretimi konusunda çalışmalar da yapılmıştır. 

Taylor ve arkadaşları bu konuda ilk kapsamlı çalışmaları yapmışlardır. Yapılan çalışmada bir akış 

içerisinde girdap oluşturularak girdap önüne piezoelektrik levhalar yerleştirilmiştir. Akışkanın 

hareketiyle piezo levhalardan enerji hasadı yapılmıştır [8].  

Borulama sistemlerinde kullanıma veya hareket doğrultusuna göre boru içerisinde ani basınç değişimleri 

gözlemlenebilir ve basınç dalgaları oluşabilir. Bu değişiklikler de hareket halindeki akışkanın 

momentumunun değişmesine ve boru içerisinde çalkantılara sebebiyet verir ve bu olaya su darbesi denir. 

Boru hatlarında ciddi hasarlar verebilen su darbesi, borulama sistemlerinin zayıf noktaları olan bağlantı 

noktalarında, şiddeti fazla olursa boru gövdelerinde patlamalara neden olmaktadır. Su dalgaları ve 

basınç değişimleri sistem enerjisi olarak bir kayıptır. Bu kayıplardan hasat yapılarak geri kazanım 

sağlanabilir veya başka bir sistem tahriki için enerji elde edilebilir. Yapılan bu çalışmada boru hatları 

üzerinde gerçekleşen basınç değişimlerinden yararlanılarak enerji elde edilmiştir. Boru içerisine su ile 

teması kesilecek şekilde silikonla kaplanark PZT8 malzeme yerleştirilmiştir. Sistem farklı basınçlara 

tabi tutularak enerji elde edilmiştir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Deney düzeneği için öncelikle 20 mm çaplı borular kullanılmıştır. Giriş ve çıkışta su kontrolünü 

yapabilmek için vana, maksimum basıncı ayarlayabilmek için basınç kontrol vanası ve manometre 

kullanılmıştır. PZT8 malzeme de bir ucu körlenmiş diğer ucu sisteme bağlı olan bir manşon içerisine 

yerleştirilmiştir. Başlangıç basıncı için basın ayar vanasından maksimum basın 1 bar değerine 

ayarlanmıştır. Çıkış vanası açıldığı zaman su akışı sağlanarak basınç sıfıra düşürülmüş vana tekrar 

kapatılarak 1 bara yükseltilmiştir. Aç kapa işlemi 2 sn bir gerçekleştirilerek belirli bir süre boyunca 

tekrarlanmıştır. Böylelikle basınç 0 ile 1 bar arasında sürekli değişim göstermiştir. Basınç değişimleriyle 

piezo malzemede gerilim üretilmiş oluşan gerilim bir multimetre kullanılarak ölçüm yapılmıştır. 

Ölçümler grafik halinde sunulmuştur. Sonrasında maksimum basınç değeri sırasıyla 2,3,4,5,6 bara 

ayarlanarak bu işlemler tekrarlanmıştır. Bu deneylerde elde edilen ölçümler de grafik halinde 

sunulmuştur. 
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Şekil 1- Deney Düzeneği Şematik Gösterimi 

Deneylerde elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. 

 

Şekil 2- 1 bar basınçta gerilim üretimi 

 

Şekil 3- 2 bar basınçta gerilim üretimi 
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Şekil 4- 3 bar basınçta gerilim üretimi 

 

Şekil 5- 4 bar basınçta gerilim üretimi 

 

Şekil 6- 5 bar basınçta gerilim üretimi 
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Şekil 7- 6 bar basınçta gerilim üretimi 

 

Şekil 8- 1 bar-6 bar karşılaştırma grafiği 

Deneyler sonucunda en yüksek ve en düzenli gerilim 6 bar basınçta elde edilmiştir. Boru çapının oluşan 

gerilim üzerinde etkisini görmek amacıyla aynı deney düzeneği 32 mm çaplı borular için de hazırlanarak 

deney yapılmıştır. Yapılan deney yalnızca en yüksek gerilimin elde edildiği 6 bar basınç değeri içindir. 

Deney sonuçları grafik halinde verilmiştir. Boru çapının etkisini karşılaştırmak için iki farklı çapın 6 bar 

basınçta ürettiği gerilimlerin karşılaştırma grafiği hazırlanmıştır. 
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Şekil 92- PZT8 malzemenin 32 mm çaplı boruda 6 bar basınçta gerilim üretimi. 

6 bar basınç değeri için hem 20 mm çaplı deney düzeneği hem de 32 mm çaplı deney düzeneğinde elde 

edilen sonuçlar Şekil 12 karşılaştırma grafinde verilmiştir. 

 

Şekil 10- PZT8 malzemenin 20 mm ve 32 mm çaplı borularda 6 bar basınçta gerilim üretimi. 

SONUÇ 

Başlangıç basıncının en yüksek 1 bar için sınırlandığı ilk deneyde gerilim üretimi için yeterli bir basınç 

değişiminin olduğu ancak oluşan gerilim periyodunun düzensiz olduğu gözlemlenmiştir. İkinci deneyde 

en yüksek basınç değeri 2 bara yükseltilince oluşan gerilimin daha yükseldiği ve ani yükselmenin olduğu 

görülmektedir. Basınç değeriyle beraber üretimde artış söz konusudur. Bu artış 3 ve 4 bar deneylerinde 

de devam etmiştir. Basınç 5 bara ulaştığında gerilim değerinin başlangıç değerlerine göre çok daha 

yükseldiği ve periyodunun kısmen daha düzenli hale geldiği görülmektedir. Basınç 6 barda ise en yüksek 

değerler elde edilmiştir. Başlangıç basıncı için yapılan deneyde elde edilen gerilim değerinin yaklaşık 

10 kattan daha fazladır. Şekil 8’de karşılaştırma grafiğine göre bsınç arttıkça üretilen gerilimin de arttığı 

görülmektedir. Tüm bu deneyler yapıldıktan sonra maksimum gerilimin üretildiği 6 bar basınç için 32 

mm çaplı deney düzeneğinde deney yapılmıştır. Şekil 9’da verilen bu deney grafiğine göre 6 bar basınçta 

üretilen gerilim miktarı 20 mm çaplı boru deneylerine oranla çok daha düşüktür. Bu düşüş Şekil 10 
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karşılaştırma grafiğinde görülmektedir. Çap artışıyla beraber sabit basınçta gerilim üretiminin 

düşmesinin nedeni su darbesinin azalmasıdır. Su darbesine etki eden 3 faktör vardır. Bunlar bvana açma 

kapama süresi, boru boyu ve akış hızıdır. Vana açılıp kapanma hızı sabittir. Boru boyu da değişmemiştir. 

Ancak debi sabit olmasına karşılık boru çapı artırılarak hız azalmıştır. Böylelikle su darbesi azalarak pzt 

malzemeye etki eden basınç değişimi gerilim üretiminin düşmesine neden olmuştur. 
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ÖZET 

Günümüzde üretim, sanayi ve teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve değişimle beraber, fosil yakıtların 

tükenebilir ve maliyetinin yüksek olması enerjinin öneminin daha da artırmaktadır. Enerji ihtiyacının 

artması alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi artırmıştır. Düzensiz ve serbest formda 

bulunan enerjilerin düzenli bir forma getirilerek tekrar kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Piezoelektrik 

malzemeler bu doğrultuda alternatif yöntemlerden birisidir. Piezoelektrik malzeme kullanılarak 

düzensiz dinamik kuvvetlerden yararlanılarak gerilim üretilebilmektedir. 

Şehir şebeke hatlarında su tüketimine, su kayıp ve kaçaklarına bağlı olarak anlık basınç değişimleri 

meydana gelmektedir. Basınç değişimleri sistem üzerinde enerji kayıplarına neden olmaktadır. Yapılan 

çalışma ile şehir şebeke hatları üzerinde oluşan basınç değişimlerinden yararlanılarak gerilim elde 

edilmiştir. Şehir şebeke hatlarında hali hazırda kullanılan sistemler için boruların basınç dayanımına 

bağlı olarak daha çok 1,5 bar ile 6 bar arası basınç değerleri tercih edilmektedir. Bu bağlamda deneylerde 

öncelikle DN20 borular için deney düzeneği hazırlanmıştır. Dinamik kuvvetlerin etkisiyle elektriksel 

gerilim üreten piezoelektrik malzeme PZT4, gerekli izolasyonu sağlanarak boru içerisine 

yerleştirilmiştir. Deney düzeneğinde aç-kapa yapabilmek için bir küresel vana, maksimum basıncı 

sınırlandırmak için de basınç ayarlama vanası kullanılmıştır. Maksimum basınç değerleri sırasıyla 

1,2,3,4,5 ve 6 bar olacak şekilde deneyler yapılmıştır. Öncelikle basınç ayarlama vanasıyla maksimum 

basınç değeri 1 bara getirilmiş, sonrasında bir vana yardımıyla periyodik bir şekilde aç-kapa yapılarak 

basınç değişimleri sağlanmıştır. Vana açıldığı zaman basınç değeri sıfırlanmış, vana kapatıldığı zaman 

basınç değeri maksimum 1 bara yükselmiştir. Oluşan basınç değişimler PZT malzemeye etki ederek 

gerilim üretilmiştir. İkinci deney yine basınç ayarlama vanasıyla maksimum 2 bar basınca ayarlanmış 

ve aç kapa yapılarak basınç değişimleri sağlanarak gerilim üretimi gözlemlenmiştir.  Bu deneyler 

maksimum 3,4,5 ve 6 bar basınç değerleri için de yapılmıştır. Sonrasında aynı deney düzeneği DN32 

borular için de hazırlanmış, DN20 borularda yapılan deneylerde maksimum gerilimin elde edildiği 

basınç değeri için ölçüm yapılmıştır. DN20 ve DN32 borularda PZT4 ile deneylerde maksimum 

gerilimin üretildiği basınç deneyi için karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar grafikler halinde 

sunularak grafikler yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Piezoelektrik, PZT, Enerji Dönüşümü, Basınçlı Su Boruları. 

 

 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 34



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

ABSTRACT 

Today, with the rapid development and change in production, industry and technology, fossil fuels are 

exhaustible and costly, which increases the importance of energy even more. The increase in the need 

for energy has increased the tendency towards alternative and renewable energy sources. It is aimed to 

bring the irregular and free form energy into a regular form and reuse it. Piezoelectric materials are one 

of the alternative methods in this direction. Voltage can be generated by utilizing irregular dynamic 

forces using piezoelectric materials. 

In city network lines, instantaneous pressure changes occur due to water consumption, water losses and 

leaks. Pressure changes cause energy losses in the system. In this study, voltage is obtained by utilizing 

the pressure changes on the city network lines. For the systems currently used in city network lines, 

pressure values between 1.5 bar and 6 bar are preferred depending on the compressive strength of the 

pipes. In this context, the experimental setup was prepared for DN20 pipes. Piezoelectric material PZT4, 

which generates electrical voltage under the influence of dynamic forces, was placed in the pipe by 

providing the necessary insulation. In the experimental setup, a ball valve was used to open and close 

and a pressure regulating valve was used to limit the maximum pressure. Experiments were carried out 

with maximum pressure values of 1,2,3,4,5 and 6 bar respectively. Firstly, the maximum pressure value 

was brought to 1 bar with the pressure regulating valve, and then the pressure was changed by 

periodically opening and closing with the help of a valve. When the valve was opened, the pressure 

value was reset to zero, and when the valve was closed, the pressure value increased to a maximum of 

1 bar. The resulting pressure changes affected the PZT material and voltage was generated. The second 

experiment was again set to a maximum pressure of 2 bar with a pressure regulating valve and voltage 

generation was observed by providing pressure changes by opening and closing.  These experiments 

were also performed for maximum pressure values of 3,4,5 and 6 bar. Afterwards, the same experimental 

setup was prepared for DN32 pipes and measurements were made for the pressure value at which the 

maximum voltage was obtained in the experiments performed on DN20 pipes. In the experiments with 

PZT4 in DN20 and DN32 pipes, a comparison was made for the pressure test at which the maximum 

stress was produced. All the studies were presented in graphs and the graphs were interpreted. 

Keywords: Piezoelectric, PZT, Energy Transformation, Pressurized Water Pipes  

 

GİRİŞ 

Mekanik enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümü piezoelektrik 

özellik ile açıklanabilir. Başka bir ifadeyle piezoelektrik özellik, malzemelere uygulanan mekanik 

enerjinin gerilime ya da malzemeye uygulanan gerilimin mekanik enerjiye dönüşebilmesidir. Kristal 

tanecik yapısına sahip piezoelektrik malzemeler, yüzeye uygulanan kuvvetlere veya titreşime maruz 

kaldıklarında gerilim üretirler. Düşük voltajlarda gerilim oluşumuna doğrudan etki (direct effect) adı 

verilir. Bu durumun tersine de dolaylı etki (indirect effect) denir. Piezoelektrik malzemelere gerilim 

uygulanırsa boyutlarında uzama veya kısalma gibi şekil değişimleri gözlemlenir. Piezoelektrik 

malzemelerin doğrudan etki özelliği ile dinamik basınç ve kuvvetlerdeki anlık değişimler ile 

titreşimlerin algılanabilir. Dolaylı etki özelliği ile de mekanizmalarının tahrik sistemlerinde 

yararlanılabilir [1]. 

Jacques ve Pierre Curie kardeşler tarafından ilk olarak Rochelle tuzu, kuvars ve turmalin gibi kristaller 

üzerinde piezoelektrik özellik gözlemlenmiştir. Kristal yapıya sahip bazı malzemelerin uygulanan 

kuvvete karşılık gerilim üretebilmeleri gözlemlenmiştir [2]. Ters piezoelektrik özelliği ise Gabriel 

Lippmonn, piezo malzemenin gerilim altında titreşimiyle ispatlamıştır.  

Asimetrik kristal yapıya sahip olan malzemelerin bir bölümünde gözlemlenen piezoelektrik özellik, 

gerilim kaynaklı oluşan yapısal bozulmaları ifade eder. Piezoelektrik özellik krital yapıya sahip olan 

tüm malzemelerde gözlemlenmez. Doğada varolduğu bilinen 32 adet kristal yapının yalnızca 21 adeti 

piezoelektrik özellik gösterir. Piezoelektrik özelliğe sahip bu kristallerin içeriğinde tartarat, sülfat, oksit 

ve fosfat yapıları bulunabilir. Kafes yapısı itibariyle dipol barındıran 10 farklı kristal yapı vardır. 

Piroelektrik malzeme olarak adlandırılan bu yapılar sıcaklık değişimleriyle dahi yüzeylerinde gerilim 
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oluşturabilirler. Piroelektrik malzemelerin tamamı piezoelektrik özelliğe sahiptir ancak her 

piezoelektrik malzeme piroelektrik özellik göstermeyebilir [3]. 

Son yıllarda artan enerji ihtiyacı yapılan çalışmaları alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmiş ve 

mevcut sistemlerin oluşturduğu titreşimlerden enerji elde edilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 

Ayrıca bu çalışmaların yanında akışkanların potansiyel ve kinetik enerjilerinden enerji temini için çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda kullanılan dönüşüm sistemlerinde piezoelektrik 

malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Akışkanların kinetiğinden yararlanılarak piezo malzeme ile 

yapılan ilk kapsamlı araştırma Taylor ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Çalışmalarda bir akış 

içerisine blok konulmuş ve akışta girdap oluşturulmuştur. Oluşan girdap önüne piezo levhalar bırakılmış 

ve hareketlerdeki dinamizmle enerji hasadı yapılmıştır [4]. 

Piezoelektrik malzemelerin dinamizmin ve titeşimin yeterli düzeyli olduğu ortamlarda elektrik 

üretebildiği çalışmalar sonucunda gözlemlenmiştir. Piezoelektrik malzemelerden gerilim üretimiyle 

ilgili olarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda gerilim üretimi için genellikle mekanik 

titreşimlerden yararlanılmıştır. Suya dayalı enerji dönüşüm sistemlerinde de suyun değişken hareket ve 

basınçlarından yararlanılarak piezoelektrik malzeme kullanılmasıyla enerji üretimi mümkündür. Suya 

dayalı enerji dönüşüm sistemlerinde piezoelektrik malzemenin boru içerisine yerleştirilmesiyle boru 

içerisinde oluşan basınç değişimleriyle enerji ve sinyal üretilebileceği yapılan bu çalışmayla 

gözlemlenmiştir. 

Piezoelektrik malzemelere kuvvet uygulanarak gerilim üretilmesi için uygulanan kuvvetin dinamik 

olması gerekmektedir. Statik kuvvetlerin etkisi altında piezoelektrik malzeme anlık bir gerilim üretir ve 

oluşan gerilim bir süre sonra nötr hale gelir. Bu durum kristal malzemelerin sahip oldukları potansiyel 

farkın bir süre sonra etkisini kaybetmesiyle açıklanabilir [5][6]. 

Mekanik titreşimlerle elde edilen enerji, titreşimin genliğine ve frekansına bağlı olarak değişkenlik 

gösterir. Genlik ve frekansa bağlı olarak kutuplanma oluşur ve dipollerin dizilim şekilleri değişir. Bu 

değişim gerilimin oluşmasına imkan sağlar. Titreşim olmadığı zamanlarda ise kutuplanma olmadığı için 

oluşan bu elektriksel güç kesintiye uğrar. Düşük genlik ve frekans da enerji hasadını güçleştirir. 

Piezoelektrik malzemelerin yaygın kullanılmamasının nedenlerinden birisi düşük güç çıkışı 

sağlamasıdır.  Diğer nedenlerinden bazıları da kurulum, amorti süresi ve bakım durumlarındaki 

bilinmezliklerdir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Deneylerde PZT4 malzeme kullanılarak 20 mm çaplı borularla deney düzeneği hazırlanmıştır. Deney 

düzeneği giriş ve çıkış vanaları, manometre, basınç ayar vanası ve pzt malzemeden oluşmaktadır. Deney 

başlangıç basıncı olarak 1 bar ile başlanmıştır.  Basınç aç kapa ensasında minimum 0 bar maksimum 1 

bar basınç arasında değişim göstermiştir. Aç kapa işleminin periyodu 2 sn dir. Deneyler maksimum 

basıncın sırasıyla 1,2,3,4,5 ve 6 bar için yapılmıştır. Basınç değişimi ile oluşan gerilim multimetre ile 

ölçülmüştür.  Ölçümler sonucu grafik halinde verilmiştir. 
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Şekil 1- Deney Düzeneği Şematik Gösterimi 

 

Şekil 2- Deney Düzeneği 
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Şekil 3- PZT malzemenin deney düzeneğindeki yerleşimi 

PZT malzeme bir ucu körlenmiş manşon içerisine yerleştirilerek su ile temasını engelleyecek şekilde 

silikon malzeme ile kaplanmıştır. 

Deneylerde elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. 

 

Şekil 4- 1 bar basınçta gerilim üretimi 

 

Şekil 5- 2 bar basınçta gerilim üretimi 
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Şekil 6- 3 bar basınçta gerilim üretimi 

 

 

Şekil 7- 4 bar basınçta gerilim üretimi 

 

 

Şekil 8- 5 bar basınçta gerilim üretimi 
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Şekil 9- 6 bar basınçta gerilim üretimi 

 

Şekil 10- 1 bar- 6 bar karşılaştırma grafiği 

20 mm çaplı borular için yapılan deneyler grafikler halinde sunulmuştur. Deneyler tamamlandıktan 

sonra aynı deney düzeneği 32 mm çaplı borular için de hazırlanmıştır. 20 mm çaplı deney düzeneğinde 

en yüksek gerilim ölçümü yapılan 6 bar basınç değeri için 32 mm çaplı deney düzeneğinde de PZT4 

malzeme ile deney yapılmıştır. Yapılan deneyin sonucu grafik halinde verilmiştir. Ayrıca 20 mm ve 32 

mm çaplı boruların 6 bar basınçta pzt malzeme ile üretebildikleri gerilim karşılaştırma grafiği de 

hazırlanmıştır. 
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Şekil 11- PZT4 malzemenin 32 mm çaplı boruda 6 bar basınçta gerilim üretimi. 

6 bar basınç değeri için hem 20 mm çaplı deney düzeneği hem de 32 mm çaplı deney düzeneğinde 

elde edilen sonuçlar Şekil 12 karşılaştırma grafinde verilmiştir. 

 

Şekil 12- PZT4 malzemenin 20 mm ve 32 mm çaplı borularda 6 bar basınçta gerilim üretimi. 

SONUÇ 

Şekil 4’te maksimum basıncın 1 bar ile sınırlandırıldığı deneyler yapılmıştır. Grafik eğrilerine göre bu 

basınçta pzt malzemede kutuplanmanın başladığı ve zaman zaman gerilim değerinin yükseldiği 

görülmektedir. Gerilim yükselmesinin sürekli olmaması kutuplanma basıncının yeterli olmadığını 

göstermektedir. Şekil 5 incelendiği zaman gerilim üretiminin artmakta olduğu görülmektedir. Gerilim 

üretimindeki yükselme ve üretim periyotlarında iyileşme Şekil 6,7 ve 8’de de devam etmiştir. Şekil 9’da 

maksimum basıncın 6 bara yükselmesiyle en yüksek gerilim seviyelerine ulaşılmıştır ve periyotların en 

düzenli halde olduğu grafik elde edilmiştir. Gerilim üretiminin basınçla artması ve daha düzenli hale 

gelmesinin daha belirgin gösterimi için 1 bar ve 6 bar basınçta üretilen gerilim grafikleri Şekil 10’da 

birlikte verilmiştir. Artan basınçla beraber hem üretim miktarı artmış hem de periyot düzeninde 

iyileşmeler gözlemlenmiştir. 
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PZT4 malzemenin 20 mm çaplı borunun kullanıldığı deney düzeneği ile alınan sonuçlar grafikler 

halinde verilmiştir. Gerilim üretiminin en yüksek değeri aldığı ve en düzenli hali 6 bar basınçta elde 

edilmiştir. Bu deneylerden sonra boru çapının gerilim üretimi üzerindeki etkisini görmek amacıyla aynı 

deney düzeneği 32 mm çaplı borularla da hazırlanmıştır. Bu deney düzeneğinde 20 mm çaplı deney 

düzeneğinde en yüksek üretimin elde edildiği 6 bar basınçta deney yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Şekil 11’de grafik halinde verilmiştir. Grafik incelendiği zaman gerilim üretiminin en yüksek değerleri 

benzerdir. Ancak üretim 20 mm çaplı borular için daha düzenlidir. Bu sonuç çap büyümesiyle pzt 

malzemenin ürettiği gerilim miktarının ters orantılı olduğu sonucunu vermektedir. Bu durum çap 

büyümesiyle beraber sabit debideki akışkanın su darbesinin düşmesi ile açıklanabilir. Su darbesini 

etkileyen unsurlar başlıca hız, boru boyu ve vana açılıp kapanma süresidir. Vana açılıp kapanma süresi 

ile boru boyu her iki farklı deneylerde de sabittir. Ancak debi sabit olduğu için çapın artmasıyla beraber 

su hızı azalıp su darbesini azaltmaktadır. Darbenin azalması pzt malzeme ile üretilen gerilim miktarını 

düşürmektedir. 
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ÖZET 

Məqalədə Şuşa ərazisinin türk mənşəli toponimləri təhlil edilir. Çoxlu sayda toponimlərin türk 

tayfalarının adları ilə bağlı olduğu qeyd edilir. Bu ərazidə mövcud olan hidrotoponimlər, etnotoponimlər 

və zootoponimlər qədim türk tayfalarının adları ilə bağlıdır. Şuşa qalasının tarixi keçmişi daha uzaq 

dövrlərə gedib çıxır, onun daha dərin, əhatəli tədqiqi davam etdirilməlidir. 

Azərbaycanın tarixi torpağı olan Şuşanın və onların müxtəlif qruplarının azərbaycan-türk mənşəli 

toponimlərinin etnik-linqvistik və struktur tədqiqi ictimai-siyasi, mənəvi əhəmiyyət kəsb edir. İkincisi, 

bu möhtəşəm və əzəmətli qala-şəhərini yerli-köklü əhali-avtoxton türk tayfaları inşa etmiş və  orada 

yaşamışlar.  

Türk mənşəli toponimlərin (oykonimlər, oronimlər, hidronimlər, zoonimlər və mikrotoponimlər) elmi 

tədqiqi bu ərazinin aborigen sakinlərinin türklər olduğunu açıq şəkildə göstərir. Bu əraziyə başqa etnik 

qruplar (haylar, kürdlər, ruslar, tatlar, ərəblər) müxtəlif ictimai-tarixi şəraitdə gəlmişlər. 

Qarabağın taxt-tacı - Şuşa şəhəri erməni-hay separatçıları tərəfindən işğal olunmazdan əvvəl (1992-ci 

il, may) 170 bina - memarlıq abidəsi, 160 sənət abidəsi qorunub saxlanılmışdır. Onların sırasında “Gəncə 

darvazaları”, Qala qapıları və Qala bürcləri, İbrahim Xəlil xanın və onun qızı Qara Böyük xanım 

qəsrləri, Qarabağ xanlığının imarəti, dövrünün görkəmli memarı Kərbəlayi Səfi xan Qarabağlının inşa 

etdiyi Yuxarı Gövhər Ağa məscidi, Aşağı Gövhər Ağa məscidi, məhəllə məscidləri, sayı 20-dən çox 

karvansara və 20-ə yaxın Şərq üslubunda tikilmiş hamam binaları - onun yaratdıqlarının tam siyahısı 

deyil. 

Venesiyalı tarixçi (həm də tacir) 10 il ərzində Azərbaycanda, xüsusən Qarabağın iqtisadiyyatı, onun 

qabaqcıl ipəkçilik mədəniyyəti ilə tanış olmuş, Avropa bazarları ilə ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə 

təsir göstərmişdir. Vətənə qayıdan tarixçi “Səfərnamə” adlı maraqlı əsərində Yuxarı (Dağlıq) Qarabağı 

təsvir edir və göstərir ki, sıldırım qayalarla əhatə olunmuş bir yerdə Qala şəhəri var. Əhalisi türkdillidir 

və icmanın əsas məşğuliyyəti yaxınlıqdakı kəndlərdə istehsal olunan ipəyin Avropa bazarlarına 

çıxarılmasıdır. Xarici ölkələrə ixrac edilən ipək parçalar yüksək keyfiyyətli olduğuna görə onları hətta 

qala şəhərciyinin adı ilə “kənar” da adlandırırdılar. Venesiyalı səyahətçinin yazdığına görə, Səfəvi şahı 

I İsmayıl Xətai 1501-1524-cü illər arasında bir neçə gün qala şəhərdə qalmalı oldu. 

“Şah İsmayıl Xətainin ömür yolundan səhifələr” məqaləsinin müəllifi, şair-publisist Əyub Şirlanlı qeyd 

edir ki, “mənim fikrimcə, Dağlıq Qarabağdakı bu qala şəhəri ilk dəfə Qarabağ xanlığı dövründə 

Pənahabad və Şuşa adlandırılıb” (“Qarabağa yol” qəzeti, 31 avqust 2007-ci il, 15). 

Açar sözlər: Şuşa, toponim, linqvistika, türk, etnotoponim 

 

Abstract 

Toponyms of Turkic origin of the Shusha area are analyzed in the article. It is noted that a large number 

of toponyms are related to the names of Turkic tribes. Hydrotoponyms, ethnotoponyms and 

zootoponyms existing in this area are related to the names of ancient Turkic tribes. The historical past 

of the Shusha fortress goes back to more distant times, its deeper, comprehensive study should be 

continued. 
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The ethno-linguistic and structural study of the toponyms of Azerbaijani-Turkish origin of Shushan, the 

historical land of Azerbaijan, and their various groups is of social, political and moral importance. 

Secondly, this magnificent and magnificent fortress-city was built and lived there by the indigenous 

population - autochthonous Turkish tribes. 

The scientific study of toponyms of Turkic origin (oykonyms, oronyms, hydronyms, zoonyms and 

microtoponyms) clearly shows that the aboriginal inhabitants of this area were Turks. Other ethnic 

groups (Hays, Kurds, Russians, Tats, Arabs) came to this area under different socio-historical 

conditions. 

Karabakh throne - before the occupation of Shusha city by Armenian-Hay separatists (May 1992), 170 

buildings - architectural monuments, 160 art monuments were preserved. Among them are "Ganja 

gates", Castle gates and Castle turrets, the castles of Ibrahim Khalil Khan and his daughter Kara Beyuk 

Khanim, the building of the Karabakh Khanate, the Yukhari Govhar Aga Mosque, the Lower Govhar 

Aga Mosque, built by the prominent architect of his time Karbalai Safi Khan Karabakhli, the 

neighborhood mosques, more than 20 caravanserais and about 20 bathhouses built in the Oriental style 

- this is not a complete list of his creations. 

During 10 years, the Venetian historian (and merchant) got acquainted with Azerbaijan, especially the 

economy of Karabakh, its advanced silk culture, and influenced the expansion of trade relations with 

European markets. Returning to his homeland, the historian describes Upper (Mountainous) Karabakh 

in his interesting work "Safarname" and shows that there is a city of Gala in a place surrounded by steep 

rocks. The population is Turkish-speaking, and the main occupation of the community is the export of 

silk produced in nearby villages to European markets. Due to the high quality of the silk fabrics exported 

to foreign countries, they were even called "Kanar" by the name of the castle town. According to the 

Venetian traveler, Ismail Khatai I, the Safavid king, had to stay in the city for several days between 1501 

and 1524. 

Poet-publicist Ayub Shirlanli, the author of the article "Pages from Shah Ismail Khatai's life path", notes 

that "in my opinion, this fortress city in Nagorno-Karabakh was first called Panahabad and Shusha 

during the Karabakh Khanate" ("Karabagh Yol" newspaper, August 31, 2007- year, 15). 

Key words: Shusha, toponym, linguistics, Turkish, ethnotoponym 

 

Ötən yüzilliklərin mövcud qaynaqlarında Şuşa qalasının yaranma tarixi daha uzaq keçmişə aid edilir. 

Təəssüf ki, bu gün onun zəngin keçmişi, mədəniyyəti, məşğuliyyəti, etnomənəvi sərvətləri ilə bağlı 

mənbə məlumatları hələ ki, tam, bütöv, qənaətbəxş deyil - azdır və olanlar da qala-şəhərin yaranmasını 

XIII-XIV yüzilliklərə aid edir. Belə ki, görkəmli Azərbaycan tarixçisi, akademik Z.M.Bünyadov qalanın 

ilk adını Novruz kimi göstərir və onun monqollar tərəfindən dağıdılmasını yazır. Bir müddət 

durğunluqdan sonra qalalılar - yerli türk tayfaları onu yenidən ucaltmışlar. Akademikin professor Yusif 

Yusifovla birlikdə yazdıqları “Azərbaycan” tarixi dərslik kitabında (1994) göstərilir ki, XIV yüzilliyə 

aid xatirə yazılarında qala 1428-ci ildə türk tayfaları tərəfmdən inşa olunmuşdur. Pənahəli xan isə onun 

mühüm, fövqaladə əhəmiyyətini nəzərə alaraq, sadəcə olaraq “bərpa etdirmiş, möhkəmləndirmiş və 

abadlaşdırmışdır”. Bu deyimlər Azərbaycan xalqınm etnomənəviyyatının zənginləşdirilməsi üçün 

böyük işlər görmüş A.A.Bakıxanovun Şuşa haqqındakı dəyərli fıkirləri ilə üst-üstə düşür. O, vurğulayır 

ki, “Şuşa Azərbaycanın Təbriz kimi qədim şəhərlərindən biridir, ilk adı da Novruz olmuşdur”. Şuşa 

qalasının yaranma tarixi ilə yaxından məşğul olan şuşalı, çağdaş tarixçi alim Yunis Hüseynov isə uzun 

düşüncələrdən sonra bu qənaətə gəlmişdir. “...son tədqiqatlar sübut edir ki, əvvəllər qalanın yerində türk 

tayfaları tərəfindən bina olunmuş yaşayış məntəqəsi olmuşdur. Qarabağ xanı Pənahəli xan Cavanşir 

həmin yaşayış məntəqəsinin yanında hərbi strateji mövqedə yerləşən Pə- nahabad qalasını 

tikdirmişdir...”. Sadalanan bu tarixi olayların həqiqət olmasını təsdiq edən başqa mənbə məlumatları da 

vardır. Məlumdur ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti, mədəniyyəti, abidələri, etnomənəvi dəyərləri hələ 

qədim dövrlərdən əcnəbi səyyahların, ziyalıların, tacirlərin diqqətini özünə çəkmiş, burada tədqiqat 

işləri aparmış, xeyli ədəbiyyat yaratmışlar. Naməlum Venesiyalı tarixçi (həm də tacir) 10 il zaman 

kəsiyində Azərbaycana səyahətə çıxmış, xüsusilə də Qarabağın iqtisadiyyatı, onun tərəqqi etmiş 

ipəkçilik mədəniyyətilə yaxından tanış olmuş və Avropa bazarları ilə ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə 

təsir etmişdir. Vətənə qayıdan tarixçi “Səfənamə” adlı yazdığı maraqlı əsərində Yuxarı Qarabağı təsvir 
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edərək göstərir ki, sıldırım qayalarla əhatə olunmuş bir yerdə Kənar adında qala-şəhər vardır. Onun 

əhalisi türkdillidir və camaatın əsas məşğuliyyəti yaxın kəndlərdə hazırlanan ipəyi Avropa bazarlarına 

çıxarmaqdır. Xarici ölkələrə ixrac olunan ipək parçalar yüksək keyfıyyətli olduğuna görə, hətta qala 

şəhərin adıyla “kənar” adlanırdı. Venesiyalı tarixçi-səyahın yazdığına görə Səfəvilərin şahı I İsmayıl 

Xətai 1501-1524-cü illər arasında bir neçə gün qala-şəhərdə qalmalı olmuşdur. “Şah İsmayıl Xətainin 

ömür yolundan səhifələr” məqaləsinin müəllifı şair-publisist Əyyub Şırlanlı da qeyd edir ki, “mənim 

fikrimcə Qarabağdakı bu qala-şəhər, sonra Qarabağ xanlığı dövründə öncə Pənahabad və Şuşa 

adlanmışdır (“Qarabağa aparan yol” qəzeti, 31 avqust 2007-ci il, 15). Doğrudan da, Yuxarı Qarabağda 

sıldırımlı, heyrət və heyranlıq doğuran, qayalarla əhatə olunmuş tarixdə ikinci qala-şəhər olmamış və 

yoxdur. Tarixçi-səyyahın bu ifadəli təsviri ancaq və ancaq Şuşaya şamil oluna bilər və yalnız ona aiddir! 

“Səfərnamə”də ipəkçilik mədəniyyətinin mövcudluğu və inkişafi (barama qurdunun yetişdirilməsi, 

yenilənməsi üçün qalanın ətraf kəndlərində çoxlu tut bağları olmuşdur və bu diyarda tut bağlarının 

salınması, qorunması və mövcudluğu ardıcıl və davamlı ənənəyə çevrilmişdir), deyilən fıkri bir daha 

təsdiq edir. Beləliklə, buradan iki tarixi, məntiqi nəticəyə gəlmək olur; birincisi, Şuşa qalasının tarixi 

keçmişi daha uzaq dövrlərə gedib çıxır və onun daha dərindən hərtərəfli Pənahabad qalası tədqiq 

olunması, öyrənilməsi davam etdirilməlidir. İkincisi, bu möhtəşəm və əzəmətli qala-şəhəri yerli-köklü 

əhali-avtoxton türk tayfaları inşa etmiş və orada yaşamışlar... Qarabağın taxt-tacı - Şuşa şəhəri ərməni-

hay separatçıların işğalına qədər (may 1992-ci il) 170 bina - memarlıq abidəsi, 160 incəsənət abidəsini 

qoruyub saxlamışdır. Onların sırasında “Gəncə darvazaları”, Qala qapıları və Qala bürcləri, İbrahim 

Xəlil xanın və onun qızı Qara Böyük xanım qəsrləri, Qarabağ xanlığının imarəti, dövrünün görkəmli 

memarı Kərbəlayi Səfi xan Qarabağlının inşa etdiyi Yuxarı Gövhər Ağa məscidi, Aşağı Gövhər Ağa 

məscidi, məhəllə məscidləri, sayı 20-dən çox karvansara və 20-ə yaxın Şərq üslubunda tikilmiş hamam 

binaları - onun yaratdıqlarının tam siyahısı deyil. Şuşanın hərbi məktəbi isə onun şanlı keçmişi - Qarabağ 

xanlığının hərbi qüdrəti ilə köklənmiş və bəhrələnmişdir... Şuşa qalasının hərbi salnaməsi haqqında bu 

qısa söhbəti Azərbaycan türkünə xas olan bir neçə nümunə ilə tamamlamaq istərdim. Dünya şöhrətli 

sərkərdə Napoleonun yavəri, onunla neçə-neçə tarixi döyüşlərdə hünər göstərmiş Rüstəm bəy Qarabağlı 

Şuşada doğulub boya-başa çatmışdır (1781-1845). O, Napoleonun Misir, İspaniya və Rusiyaya qarşı 

hərblərində iştirak etmiş, Vardan döyüşlərində şücaətinə görə imperatorun şəxsən əlindən “Fəxri legion” 

xaçı almışdır... Ömrünün son illərini Vətənə dönərək Şuşada və Xankəndində yaşamış, 1845-ci ildə 64 

yaşında Xan yurdunda vəfat etmişdir. Cənazəsi Şuşaya aparılaraq hərbi alayın müşayəti ilə Mirzə Həsən 

qəbiristanlığında urvatla dəfn edilmişdir. Port-Arturda Amur-kazak süvari polkunun komandiri  olan 

general Əmir Kazım Mirzə 1853-cü ildə Şuşada doğulmuşdur. Apardığı dö- yüşdə şücaətinə görə 

polkovnik rütbəsi almış, 1910-cu ildə isə general-mayor adı alaraq Qafqaz Müsəlmanlar Xeyriyyə 

Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilmişdir. Gənc Azərbaycan Demokratik Cümhunyyətinə hərbi xidmətini 

əsirgəməyən general 1920-ci ildə daşnak-bolşevik ordusuna qarşı savaşda əsir düşmüş və Gəncə 

Fövqəladə Komissiyasının sədri Tuxareli tərəfindən qılıncla qətlə yetirilmişdir. Qarabağ xanlarının əsli 

Cavanşir oymağından olan Sarıcalı tayfasından çıxmışdı (Sarıcalı kəndi indiki Ağdam bölgəsinin 

ərazisində yerləşir). Sarıcalı - Sarıca Əli (Pənahəli xanın babası sarı, kürən olduğuna görə) mal-

dövlətinin çoxluğundan ətrafına xeyli qeyrətli, igid adamlar toplamış və onlarm məskunlaşdığı el-oba 

Sarıca Əli adını daşıyırdı. 1823-cü ildə rus məmurları Yermolov və Magilyovskinin tərtib etdikləri vergi 

dəftərinə görə Qarabağda yaşayan əhalinin etnik tərkibi belə səciyyələndirilir: - azərbaycan-türk 

ailələrin sayı - 15729, ərməni-hay ailələri - 4366 olur. 1825-1826-cı illər ərzində Rus-İran müharibəsinin 

gedişində minlərlə ərməni-hay ailəsi Quzey Azərbaycanın ərazisində, o cümlədən Qarabağın səfalı 

dağlıq hissəsinə köç etmiş və köçürülmüşdür ki, (Ağdərə bölgəsində Marağalı, Canyataq, Yuxan Çaylı, 

Aşağı Çaylı və digər kəndlər salmışlar) gələcəkdə millətçi ərməni-hay cəmiyyətlərinin, daşnaklarının 

güclü anti-türk təbliğatı nəticəsində bu gəlmə ərmənilər-haylar da yerli-köklü azər türklərinə qarşı 

düşmən kəsildilər... A.Y.Xan-Aqov adlı ərməni-hay müəllifi qeyd edir ki, 1826- 1828-ci illərdə İrandan 

Qafqaza köçürülmüş 18 min ərməni-hay ailəsinin Cavanşir (Qarabağ) qəzasında yerləşdirilmiş bir 

hissəsi azər türklərinin yaşadıqları kəndlərdə özlərinə yer edəndən dərhal sonra, yerli əhalini incidir, 

alçaldır, sonra da qovur (atalar düz deyiblər: “arxalı köpək qurd basar”) və kəndlərin adlarını 

(toponimləri) dəyişdirirdilər. Belə ki, indiki Güləsər, Eravənd, Qamakar, Trombon kəndlərinin əsl, 

doğma adları Yengicə, Mənikli, Bazarkənd, Qozanlı və Heyvalı olmuşdur. 1828-ci ildə Rusiya ilə İran 

arasında Türkmənçayda bağlanmış müqaviləyə görə çar hökuməti düşünülmüş, ölçülüb-biçilmiş 

qaydada İran (40 min) və Türkiyədən (84 min) ərmənini-hayı köçürüb öz imperiya sərhədləri daxilinə - 

Qafqaza gətirdi və yerləşdirdi. Ərməniləri-hayları məskunlaşdığı torpaqlara daha möhkəm bağlamaq 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 45



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

üçün çar I Nikolay 1828-ci il martın 21-də (türklərin bahar bayramı - Novruz bayramı günü) Azərbaycan 

torpaqları hesabına “Ərməni vilayətinin yaradılması haqqında” fərman imzaladı. Həmin fərmanda belə 

yazılıb: “İranla bağlanan müqaviləyə görə, İrandan ayrılıb Rusiyanın tərkibinə birləşdirilən İrəvan, 

Naxçıvan xanlıqları bu gündən etibarən bütün sənədlərdə erməni vilayəti adlansın və həmin ünvan bizə 

şamil edilsin”. İrəvan vilayəti yaradıldıqdan sonra, xüsusilə Türkiyədən buraya ərməni-hay 

törəmələrinin axını artdı... Yeni yaradılmış ərməni-hay vilayətinin inzibati mərkəzi, əsası hələ XVI 

yüzilliyin əvvəllərində Şah İsmayıl Xətainin vəziri olmuş (İrəvan xanlxğmın başçısı) Rəvan Qulu xan 

tərəfmdən qoyulmuş, əhalisi azər türklərindən ibarət İrəvan hesab olundu. Qədim türk dillərində işlənən 

“şin, şen” - “kənd, məskən yeri” mənasını verən sözlər sonralar ərməni-hay dilinə keçirilərək 

“ərməniləşdirilmişdir”: “Daşuşen”, “Miruşen”, “Sardarşen”, “Saruşen”... Bu gün ərməni-hay dilində 

işlənən “kert” - “şəhər”, “guğ” isə “kənd” mənasındadır (keçmiş Stepanakert, Mardakert, Qarmirguğ, 

Noraguğ və s.). Beləliklə, tarixi Arsak ərazisində (təxminən indiki Yuxan (dağlıq) Qarabağ) erkən orta 

yüzilliklərdə və hətta ondan da öncə ərməni-hay mənşəli toponimlər, oronim və hidronimlər heç bir 

mənbədə, arxiv sənədlərində qeydə alınmamışdır. Bu isə bir daha yerli, köklü əhalinin ancaq azər 

türklərindən ibarət olmasına dəlalət edir. O ki qaldı “VII yüzilliyin ərməni-hay coğrafiyasında” adı 

çəkilən Berdadzor vilayətinə (Albaniya ərazisində) cəsarətlə demək olar ki, bu hibrid toponimdir və 

onun əsas hissəsi, kök sözü Bərdə sözünün təhrif formasıdır. “Berd” ərməni-hay dilində qeyd etdiyi 

kimi, “qala”, “dzor” - “dərə” mənasındadır. Nəticə olaraq bildirmək istəyirəm ki, Yuxarı (dağlıq) 

Qarabağ ərazisində mövcud toponimlərin tədqiqi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və 

mövcudluğunu, onun dağları, gölləri və çaylarını... flora və fauna sərvətlərini dərindən dərk etdirmək 

və onun əzəli Azərbaycan torpaqları olmasını elmi surətdə sübuta yetirmək işində ən etibarlı yardımçıdır 

və dəstəkdir. 
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XÜLASƏ 

Sürətlə inkişaf edən müasir həyatın nəticələrindən biri də çox sayda işçilərin eyni mühiti paylaşdığı 

ofislərin yerləşdiyi şəhərlərin hava keyfiyyətinin gündən-günə pisləşməsidir. Daxili havanın keyfiyyəti 

işçinin sağlamlığına ən çox təsir edən amillərdən biri olduğundan, iş sağlamlığı və təhlükəsizliyi 

baxımından proaktiv bir perspektivdən qiymətləndirilməlidir. Bu işin məqsədi qapalı havanın 

keyfiyyətinə təsir edən mənbələri, səbəbləri və onun necə təyin edildiyini,  insan sağlamlığına təsirlərini 

aşkar etməkdir. Ofis şəraitinin daxili mühitinin keyfiyyətini xarakterizə edən esas göstəricilərdən biri 

mühitin havasının kimyəvi çirklənmə səviyyəsidir. Bu onunla əlaqədardır ki, hətta kiçik çirklənmə 

mənbələri belə yüksək konsentrasiya (yayılmanın az olması səbəbilə) yarada bilər. Onların təsir müddəti 

isə digər mühitlərdən fərqli olaraq maksimumdur. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına görə, dünyada hər il ölüm hallarının 3,7 milyonu 

açıq havanın, 4,3 milyonu isə qapalı havanın çirklənməsi səbəbindən baş verir. Məlumdur ki, qapalı 

havanın keyfiyyəti insanlara fizioloji, psixoloji və sosial təsir göstərir. İşçilərin daha məhsuldar olması 

üçün onların sağlamlığı ilə yanaşı, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi baxımından ciddi təhlükə 

mənbəyi olan qapalı havanın çirklənməsinin yaxşılaşdırılması üçün riskləri müəyyən etmək və lazımi 

tədbirlər görmək lazımdır. Bu tədqiqatın ölkəmizdə aşağı və yuxarı hədd dəyərləri dəqiq müəyyən 

edilməmiş qapalı hava standartlarının müəyyən edilməsinə töhfə verməsi hədəflənir. 

Soyuq və isti hava üçün kondisioner sistemləri, binalar tikilməzdən əvvəl görüləcək tədbirləri müəyyən 

etmək, mövcud binalar üçün işçilərin rahatlığını və təhlükəsizliyini artıracaq həllər istehsal etmək, 

öskürək, göz və burun axıntıları, yorğunluq, baş ağrısı, "Xəstə Bina Sindromu" olaraq bilinən 

havalandırma və toz tutucu cihazlar, daxili döşəmə, boya, mebel seçimi, binada istifadə edilən kimyəvi 

maddələr kimi sadə tədbirlərlə işçilərin sağlamlığını təmin edərək riskləri təyin etməklə, allergik 

reaksiyalarla başlayan və insult, infarkt, ağciyər xərçəngi kimi həyati problemlərə səbəb olan 

xəstəliklərin yaranmasının qarşısı alına bilər.  

Açar sözlər: Ofis mühiti, qapalı mühitdə hava keyfiyyəti, iş sağlamlığı 

 

ABSTRACT 

One of the consequences of the fast-paced modern life is that the air quality of cities with offices where 

a large number of workers share the same environment is deteriorating day by day. Since indoor air 

quality is one of the most important factors affecting worker health, it should be evaluated from a 

proactive perspective in terms of occupational health and safety. The purpose of this work is to find out 

the sources and causes affecting the quality of indoor air and how it is determined and its effects on 

human health. This is because even small sources of pollution can produce high concentrations (due to 

low dispersion). Their duration of influence is maximum, unlike other environments. 
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According to the World Health Organization (WHO), 3.7 million deaths worldwide are caused by 

outdoor air pollution and 4.3 million by indoor air pollution. It is known that indoor air quality affects 

people physiologically, psychologically, and socially. For workers to be more productive, in addition to 

their health, it is necessary to identify risks and take necessary measures to improve indoor air pollution, 

which is a serious source of danger in terms of labor protection and safety. This study aims to contribute 

to the determination of indoor air standards in our country, whose lower and upper limit values are not 

clearly defined. 

Air conditioning systems for cold and hot air, identifying measures to be taken before buildings are 

constructed, producing solutions for existing buildings to improve worker comfort and safety, cough, 

runny eyes and nose, fatigue, headache, ventilation and dust known as "Sick Building Syndrome" By 

ensuring the health of workers and determining risks with simple measures such as restraint devices, 

interior flooring, paint, furniture selection, chemicals used in the building, diseases that start with 

allergic reactions and lead to life problems such as stroke, heart attack, and lung cancer can be prevented. 

Keywords: Office environment, indoor air quality, occupational health 

 

Giriş 

Ofis şəraitinin daxili mühitinin keyfiyyətini xarakterizə edən esas gğstəricilərdən biri mühitin havasının 

kimyəvi cirklənmə səviyyəsidir. Bu onunla əlaqədardır ki, hətta kiçik çirklənmə mənbələri belə yüksək 

konsentrasiya (yayılmanın az olması səbəbilə) yarada bilər. Onların təsir müddəti isə digər mühitlərdən 

fərqli olaraq maksimumdur. Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, binalarda toksiki maddələrin insan 

orqanizminə təsiri ayrılıqda deyil, digər amillərlə birgə baş verir: temperatur, havanın nəmliyi, 

radioaktiv fon və s.. Bu amillər gigiyenik tələblərə cavab vermədikdə ofis şəraitinin daxili muhiti insan 

sağlamlığı  ücün risk mənbəyi ola bilər. 

Ofis mühitinin havasının əsas cirklənmə mənbələri.  

1. Atmosfer havasından daxil olan cirkli maddələr;  

2. Tikinti materiallarının, xüsusilə, polimer materialların destruksiya məhsulları; 

 3. Antropotoksinlər;  

 Hava mühitinin kimyəvi cirklilik səviyyəsi də öz növbəsində aşağıdakı amillərin təsirindən asılıdır: 

 1. Atmosfer havasının cirklilik səviyyəsindən; 

 2. Tikinti materiallarının keyfiyyətindən;  

3. Binanın istismar müddətindən;  

4. Temperatur və nəmlik dərəcəsindən;  

5. Havalandırma səviyyəsindən; 

Bağlı ərazilərin hava mühitinin keyfiyyəti kimyəvi tərkib baxımından ətraf mühitin atmosfer 

havavasının keyfiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bütün binalar daima ətraf mühitlə hava 

mübadiləsində olur və buna görə də hətta binaların kondisioner sistemi ilə təchiz olunması belə insanı 

ətraf mühitin çirkli atmosfer havasından qoruya bilmir. Yaşayış yerləri ilə atmosfer havasının 

keyfiyyətinin müqayisəli təhlili aparılarkən məlum olmuşdur ki, azot oksidlərinin, karbon oksidlərinin, 

tozun konsentrasiyası (daxili mənbələrin təsiri istisna olmaqla) onların hədd normaları çərcivəsindədir. 

Kükürd dioksidin, ozonun, və qurğuşunun konsentrasiyası daxildə adətən aşağıdır, uçucu üzvü 

maddələrin konsentrasiyası atmosfer havası ilə müqayisədə daxildə hədd normalarını əhəmiyyətli 

dərəcədə aşır. Asetonon, benzolun, etil spirtinin, toluolun, metiletilbenzolun, etilasetonun, fenolun, bir 

sıra doymuş karbohidrogenlərin daxili mühitdəki konsentrasiyası atmosfer havasındakı 

konsentrasiyadan 10 dəfə coxdur. 

Mikroiqlim faktoru 
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Mikroiqlim göstəricilərinin kompleks təsiri insanın istilik mübadiləsinə təsir göstərir və bədənin fizioloji 

reaksiyalarının xüsusiyyətlərini təyin edir. Hər bir insanın həyat fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə 

dayanmadan istilik ayrılır. Onun miqdarı orqanizmin fiziki gərginlik dərəcəsindən asılıdır. Yəni, 

müəyyən iqlim şərtlərində enerji serfi ilə əlaqədardır. Bu sərfiyyat 50 Vt-dan (sakit halda) 500 Vt-a 

qeder (fiziki gərginlik zamanı) ola bilər. Orqanizmdə fiziki proseslərin normal getməsi üçün 

orqanizmdən ayrılan istilik tamamilə ətrafda yayılmalıdır. Istilik balansının pozulması orqanizmin 

qızmasına və ya soyumasına səbəb ola bilər və nəticədə əmək qabiliyyətinin itirilməsi, yorğunluq, huşun 

itirilməsi, hətta termal ölüm halı baş verə bilər. Temperatur göstəricilərinin pozulması əzələlərin, 

periferik damarların tonusunun, tər vəzilərinin fəaliyyətinin, istililik mübadiləsinin dəyişməsinə səbəb 

olur. Əlverişsiz mikroiqlimdə tez-tez allerqik xəstəliklər və mərkəzi sinir sistemində pozulmalar baş 

verir. Insanın istiliyə dözümlülüyü və istilik hissi nəmlik və hava axınının sürətinden də əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. Havanın nisbi rütubət göstəricisinin optimal həddi yay aylarında 30-60% götürülur. 

Hava nəmliyinin 60%-dən yuxarı olması arzu olunan hal deyil, belə ki, nəmli hava yuksək 

istilikkeçiriciliyinə və istilik tutumuna malikdir, bu da öz növbəsində həddindən artiq istilik itirilməsinə 

səbəb olur.  

Bundan başqa nəmliyin yüksək olması divarlarda göbələk infeksiyasının əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Insanın istilik vəziyyətinə yüksək nəmlik yüksək temperatur ilə bir yerdə daha mənfi təsir göstərir – 

30*C-dən yuxarı. Bu halda tər buxarlanmır dəri təbəqəsi üzərindən damcılarla süzülür və nəticədə 

orqanizm zəifləyir və lazım olan istilik balansını təmin edə bilmir. Nəmişliyin normadan aşağı olduğu 

zaman selikli qişalardan nəmin buxarlanması baş verir və nəticədə onların qurumasına və çatlamasına 

səbəb olur. Havanın quruluğu soyuqdəymə hallarının artmasına şərait yaradır. Daimi 20% rütubət 

şəraitidə olan insanlarda faringit və rinit xətəliklərinin müşahidə olunan artması nisbi rütubətin icazə 

verilən sərhəddini 20% - ə endirməyin mümkün olmadığını göstərir. Insan orqanizmi ücün selikli 

qişaların nəmliyinin tər vasitəsilə 2-3% buxarlanması orqanizmin susuzlaşmasına kifayət edir. 

Buxarlanma 6% olarsa əqli fəaliyyətin, görmə itiliyinin pozulması baş verir. Selikli qişalarda 

susuzlaşma 15-20% olarsa bu orqanizm üçün letal son ola bilər.  

Istilik şüalanmasının yüksək intensivliyi - infraqırmızı şüalanma və yüksək temperatur insan orqanizmi 

üçün son dərəcə mənfi təsirə malikdir. Şüalanma intensivliyi 350Vt/m2 –dək olduqda orqanizmdə heç 

bir xoşagəlməz hiss baş vermir. 1050 Vt/m2 şüalanma intensivliyində artıq 3-5 dəqiqədən sonra dəri 

üzərində yanma hissi əmələ gəlir, dərinin temperaturu 8-10*C yuxarı qalxır, 3500 Vt/m2 intensivlikdə 

isə bir neçə saniyədən sonra yanıqlar ola bilər. Istlik şüalanması zonasında olma müddəti ilk növbədə 

dərinin temperaturu ilə tənzimlənir. Bədənin sahələrindən asili olaraq dərinin temperaturu 40-45*C 

olduqda ağrı hissi əmələ gəlir. Insana birbaşa təsirdən əlavə, şüalanma istiliyi ətraf konstruksiyaları da 

qızdırır. Bu ikincili mənbələr də öz növbəsində şüalanma və konveksiya yolu ilə ətraf mühitə istilik 

ötürür və nəticədə həmin yerin havasının temperaturu yüksəlir. 

İnsanlar kifayət qədər tez-tez müxtəlif növ elektromaqnit şüalarının təsirinə məruz qalırlar. Şüalanmanın 

insan bədəninə təsirini azaltmaq üçün müxtəlif üsullar mövcuddur, məsələn, şüalanan cisimlərin rasional 

yerləşdirilməsi, şüalanmanın insanlara təsirini zəiflətmək; insanın elektromaqnit sahəsində keçirdiyi 

vaxtın məhdudlaşdırılması; uducu ekranlardan və ya fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə. Gözləri 

elektromaqnit şüalarının təsirindən qorumaq üçün xüsusi eynəklərdən istifadə olunur. 

Nəticə 

Hava keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması qlobal və ölkə miqyasında nəzərə alınmalı olan problemdir. Xarici 

havanın çirklənməsi daxili havanın çirklənməsinin ən mühüm səbəbidir. Qeyri-təbii səbəblərdən əmələ 

gələn və davamlılığı ilə insan həyatını təhdid edən xlorflorokarbon qazlarının yaratdığı ozon təbəqəsində 

dəliyin davamlı böyüməsi, sənayenin inkişafı, kənd təsərrüfatı sahələrində istifadə edilən süni kimyəvi 

maddələr və aerozollar nəticəsində qlobal istiləşmənin artması və qalıq yanacaqların istehlakı ilə 

yaranan kükürd dioksidi və azot oksidlərinin havadakı su buxarı ilə birləşməsi nəticəsində əmələ gələn 

turşuluq.Yağışlar açıq havanın çirklənməsinin əsas səbəbidir. İnsanların yaratdığı bu problemlər düzgün 

təhsil və ölkələrin atacağı tədbirlərlə minimuma endirilə bilər. 

Ölkələr tərəfindən müəyyən ediləcək binaların tikintisində, izolyasiyasında və daxili sahələrində istifadə 

olunan tikinti materiallarına gətiriləcək standartlar işçiləri təhlükəli kimyəvi təsirlərdən qoruyacaq. 

Binanın daxili hissəsini təşkil edərkən işəgötürənlər tərəfindən istifadə ediləcək xalça örtüklərindən 
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qaçınmaq, təbii materiallardan hazırlanmış mebel seçmək, fayl və kağız kimi materialları bağlı şkaflarda 

saxlamaq, təmizlik üçün istifadə ediləcək kimyəvi maddələrin dəyişdirilməsi, dezinfeksiya etmək, 

havalandırma və kondisioner filtrlərini mütəmadi olaraq dəyişdirmək və saxlamaq vacibdir. 
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ABSTACT 

The article is devoted to the history of peoples, due to various historical reasons, found themselves in a 

state of territorial, cultural and political division. The article briefly and consistently discusses various 

episodes from the life of peoples who, for one reason or another, survived, and to this day are 

experiencing the bitter fate of collective separation. In this regard, special attention was paid to those 

events that led to the split of the once united and powerful Turkic world. The article especially 

appreciated the most important historical role of the Turkic nation, which positively changed the course, 

course and content of world history, as well as the contours of the ethnic and political map of the world, 

forcing the whole world to be considered the unshakable fighting spirit of the Turkic nation. The article 

also touches upon many painful problems related to the situation of the Turkic peoples, who have been 

subjected to brutal aggression, oppression and discrimination for many centuries. The idea of cultural, 

economic and political unity of the Turkic peoples, persistently manifested against the backdrop of 

global changes, again taking place with the direct participation of the Turkic military-political activity, 

is the main motive of the article. 

 

INDEXS TERNS: divided peoples, historical destiny, history, historical Azerbaijan, Turkic activity, 

Turkic passionarity, Turkic peoples, ethnic activity, Turkish nation, Turkic genius. 

 

I. INTRODUCTION 

Today, there are several peoples on the entire planet (the Irish since 1921, the Koreans since the mid-

1950s, the Azerbaijani Turks since the 20-30s of the XIX century, etc.), which have a long-standing 

national tradition that states that living apart are in a state of cultural, territorial and political 

fragmentation. In this regard, in the languages of many peoples of the world, the term “divided peoples” 

(azərb. “Parçalanmış xalqlar”, ing. Divided peoples) has already appeared, denoting a purely specific 

and extraordinary situation, when, for one reason or another, one or another the people (ethnos or nation) 

involuntarily finds itself in a state of division by political and state borders.In all such cases, when 

peoples (nations) experience the bitter fate of cultural, political and religious division, the main reason 

is, first of all, wars, of one nature or another and scale, when the space inhabited by a people who find 

themselves face to face with the threat of division , turns out to be the subject of strategic interest, 

regional and global geopolitics. As a result, this space is divided between the conflicting parties [5]. 

II. DIVIDED PEOPLES FROM IRELAND TO KOREA 

The process of separation of peoples took place throughout the history of the world, from antiquity to 

the present. However, this purely disintegration process gained the greatest scale and spread in the 20th 

century, when modern humanity entered the era of major socio-political cataclysms and total military 

confrontations in the face of two world wars, which significantly changed the political map of the world. 

The first sensational example of the division of peoples in the twentieth century was the division of the 

island of Ireland into two different territories - Northern, as part of Great Britain and Southern (Southern 

Ireland was formed on May 3, 1921), as the Irish national state, later called the Irish Free State ( now 

the Republic of Ireland) [3]. The division of Ireland began to have official significance when the ruler 

of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, belonging to the Saxe-Coburg-Gotha (since 1917, 

the Windsor dynasty) dynasty, King George V (1865-1936, - in 1910-1936, King of Great Britain ) in 

1927 began to bear the title "King of Great Britain and Northern Ireland". 
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It should be emphasized that a certain act of division of peoples is not an event that takes place overnight. 

Each such case has very deep historical roots and branched reasons of a religious, ideological and 

political nature. On account of this, with regard to the Irish question, we can say the following: in the 

year 432, St. Patrick (Patricius is a Christian saint, is the patron saint of Ireland and Nigeria) from 

England spreads the Catholic denomination of Christian ideology on the island [2].Thus, Ireland from 

that time became the territory of influence of English political activity. After that, other, purely political 

and expansionist actions naturally follow, which clearly and consistently determined the historical fate 

of Ireland, and the conquest of the island by the English king Henry II (1154-1189 was the king of 

England) from the Plantagenet dynasty in 1171 for many centuries established English cultural and 

political dominance over Ireland, which later became the reason for the division of the nation. 

Another classic example of the ethnic, territorial and political division of a nation comes from German 

history. This extremely difficult and deeply painful case also has cultural, religious and ideological roots 

reaching deep into history. It so happened that the German (Germans) nation, experiencing the process 

of transition from barbarism to civilization only in the early Middle Ages, by the end of the 5th and at 

the beginning of the 6th centuries, acquired such extraordinary ethnic activity that it began to limitlessly 

and rigidly dictate its political will in a huge part of European continent, brutally overturning the once 

vaunted and powerful Roman Empire into the dusty archive of history.  

Of course, all this was the result of the hyperactivity of the German genius, as well as the bestian spirit 

and subjective voluntarism inherent in the German ethnotype. From now on, and until now, the German 

will is a kind of dictate in the cultural and political fate of old Europe. The main thing is that German 

passionarity, century after century, gained the pace of hyperactivity, each time acquiring rather 

dangerous traits of aggression, pride and selfishness, consistently introducing the mind and 

consciousness of an ordinary German into mythological ecstasy. The national pride of the German 

ethnotype (Deutscher Mann) for its "exceptional genome" reached its climax when, in the shortest 

possible time, the "blonde beast" formerly designating a lion as the king of all animals, was transferred 

to the image of a warlike European of Nordic origin) led by Emperor Wilhelm I (Friedrich Ludwig 

Hohenzollern - 1797-1888, - in 1871-1888 the German emperor, Kaiser) and Otto von Bismarck (Duke 

zu Lauenburg - 1815-1898, - in 1871-1890 the 1st Chancellor of the Second German Reich) put on her 

knees, his old enemy - France, defeating a huge French army, capturing the French emperor himself 

(Charles Louis Napoleon Bonaparte - 1808-1872, - the first president of the Second French Republic in 

1848-1852 and the emperor of the Second French Empire under the name Napoleon III) and the 

commander-in-chief the French army (Patrice Maurice de MacMahon - 1808-1893, - Marshal of France, 

in 1873-1879, the Third President of the Third French Republic), capturing France along with the capital 

and declaring the newly created German Empire on its territory (January 18, 1871). In the future, 

German military-political activity, inspired by the young and very energetic emperor in the person of 

Wilhelm II (Friedrich Wilhelm of Prussia - 1859-1941, - 1888-1918 Emperor of the German Empire) 

became the main cause of the global armed conflict (World War I - 1914 -1918s), who claimed the lives 

of more than twenty million people, caused enormous material and moral damage to the planet, 

destroyed the centuries-old structure of the world and ended the history of great empires, including the 

Second Reich. 

However, the revived imperial spirit of the German nation, already in the capacity of national socialism, 

chauvinism, racism and fascism in 1939, again forced the peoples of the world to enter into a total armed 

conflict - World War II (1939-1945). However, this time, the world community, which took up arms 

against the imperial deeds of the “blond beast”, embellished with Arian myths, forced it to unconditional 

surrender and decided to punish the instigator of the “cruel world battle”, which swallowed the lives of 

more than a hundred million people, by dismembering the once monolithic nation and its primordial 

national territory.  

Thus, the centuries-old "historical saga" of the German people, saturated with megalomania, ended with 

the hardest retribution for the centuries-old karma, which carried all the variety of evil and violence. 

Historical Germany was divided into two different (Federal Republic of Germany - 05/23/1949 and 

German Democratic Republic - 10/07/1949) political units in terms of economic, social and cultural 

content, and this situation continued until October 3, 1990, when, in accordance with With the 

constitution of the Federal Republic of Germany, the eastern part of Germany (GDR) became part of 
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the Federal Republic of Germany. Thus, one of the divided peoples of modern history, having paid a 

very high price, restored its historical unity [4]. 

Another result, with the modern history of the Korean nation, which in the 50s of the twentieth century 

experienced a very bitter fate that divided the once united nation into two parts along the notorious "38th 

parallel" [7]. The Korean War (June 25, 1950 - July 27, 1953) put an end to the trend of disunity of an 

entire nation. The question arises. Why did such an ancient nation, which has a long history and endured 

many troubles and sufferings, suddenly agree to an act of absurd division? Although it should have been 

the opposite, since the Koreans, who were under the Japanese yoke all over the world in 1910-1945 and 

suffered from unlimited domination, violence and exploitation by the Japanese, should have known 

better than anyone the price of unity, independence and civil solidarity. It turns out that a different 

mechanism worked here, bringing the minds and beliefs of people to a state of absurdity and fanaticism, 

when a fictional social idea based on utopia burns common sense to such an extent that the true purpose 

of human existence is forgotten. 

Today, the Korean nation, divided 70 years ago into two parts and looking at the world through various 

prisms of worldview and attitude, in all likelihood, the whole world thinks and dreams of unification, 

and is looking forward to that historic day when the cursed “38th parallel”, as and the notorious "Berlin 

Wall" will disappear once and for all not only from the face of the earth, but also from the memory of 

the Korean nation, as a result of the deception of a whole generation using fairy tales "about a communist 

paradise". 

III. THE RISE AND FALL OF TURKIC CIVILIZATION 

Everyone knows that since ancient times in world history and civilization, the most important creative 

role has been played and is now actively played by the Turkic peoples inhabiting almost all parts and 

continents of the globe. Therefore, all regional and global processes that brightly and persistently 

changed the spiritual-cultural, socio-economic and military-political appearance of global society in 

different eras of world history took place with the participation, even in many cases under the dictation 

of the Turkic ethnos. For many years and millennia, Turkic passionarity, manifested in the ethnic, social, 

spiritual and cultural activity of the Turkic consciousness, in a positive sense, many times changed the 

course, course and main content of world history, the "wheel of samsara" and the political map of the 

planet, forcing the entire civilized, and also the uncivilized world consistently reckon with the will and 

great deeds of the unshakable Turkic spirit. On the title page of each historical event, which with its 

force and energy shifted the stagnant layers of potential universal activity, one can clearly see the 

indelible trace of the Turkic genius. The Great Migration of Peoples, which put all the appropriate dots 

over the “i”, in the 4th-7th centuries skillfully, outlined all the political contours of medieval Europe. 

And the Huns, who formed the first ancient Turkic state, for many centuries put a deep and wise seal of 

the Turkic will on the stones of history from the Great Wall of China to the gates of Constantinople, 

Moscow, Vienna, Kyiv, Rome, Athens, Jerusalem and Cairo [6]. 

Spiritually armed with great Islamic ideas, the Turkomans - the Ottoman Turks, the Seljuk Turks, the 

Timurids, the Safavid Turks, the Baburid Turks, the Afsharid Turks and the Qajar Turks, march in the 

forefront of the Turkic historical march and carry the greatest ideas, cultural transformations , peace and 

progress, have created powerful empires on a vast territory from the Atlantic Ocean to the Himalayan 

mountains, attracting many peoples, ethnic groups and religious communities to their area, positively 

changing the life and fate of millions of people, introducing new meaning and content into them. Thus, 

the kind and mysterious soul of the Turk, which did not fit into the wide confines of Europe and Asia 

and was constantly manifested in spiritual, cultural and military-political activity, always carried in itself 

not a destructive, but a creative ideal. In this regard, the Ottoman Turks, currently inhabiting Asia Minor, 

Rumelia (Trakia, and Thrace in antiquity), as well as the island of Cyprus, the northern regions of Syria, 

Bosnia and Herzegovina, are an example of strength, reasonableness and tolerance. 

On a vast territory (the territory of the Ottoman Empire in 1683 was equal to 5,200,000 km2, where 

more than 30 million people lived), where, in the person of the Ottomans, the Turkic military-political 

activity established absolute power, for many centuries there was not a single act of vandalism in relation 

to those cultures (Sumerian, Egyptian, Hittite, Assyrian, Syrian, Urartian, Ancient Greek, Roman, 

Jewish and Arabic) that were represented here in different historical epochs. Even many toponyms 
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inherited from previous eras were not canceled, but were preserved in their original or slightly modified 

form. This is precisely the indestructible spirit, strength and greatness of the Turkic nation. As for the 

historical monuments of non-Turkic civilization, they are better protected in the territory of modern 

Turkey than in Greece and Rome. In relation to the integrating idea, Ottoman ethno-political activity 

advanced even further, since the idea of "Ottoman unity" in Turkey acquired official status in 1839, 

when the Turkish Sultan Abdul-Mecid I (1823-1961, - 1839 -1961 31st Sultan of the Ottoman Empire 

empire) with a special document called "Hatti-Sharif" or "Hatti-Humayun" (the full name of this 

document sounds like "Gulhanei Hatti-Sharif", due to the fact that it was signed by the Sultan in Gulhane 

Park, located in front of the main residence of the Ottoman rulers "Topgapi") finally approved the unity 

of the Turkish government and people under the auspices of "Ottomanism", which declared all subjects 

of the empire, without regard to race, nationality and religious affiliations, as full-fledged citizens huge 

country [1]. It is thanks to such exemplary ethnic and religious tolerance that a great many peoples, 

nationalities, ethnic groups and minorities, religious and confessional communities (Assyrians, Zazas - 

an Iranian-speaking ethnic group, Azerbaijani Turks, Alevis, Bulgarians, Yezit Kurds, Crimean Tatars, 

Abkhazian Turks, Ubykhs - a people close to Abkhazians and Abaza, Gypsies-Boshi, Gadzhals-sub-

ethnic Turks, Kazakhs, Kirghiz, Georgians-Klardzhi, Kurdistan Jews, Karaites-ethnic Jews, Yuryuk-

nomadic Turks, Greek-Muslims, Greek-Pontic, Russians, Uzbeks, Rutulls, Chechens, Savshi-sub-ethnic 

Georgians , Lezgins, Germans, Lurs, Ossetians, Pomaks-Soavians, Garapapags-Azerbaijanis, 

Georgians-Lazy, Levantines-Latins, etc. 

Another sign of the Turkic greatness, which raised it to the rank of a real superethnos, is religious 

tolerance. Currently, on the territory of the Turkish state, where Islam (Sunnism) has been the dominant 

religion for many centuries, there is a huge variety of religious centers, holy places that are the subject 

of pilgrimage and spiritual artifacts that belong to other religions and confessions. Now in the largest 

cities of Turkey (Istanbul, Adana, Izmir, Bursa, etc.) there are 321 communities, representing various 

currents and denominations of Christianity. In these and other cities, there are also 39 Jewish 

synagogues, 90 prayer houses under the control of the Patriarchate of Constantinople, 55 Armenian-

Gregorian, Armenian-Catholic, in total 60 Orthodox-Bulgarian, Assyrian-Nestorian churches, as well 

as 52 Protestant communities, and on in the eastern part of the country (Eastern Anatolia) Yezit 

settlements, which are the bearers of syncretic religious teachings. 

Today, the mind, strength and greatness of the Turkish nation, as well as in the Middle Ages, being the 

vanguard of the political activity of the Turkic peoples, has reached the apogee of its power, and it has 

taken on the sacred mission of protecting and patronizing the offended, humiliated and destitute Turks, 

as well as their unification under the single flag of pan-Turkism , Turanism and Islamic solidarity. The 

Turkish nation carries out this sacred mission with special enthusiasm, splendidly and with dignity, as 

in previous centuries. There is no doubt that the new Turkish passionarity will fulfill this vital historical 

task with honor and dignity. She has a colossal indestructible strength and perseverance for this. It is the 

Turkish nation among all the Turks who in the past and now have their own statehood, have never been 

excommunicated from weapons and have not been enslaved or subject to someone else's will. 

IV. GREAT AND DIVIDED AZERBAIJAN 

Today, in the socio-economic, socio-cultural and military-political in the life of the Turkic peoples, there 

are trends of rapid development, against which an inevitable rapprochement and reunification is 

observed. All these events belonging to the category of "historical necessity" have deep historical roots, 

when the Turks, speaking a special dialect (a kind of "lingua franca") of the Turkic language, began to 

organize powerful empires that could not only easily resist external aggression, but also undertake 

frequent aggressive campaigns, century after century, expanding their linguistic, ethnic and cultural 

range. Today, the Turkic world is represented in the UN by six sovereign states (Turkey, Azerbaijan, 

Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan), which have very strong economic, military-

political and cultural ties with each other. 

Unfortunately, in the modern Turkic world to this day there are many painful problems related to 

political sovereignty, territorial disputes and divided peoples. Among them, the most painful and 

requiring urgent solution is the issue of restoring the territorial integrity of the once Great Azerbaijan 

from Derbent to Zanjan, Gazvin and Hamadan, from the shores of the Caspian Sea to Irevan and 
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Nakhichevan, dismembered due to imperial tricks and continuous aggression of neighboring peoples 

(South Azerbaijan, Irevan, Zangezur, Dereleyez, Gokche, Borchaly, Derbent, etc.) into parts. 

Today, more than 30 million ethnic Azerbaijanis live in Iran, as a result of the anti-Turkic policy of the 

Iranian government carried out for centuries, deprived of elementary rights and freedoms, who were 

forbidden by harsh methods not only to receive education in their native language, but even to 

communicate in it. During the 20th century, three times (1911, 1917-20 and 1945) Azerbaijani Turks 

raised the victorious banner of national freedom and state sovereignty. 

Unfortunately, the anti-Turkic and anti-Azerbaijani forces, connected by a single criminal chain, having 

split the primordially Turkic hearths with all their might, taking up arms with one hostile idea, cruelly 

suppressed the freedom-loving spirit of the Turk, deprived of his sharp sword. Today, the Turkic-

Azerbaijanis, having received fraternal help from Great Turkey, began a victorious march to liberate 

and annex their native lands, where the majestic spirit of a proud Turk has hovered for centuries. Before 

the victorious march of the heroic Turkic genius, the stunned enemy experiences a real panic and senses 

an approximate retribution for everything that has been done over the centuries. 

V. CONCLUSION 

At the moment, the unification and development of the Turkic world depends on the restoration of a 

long-term land communication, where there will be no barriers and obstacles, that is, the annexation of 

Western Zangezur, taken from Azerbaijan on November 30, 1920, to the territory of Azerbaijan and 

reaching for the Turks living south of the Araks, to Qazvin , Zanjan and Hamadan of state sovereignty, 

and in the future, the elimination of the "stalemate" of the divided people. Then the greatest Turkic 

world, completely stretched from the shores of the Mediterranean to the peaks of the Tien Shan, will 

regain its former greatness and power. 
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ÖZET 

Memeli beyninin medial temporal lobunun derinliklerinde milyonlarca hücreden oluşan bir nöron 

topluluğu yatmaktadır. Bu nöronal yapı merkezi sinir sisteminin başka herhangi bir yerinde bulunandan 

oldukça farklı bir ağ halinde düzenlenmiştir. Bu nöron topluluğunun oluşturduğu yapı denizatına 

benzemesi nedeniyle latincede deniz anlamına gelen “kampos” ve at anlamına gelen “hippos” 

kelimelerinin birleşimi olan hipokampüs ismi ile anılmaktadır. Neredeyse tüm duyusal girdiler limbik 

sistemin bir parçasını oluşturan hipokampüsü uyarmaktadır. Hipokampüs ise ventral talamus, 

hipotalamus ve limbik sistemin diğer bölgelerine sinyaller göndermektedir. Yapılan gözlemler 

sonucunda hipokampüsün duygu durum değişikliklerinin şekillenmesinde, öğrenmede, bellek 

oluşumunda ve geleceğin hayal edilmesinde rol oynadığı anlaşılmıştır. Çift taraflı hipokampal hasar 

nedeniyle edinilen yeni bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişinde aksamaların 

meydana geldiği ve böyle bir durumda yeni bilgilerin depolanmasında problem yaşandığı fakat geçmiş 

bilgileri hatırlamada bir problem oluşmadığı bilinmektedir. Hipokampal hasar sonucu duygusal 

bozuklukların da meydana geldiği tespit edilmiştir. Kaybolma veya nesnelerin nereye yerleştirildiğini 

unutma gibi uzamsal hafıza sorunları, memelilerde hipokampal hasarın yaygın bir sonucudur. Bu bilgi 

hipokampüste bulunan uzamsal işleme ile ilişkili yer hücrelerinin keşfedilmesi ile desteklenmektedir. 

Hipokampüsün endokrin sistem ile de ortaklaşa çalıştığı düşünülmektedir. Örneğin böbreküstü bezinin 

korteksinden salınan kortizol hipokampüsteki reseptörlere bağlanmakta ve hipokampüs hipotalamusa 

negatif geribildirim yapmaktadır. Böylece hipotalamustan salınan kortikotropin salıcı hormonun 

salgılanmasını baskılayabilmektedir. Filogenetik açıdan en eski beyin bölümlerinden biri olan 

hipokampüs çeşitli fonksiyonları ve nöral plastisitenin yaşam boyu sürmesi nedeniyle araştırmacılar 

tarafından en fazla incelenen beyin bölümlerinden birisi olmuştur. Yetişkin nörogenezinin hipokampal 

oluşuma ait olan dentat granül hücrelerinde meydana gelmesi nöronal onarım ve terapötik müdahale 

için hipokampüsün çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışma hipokampüs 

üzerine genel bir bakış açısı sunmayı amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bellek, Cornu Ammonis, Limbik Sistem, Öğrenme, Yön Tayini 

 

ABSTRACT 

Deep within the medial temporal lobe of the mammalian brain lies a collection of neurons made up of 

millions of cells. This neuronal structure is organized in a network quite different from that found 

anywhere else in the central nervous system. This neuronal network is called the hippocampus, a 

combination of the Latin words “campos”, meaning sea, and “hippos”, meaning horse, because of its 

resemblance to a seahorse. Almost all sensory inputs stimulate the hippocampus, which forms part of 

the limbic system. The hippocampus sends signals to the ventral thalamus, hypothalamus, and other 

parts of the limbic system. Observations have shown that the hippocampus plays a role in shaping mood 
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changes, learning, memory formation, and imagining the future. It is known that bilateral hippocampal 

damage causes disruptions in the transfer of new information from short-term memory to long-term 

memory and in such a case, there is a problem in storing new information, but there is no problem in 

remembering past information. Emotional disturbances have also been found to occur as a result of 

hippocampal damage. Spatial memory problems, such as getting lost or forgetting where objects are 

placed, are a common consequence of hippocampal damage in mammals. This information is supported 

by the discovery of place cells in the hippocampus associated with spatial processing. The hippocampus 

is also thought to work in partnership with the endocrine system. For example, cortisol released from 

the adrenal cortex binds to receptors in the hippocampus and the hippocampus gives negative feedback 

to the hypothalamus. Thus, it can suppress the secretion of corticotropin-releasing hormone released 

from the hypothalamus. The hippocampus, one of the oldest phylogenetically related brain regions, has 

been one of the most studied brain regions by researchers due to its various functions and the fact that 

neural plasticity continues throughout life. The fact that adult neurogenesis occurs in dentate granule 

cells belonging to the hippocampal formation suggests that the hippocampus has a very important 

potential for neuronal repair and therapeutic intervention. This study aims to provide an overview of the 

hippocampus. 

Key words: Memory, Cornu Ammonis, Limbic System, Learning, Navigation 

 

INTRODUCTION 

The hippocampus is phylogenetically one of the oldest brain parts (Songur et al., 2001) and is derived 

from the combination of the Latin words kampos, meaning sea, and hippos, meaning horse, due to its 

morphological resemblance to a seahorse (Amaral and Insausti, 1990). The hippocampus is located in 

the medial temporal lobe of the brain. The hippocampus has a close relationship with the temporal horn 

of the lateral ventricle and has been the most studied brain part because it has a wide variety of functions 

and shows neural plasticity (İzci and Erbaş, 2015). Scientists researching the hippocampus have tried to 

understand its functions of the hippocampus by conducting electrophysiological and behavioral studies 

as well as case studies. As a result of the observations from those researhes, it was concluded that the 

hippocampus plays a role in memory formation, especially in short-term memory formation and spatial 

orientation (Ünal, 2019). Based on clinical observations and theoretical knowledge, it can be asserted 

that recently acquired episodic memories are vulnerable to hippocampal damage, while memories 

acquired long ago are more resilient. This is because the memory of each event creates a different 

hippocampal-mediated trace when it is recalled. Therefore, old memories are represented by more 

hippocampal traces than new ones. In addition, as more traces of the same event are formed, the 

information about that event stored in the neocortex is integrated with pre-existing information in a 

process called semanticization (Bird and Burgess, 2008). Spatial memory problems, such as getting lost 

or forgetting where objects are placed, are a common consequence of hippocampal damage in humans. 

This is supported by the discovery of place cells associated with spatial processing in the hippocampus 

of mice (O'Keefe, 2007). As a result of different, place cells have been identified in both humans 

(Ekstrom et al., 2003) and monkeys (Ono, 1991). 

ANATOMY OF THE HIPPOCAMPUS 

The hippocampus is a structure approximately 5 centimeters in length located lateral to the temporal 

horn of the ventricular structure. The hippocampus is macroscopically divided into 3 parts: caput, 

corpus, and cauda. There are two or three superficial projections in the anterior part of the hippocampus. 

These projections are called digitationes hippocampi. The ventricular side of the hippocampus is 

covered with the alveus layer formed by the axons of neurons. Alveus fibers approach each other 

medially and form the fimbria hippocampi (Songur et al., 2001). In addition to the seahorse, it was once 

called cornu ammonis by Egyptian anatomists because its outer surface resembles a ram's horn (Afifi 

and Bergman, 2005). The different parts of the hippocampus are named cornu ammonis and abbreviated 

as CA. The hippocampus consists of four main parts, CA1, CA2, CA3, and CA4, due to the different 

cell structures in the regions and the organization of synaptic connections. The hippocampus is a highly 

developed structure in terms of vascular networks. The posterior cerebral artery and its branches are 
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mainly responsible for the nutrition of the hippocampus. In addition, the anterior coroidal artery and its 

branches are also involved in the nutrition of the hippocampus (Erdem et al., 1993). 

HISTOLOGY OF THE HIPPOCAMPUS 

The hippocampus is organized with two types of neuronal structures, principal and intrinsic. Principal 

neurons consist of pyramidal neurons and provide data output from the hippocampus. Intrinsic neurons 

are irregularly shaped neurons with GABAergic activity. The number of intrinsic neurons is much less 

than pyramidal neurons (Afifi and Bergman, 2005). Hippocampus histologically consists of seven 

layers. These layers are the alveus, stratum oriens, stratum pyramidalis, stratum lucidum, stratum 

radiatum, stratum lacunosum and stratum moleculare from inside to outside. It contains the axons of 

pyramidal cells in the alveus, subiculum, and hippocampus. Axons leaving the hippocampus and 

reaching the fimbria pass through here. Most of the axons of neurons in the stratum oriens, the layer 

containing the basal dentrites of interneurons and pyramidal cells, join the alveolar fibers. The stratum 

pyramidalis is composed of large pyramidal cells and golgi type II cells. The bodies of pyramidal cells 

are located in the stratum pyramidalis layer, while their axons pass through the stratum oriens and join 

the alveolar fibers. The stratum lucidum is found only in the CA3 region. This region is mostly 

composed of motor type pyramidal cells. In this region, there are also mossy fibers that provide a 

connection between the pyramidal cells and the granular cells of the dentate gyrus. The stratum radiatum 

contains Schaffer collateral fibers consisting of pyramidal cell extensions extending from CA2 and CA3 

to CA1. The stratum lacunosum, a thin layer, contains Schaffer collaterals and also some perforating 

fibers. The outermost layer, the stratum moleculare, contains perforating fibers and apical dendrites of 

pyramidal cells. Stratum lacunosum and stratum moleculare are considered as a single layer in many 

sources and are referred to as "stratum lacunosum-moleculare" (Songur et al., 2001). 

HIPPOCAMPAL FORMATION 

The hippocampal formation in the mammalian brain is a primitive cortical structure surrounded by the 

parahippocampal gyrus. This structure is formed by the entorhinal cortex, dentate gyrus, hippocampus 

(areas CA3 and CA1), and subiculum. The dentate gyrus, a member of the hippocampal formation, is a 

thin, scalloped structure that serves as a station for information entering the hippocampus. The 

subiculum, located in the medial part of the parahippocampus, forms the main output center of the 

hippocampus through the pyramidal neurons it contains. The hippocampal formation receives 

information from the amygdala, thalamus, hypothalamus, limbic cortical areas, entorhinal region, and 

dentate gyrus. It sends information to the same structures and mammillary bodies via the subiculum and 

fornix. Through these connections, the hippocampus has important effects on attention, short-term 

memory, alertness, behavior, and endocrine functions (Afifi and Bergman, 2005). 

LEARNING AND MEMORY 

Learning and memory are crucial for the survival of living things. All living things must learn about the 

environment in which they live and exhibit behaviors appropriate to changing conditions in order to 

survive. In order for these behaviors to occur, the brain always receives information from the 

environment surrounding the brain. This information is collected and evaluated by the brain and then an 

appropriate action decision is made. Different parts of the brain that receive these stimuli may be 

involved in different types of memory. No single brain region or cellular mechanism is involved in all 

that is learned or retained. In addition, the way in which certain information is stored may change over 

time. Studies have shown that all connections between the hippocampus, subiculum, and cortical areas 

are necessary for spatial learning to occur. Although much emphasis has been placed on the role of the 

hippocampus in memory formation, it should not be forgotten that most regions of the cortex also 

contribute to the formation of various types of memory (Mustin, 2010). 

MEMORY TYPES 

The idea of multiple memory systems is not accepted by all researchers. Researchers who accept the 

idea of multiple memory systems classify memory systems into different categories. In the 

generalization accepted by most researchers, memory is divided into long-term and short-term memory 

according to the duration of information storage. The lifespan of short-term memory is limited to 

seconds and minutes and it is thought that the prefrontal, frontal, and parietal cortex is responsible for 
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the formation of this memory (Mustin, 2010). If the information in this memory is covered by new 

information, it is erased and lost in a short period of time or transferred to long-term memory after being 

stored in the hippocampus for a certain period of time. Long-term memory is formed as a result of the 

reinforcement of short-term memory through repetition. Long-term memory can last for years or a 

lifetime. Long-term memory occurs as a result of a series of reactions involving various chemical and 

electrical events, including the strengthening of neuronal connections, i.e. synapses, and the 

establishment of new interneuronal networks in a large brain area (Guyton, 1996). Long-term memory 

can be divided into declarative (explicit) memory, where information is consciously remembered and 

retrieved, and non-declarative (implicit) memory, where tasks such as motor skills are unconsciously 

remembered and retrieved. Declarative memory, that is, explicit memory that can be expressed in words, 

has two different subtypes: episodic and semantic. Episodic memory enables a person to mentally travel 

from the present to the past and thus allows the person to re-experience their previous experiences 

through autonomic awareness. In other words, episodic memory is memory related to memories, events, 

places, personal experiences (autobiographical memories), and associated emotions (Tulving, 2002). 

Semantic memory, which is the memory that stores general culture, rules, facts, concepts, meanings of 

words, historical and scientific facts, and information about the outside world, is used to attach meaning 

to what is learned and to ensure that this information takes place in the mind (Saumier & Chertkow, 

2002). 

HIPPOCAMPUS AND MEMORY 

Although various regions of the brain are involved in learning and memory, the hippocampus is 

recognized to be particularly involved in episodic and semantic memory, namely declarative memory. 

This function of the hippocampus was recognized in 1953 when an epileptic patient named Henry 

Molaison had both hippocampi surgically removed for treatment (Scoville and Milner, 1957). The 

anterograde and mild retrograde amnesia experienced by Henry Molaison after the operation clearly 

demonstrates the role of the hippocampus and temporal lobe structures in memory (Dossani et al., 2005). 

Molaison's success in completing tasks requiring procedural memory but not in tasks requiring episodic 

memory suggests that the retrieval processes from the relevant memory systems are partially performed 

by different parts of the brain (Lynch, 2004).  For example, while Molaison could not remember what 

he experienced 3-5 minutes ago, he could recall memories of his childhood and perform tasks that 

require motor function, such as the test of drawing the shape of an object placed in front of a mirror by 

looking at its image in the mirror, a task that requires hand and eye coordination. A similar example is 

the problems experienced by Clive Wearing, a British pianist and choir conductor after his hippocampus 

was damaged by a viral agent. Although Wearing suffered from anterograde and partial retrograde 

amnesia, he was reported to be able to recall motor information and learn new motor skills just like 

Molaison. For example, Wearing was still able to play the piano and he knew how to conduct a choir. It 

was also reported that he could learn to play new musical pieces on the piano, but he could not remember 

how he learned them and what he experienced and felt while learning them. When Wearing was told the 

name of a song he had just learned, he said that he had never heard the song in his life before, but when 

given clues on the piano about the melody of the song, he was able to play the piece (Rusbrigger, 2015). 

HIPPOCAMPUS AND FUTURE PERSPECTIVE 

In recent years, studies using brain imaging techniques have provided evidence that imagining the future 

relies on the same neural mechanism as remembering the past. The motivation for these studies is the 

idea that memories need to be reactivated to extract the necessary information to visualize detailed 

simulations. Indeed, if these simulations are projections of the self beyond the present, then personally 

relevant episodic details are needed from memory (Buckner and Carroll, 2007).  Such details include a 

variety of elements including people, places, and objects that the person has previously encountered. 

The most important evidence that episodic memory may be necessary for future simulation comes from 

studies with patients with memory loss. During these studies, a patient with autobiographical amnesia 

caused by head trauma had difficulty imagining specific episodes in his personal future (Klein et al., 

2002). Similarly, another amnesic patient who suffered brain damage due to cardiac arrest and anoxia 

was reported to be unable to recall and imagine personal events (Rosenbaum et al., 2005). In both cases, 

the fact that the neuroanatomical damage was not only in the hippocampus but also in different parts of 

the brain prevents a definitive judgment on this aspect. However, the reported conditions in both cases 
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raise the possibility of a link between remembering and imagination. Since autobiographical memory is 

typically affected in the elderly, the memory and imagination functions of healthy and pathologically 

aged individuals (early stage of Alzheimer's disease) have been examined in a series of studies. These 

individuals with significant hippocampal atrophy and dysfunction were given various word cues and 

asked to create simulations of past and future memories by using these cues. It was reported that older 

individuals or those with pathological aging had fewer episodic details including events than the control 

groups (Addis and Schacter, 2008; Addis et al., 2009b). In addition to these studies, it has also been 

reported that a patient with developmental amnesia due to early hippocampal damage could create 

imaginary scenarios (Hurley et al., 2011; Maguire et al., 2010).  It is thought that the reason for these 

kind of outcomes could be the time of onset of amnesia and that the patient develops other strategies 

such as accessing residual episodic memories or using detailed semantic information to create scenarios 

during these processes (Cooper et al., 2011). In a different study, some patients with developmental 

amnesia were asked to daydream, but they were given clues about the scene in which the daydream 

would take place. For example, these patients were told that they were lying on a white sandy beach and 

asked to continue their imagination. It was found that these patients were able to complete the imaginary 

scene with semantic details. When the task was to create a new scene the number of episodic details 

decreased and simulation deficits were observed in similar patients (Kwan et al., 2010).  

Another important question is whether access to episodic details is sufficient for future simulation. 

Researchers investigating this question presented a case study of a patient with bilateral hippocampal 

lesions and autobiographical memory loss limited to the last 3 years. This patient, who had about 20 

years of episodic memories, when asked to make predictions about the future, reported that his answers 

were vague and general or that he did not know the answers. This suggests that episodic memories are 

necessary but not sufficient alone to create future simulations and that even when episodic memories 

are recalled, an additional consolidation process is necessary for them to be used meaningfully 

(Andelman et al., 2010). As can be seen, accessing details from episodic memory can be considered an 

initial stage in the simulation process. Thus, it is not possible to obtain a meaningful simulation with a 

complexity of details that are not appropriately recombined and integrated. The hippocampus, especially 

the anterior hippocampus, is thought to play an important role in associative processing. This idea is 

supported by findings from neuroimaging studies showing that the anterior part of the hippocampus was 

active during memory tasks, especially associative memory tasks (Schacter, 1999). 

In another study on the activity of the anterior hippocampus, it was found that imagining events that are 

unlikely to occur in the future increases anterior hippocampal activity more than imagining events that 

are already planned and have a high probability of occurring. For example, imagining events with a low 

probability of occurrence for an upcoming vacation plan increased anterior hippocampal activity more 

than imagining events with a higher probability of occurrence (Weiler et al., 2010). In another study 

supporting Weiler's outcomes, it was reported that imagining a unique future event increased anterior 

hippocampal activity more than imagining a general, routine event (Addis et al., 2011). The results 

obtained from all these studies and neuroimaging data suggest that three important components are 

necessary for the simulation of future events. The first of these is access to details in the episodic memory 

that enables simulation. The second important element is the recombination and integration of these 

accessed details into a spatiotemporal context to ensure coherence in the simulation. The third element 

is important if the simulation would affect future behavior. In a such case, the simulation needs to be 

successfully encoded into memory. Evidence suggests that all of these different processes rely to some 

extent on the hippocampus (Addis & Schacter, 2012). 

HIPPOCAMPAL PLACE CELLS 

In studies, mostly in rodents, spatially localized firing patterns in the hippocampus have been noticed 

when examining signals from neurons in the hippocampus with microelectrodes. In these studies, certain 

hippocampal cells fired only when animals were in a specific location. As a result, these activated cells 

were called place cells and the geographical location where these individual cells fired was called place 

field. This firing mechanism in place cells suggests that the hippocampus creates a cognitive map by 

forming a mental representation of the spatial organization of the environment.  This idea was supported 

by the finding that patients with hippocampal lesions have spatial learning disorders. In order to start 

navigating in an environment, the animal must first know its current location. In order to know where 
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the animal is, place cells in the hippocampus are needed. When the animal moves from one point to 

another, a different place cell is activated. In order to know the distance between these two place cells, 

the animal needs to know its speed of movement. The speed cells, the cells that determine the speed of 

the animal's movement, are located in the entorhinal cortex, which is closely related to the hippocampus 

(Kropff et al., 2015). Even if the initial position, movement speed, and movement time are known, it is 

still necessary to know the directional information in order to predict the new position of the animal. 

This requires head direction cells located in various parts of the brain. When animals explore a new 

environment, neurons in the CA1 area of the hippocampus create a cognitive map. The long-term 

dynamics of such cognitive maps have been well investigated in studies and it has been found that place 

codes generated by drifting CA1 neuron ensembles can remain stable for weeks (Sotskov et al., 2022).  

Hippocampal place cells are predicted to be closely associated with episodic memory. It is thought that 

hippocampal place cells create the context that is important for the storage of memories in episodic 

memory, which is the memory in which memories are retained. Studies have shown that active 

exploration modulates the firing of hippocampal interneurons. This suggests that place fields in the 

rodent hippocampus may be more developed compared to primates. This is because rodents explore the 

environment with active movements, while primates perform most of their exploration visually (Smith 

and Mizumori, 2006).  

The origin of the place signal in the hippocampus has been a subject of debate for years. In 2005, cells 

with a different firing pattern were discovered in the entorhinal cortex, the main input region of the 

hippocampus. Unlike place cells, which fire only at a single location, these cells in the entorhinal cortex 

fire at multiple locations. These locations form a symmetrical and highly precise crystal-like hexagonal 

pattern characterized by equilateral triangles connecting the centers of nearby locations. Because of the 

shape of this pattern, these cells are called grid cells (Hafting et al., 2005). Grid cells work in concert 

with other cell types such as place cells, head direction cells, and speed cells. In this way, a navigation 

system is created in the living body. This navigation system integrates information from the senses to 

calibrate the internal maps in the brain with the environment. In this way, the animals are able to 

determine where they are and where they are going (Moser, 2021). 

EFFECTS OF THE HIPPOCAMPUS ON ENDOCRINE SYSTEM FUNCTIONS 

The hippocampus is known to play a role in the physiology of the endocrine system. It has been 

determined that the hippocampus, which plays a role, especially in the control of hypothalamo-pituitary-

adrenal axis activity, contains a large number of glucocorticoid and mineralocorticoid receptors and is 

therefore highly sensitive to stress hormones (Hatungil, 2008). Cortisol is a hormone produced by the 

adrenal cortex and distributed throughout the body by the circulatory system. Cortisol binds to receptors 

in the brain, especially in the hippocampus. When enough cortisol binds to receptors in the hippocampus, 

it has a negative feedback effect on the hypothalamus. This inhibits the release of corticotropin-releasing 

hormone (CRF). In this case, the hippocampus regulates the stress response triggered by the amygdala 

by keeping cortisol at a certain level (İzci, 2015). 

CONCLUSION 

It is recognized that the hippocampus plays a role in the memory processes of declarative memory and 

the storage of information from the past, in memory processes such as making inferences about the 

future by revealing this information, and in functions such as imagination. It is also considered that the 

hippocampus plays a role in calculating even one step ahead thanks to the place cells it contains.  
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ÖZET 

İslam dininin Kur’ân-ı Kerîm’den sonra dayandığı en önemli kaynak şüphesiz Hz. 
Muhammed’in sünneti ve hadisleridir. Hz. Muhammed’in hayatı, davranışları ve sözlerinden 
“siyer, mevlid, mi‘râciye, hicret-nâme, mu‘cizât-ı nebî, esmâ-i nebî, hilye, şemâil, na‘t, 
gazavât-ı nebî, kırk hadîs, regâibiyye, tıbb-ı nebevî, şefa‘ât-nâme” gibi türler ortaya çıkmıştır. 
Hz. Muhammed’e isnat edilen “Ümmetimden her kim dinî işlere dair kırk hadis ezberlerse 
Allah onu kıyamet gününde fâkihler ve sâlihler zümresiyle haşreder.” hadisinin verdiği 
motivasyonla Arap, İran ve Türk edebiyatında çeşitli kategorilere göre bir araya getirilen 
manzum, mensur ve manzum-mensur karışık birçok eser kaleme alınmış ve böylece İslam 
edebiyatında “kırk hadis” adı verilen bir tür ortaya çıkmıştır.  

Kırk hadis türünde en güzel eserleri Arap edebiyatında Nevevî, Fars edebiyatında Abdurrahmân 
Câmî vermiştir. Türk edebiyatında ise kırk hadîs türünde Ali Şîr Nevâ’î, Hazînî, Usûlî, Fuzûlî, 
Nev‘î, Âşık Çelebi, Hâkânî, Ankaralı İsmâîl Rüsûhî, Osmanzâde Tâ’ib, Bursalı İsmâîl Hakkı, 
Müstakîmzâde Sad‘eddîn, Köstendilli Şeyhî ve Hüseyin Remzî gibi şahsiyetlerin önderlik ettiği 
tercüme, şerh ve telif olmak üzere yaklaşık 100 adet eser yazılmıştır. 

Bu çalışma, Manastırlı Hasan bin Alî'nin intihal ürünü olan “Ehâdîs-i Erba‘în” ve Amîkî'nin 
“Terceme-i Ehâdîs-i Erba‘în” adlı eserlerinin karşılaştırmalı metinlerarası incelemesini 
yapmayı amaçlamaktadır. Eserde mahlası dışında kendisiyle ilgili başka bilgi bulunmayan 
Amîkî’nin XVII. yüzyılda yaşamış Halvetî Şeyhi Mehmed Amîkî olduğu düşünülmektedir. 
Yapılan araştırmalar neticesinde Amîkî’nin eserinin tamamının bazı eklemelerle XVIII. 
yüzyılda yaşamış Manastırlı Hasan bin Alî tarafından intihal edildiği görülmüştür. Bu 
sebeplerle çalışmamızda Amîkî’nin eserinin yanı sıra Hasan bin Alî’nin intihal ürünü olan 
eserine de yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk-İslam Edebiyatı, Mehmed Amîkî, Hasan bin Alî, Kırk Hadis 

ABSTRACT 
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The most important source after the Quran in Islam is undoubtedly the Sunnah and Hadiths of 
Prophet Muhammad. The l fe, act ons, and words of Prophet Muhammad have g ven r se to 
var ous genres such as "s yer, mawl d, m ᶜrāj yya, h jrat-nāme, muᶜj zāt al-nabı̄̇, asmā al-nabı̄̇, 
ḥ lya, shamāᵓ l, naᶜt, ghazavāt al-nabı̄̇, forty had th, ragāᵓ b yya, ṭibb al-Nabawı̄̇, Shafaᶜāt-
nāme". W th the mot vat on stemm ng from the had th attr buted to Prophet Muhammad, 
"Anyone who memor zes forty had ths regard ng rel g ous matters w ll be resurrected w th the 
rel g ous scholars and r ghteous on the Day of Judgment," many works comprising of 
composed, metered and the mixture of composed-metered styles were written in Arabic, 
Persian, and Turkish literature, grouped based on various categories, leading to the emergence 
of a genre called "ḳirḳ ḥadı̄̇s̱ (forty hadith)" in Islamic literature.  

In the genre of "ḳirḳ ḥadı̄̇s̱ (forty hadith)", the most beautiful works were written by Newewı̄̇ n 
Arab c l terature and ᶜAbd al-rahmān Jāmı̄̇ in Persian literature. In Turkish literature, about 100 
translation, commentary, and original works were written in the genre of " ḳirḳ ḥadı̄̇s̱ (forty 
had th)", ma nly by authors such as ᶜAlı̄̇ Shı̄̇r Navāᵓı̄̇, Ḥazı̄̇nı̄̇, Uṣūlı̄̇, Fużūlı̄̇, Nevᶜı̄̇, ᶜĀşıḳ Çeleb , 
Ḫākānı̄̇, Anḳaral  İsmāᶜı̄̇l Ruṣūḥı̄̇, ᶜOsmānzāde Tāᵓ b, Bursāl  İsmāᶜı̄̇l Ḥaḳḳı̄̇, Mustaḳı̄̇m-zāde 
Saᶜdeddı̄̇n, Kostendilli Şeyḫı̄̇ and Ḥuseyn Remzı̄̇. 

Th s study a ms to conduct a comparat ve ntertextual analys s of Manastırlı Ḥasan b n ᶜAlı̄̇'s 
Eḥād s̱-  Erbaᶜı̄̇n and Amı̄̇kı̄̇'s Terceme-  Eḥād s̱-  Erbaᶜı̄̇n, wh ch m ght be a product of 
plag ar sm. In the manuscr pt, we come across the name of ᶜAmı̄̇ḳı̄̇ and no other nformat on, 
other than h s pseudonym, so t s poss ble that he s "Mehmed ᶜAmı̄̇ḳı̄̇", a Khalvetı̄̇ sheikh who 
l ved n the 17th century. Reasearch n th s f eld shows that the whole of ᶜAmı̄̇ḳı̄̇'s work was 
plag ar zed by "Manast rl  Ḥasan b n ᶜAlı̄̇", who lived in the 18th century, with some additions. 
For these reasons, in addition to Amı̄̇ḳı̄̇'s work, the plag ar zed work of Ḥasan b n ᶜAlı̄̇ is also 
included. 

Keywords: Turk sh-Islam c L terature, Mehmed ᶜAmı̄̇ḳı̄̇, Ḥasan b n ᶜAlı̄̇, forty hadith 

GİRİŞ 

Şüphesiz günümüz değer yargılarıyla geçmişi anlamak, isabetli yargılara varmak mümkün 
değildir. Olayları, durumları, olguları ve kavramları cereyan ettikleri dönemin mantalitesine, 
özel şartlarına göre sebep-sonuç ilişkisi içinde yorumlamak gerekir. İntihal terimi için de aynı 
durum söz konusudur. Türk Dil Kurumu günümüzde intihali; “Başkalarının yazılarından 
bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip 
değişik bir biçimde anlatma” şeklinde tanımlamaktadır. Geçmişte insanlar bir bilginin, fikrin 
ve eserin özgünlüğü ve intihali hakkında günümüzdeki kadar hassas sayılmazdı. Günümüzden 
geçmişe gittikçe bilginin ve sanatın herkesin ortak malı olduğu anlayışı ağır basmaya başlar. 

Bir eserin te’lîf ya da tercüme olup olmadığına da bugünün değer yargılarına göre karar 
verilemez. Günümüz anlayışına göre te’lif ya da özgün eser, bir yazarın bütünüyle kendinin 
meydana getirdiği eserdir. Osmanlı döneminde te’lif eser, genellikle yabancı sayılabilecek 
kaynak ya da kaynaklara dayanan kısmen tercüme edilebilen ama kısmen de yazarın katkıda 
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bulunduğu eserdir. (Peker, 2014, s. 38) Kısacası yazarın muhakkak katkıda bulunduğu ancak 
kısmen çevirdiği, genişlettiği, eklemeler ve çıkarmalar yaptığı eserler de te’lif eser sayılmıştır.  

Aynı farklılık tercüme eserler için de geçerlidir. Günümüzde tercüme, kelimesi kelimesine 
orijinal metne sadık kalınarak bir eseri başka bir dile aktarmaktır. Osmanlı döneminde tercüme, 
ana metne bir ölçüde sadık kalınarak mütercimin eksiltme ve genişletme yapabildiği çeviri 
faaliyetidir. (Peker, 2014, s. 42) 

Klasik Türk edebiyatında tercüme hususunda genellikle Agâh Sırrı Levend’in Türk Edebiyatı 
Tarihi’nde yapmış olduğu sınıflandırma muteber kabul edilir. Levend’e göre klasik 
edebiyatımızdaki tercüme faaliyetleri günümüz tercüme faaliyetlerinin çok çok üzerindedir. 
Ona göre dört çeşit tercüme vardır: Aslını bozmamak için kelime kelime yapılan çeviriler,  
kelime kelime olmamakla birlikte aslına uygun yapılan çeviriler, konusu aktarılarak yapılan 
çeviriler, genişletilerek yapılan çeviriler. Son maddedeki “genişletilerek yapılan çeviriler” daha 
çok edebî eserlerde görülür. Bu tür eserlerde çalışmayı yapan, kaynak alınan eseri olduğu gibi 
çevirmez, eserden kimi parçaları aktarma yoluyla alır, kimi parçaları da olduğu gibi çevirir. 
Önemli bulduğu yerleri genişletir, duygu ve düşüncelerini de oluşturduğu yeni metne ekler. 
Asıl kaynağı öyle bir işler ki âdeta yeni bir eser meydana getirir. Çoğu zaman da asıl eserin 
müellifine duyduğu saygıdan eserine tercüme adı verir. (Levend, 1984, ss. 80-81) 

Bu çalışmada Amîkî ve Manastırlı Hasan bin Alî’nin kırk hadis türündeki iki eseri 
karşılaştırarak metinlerarası analizi yapılmış, iki eser arasında bir intihal söz konusu olup 
olmadığı tartışılmıştır. Karşılaştırmalı Metin çalışması yapılırken Amîkî’nin Terceme-i Ehâdîs-
i Erba‘în (Amîkî, 1653) adlı eseri ile Manastırlı Hasan bin Alî'nin Ehâdîs-i Erba‘în (Hasan b. 
Alî Manastirî, 1710) adlı eserlerinin metinleri yanyana verilerek tam bir karşılaştırma imkânı 
sağlanmıştır. Her iki eserin de orijinal eserlerdeki varak numaraları köşeli parantez [ ] içerinde 
metne dahil edilmiştir. 

1. AMÎKÎ ve MANASTIRLI HASAN BİN ALÎ 

Manastırlı Hasan bin Ali’nin hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır. Onun IV. Murad (1623 – 
1640) devrinde yaşadığı ve kadılık yaptığına dair bilgiler Bursalı Mehmet Tahir ve Mehmet 
Nail Tuman’ın eserlerinde  (Bursalı Mehmed Tahir, 1972, s. 193; Kocaaslan, 2009, s. 306) yer 
almaktadır. Ayrıca zikredilen eserlerde Hasan bin Alî’nin Firaknâme ve Hadis-i Erbaîn adlı iki 
eseri olduğu aktarılır. 

Amîkî mahlası kaynaklarda dört farklı şekilde görülmektedir. Bunlar; Amîkî, Şeyh Amîkî, Şeyh 
Mehmed Amîkî ve Amîkî-i Rûmî’dir. Şeyh Amîkî ve Amîkî-i Rûmî’nin aynı kişiler olduğu 
anlaşılmaktadır.1  (Hisâlî, 1676, s. 1b, t.y., s. 1b; Kaya, 2003, s. 2; Yılmaz, 2019, s. 53) 
Mutasavvıf şair Şeyh Amîkî’nin Mehmed Amîkî olma ihtimali çok yüksektir. Her iki Amîkî’nin 
hayatlarının XVII. yüzyılda kesişmesi, ikisinin mutasavvıf olması ve üsluplarının birbirine 

 

1  
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benzemesi bu durumu güçlendirir ama elde kesin bir delil yoktur. Şeyh Amîkî mutasavvıf bir 
şairken Şeyh Mehmed Amîkî Eyyühe’l-Veled adlı mensur bir tasavvuf risalesinin sahibidir. 
Eyyühe’l-Veled tarafımızdan neşredilmiştir. (Büküm, 2022) Bu konuda daha detaylı bilgiler 
için bk. (Büküm, 2022, ss. 6-7; Kalyon, 2011, ss. 351, 850, 1176, 1358) 

Hisâlî’nin tertip ettiği Metâli‘ü’n-Nezâ’ir adlı eserde Şeyh Amîkî’nin yanısıra Amîkî mahlaslı 
bir şaire ait âşıkâne ve şûhâne tarzda 3 adet matla‘ beyiti bulunmaktadır. Hisâlî, her iki Amîkî’yi 
ayırıp birinin mutasavvıf yönüne dikkat çektiğine göre bunlar farklı kişiler olmalıdır. Bu 
şiirlerin, kendisi bir tarikat şeyhi olan Mehmed Amîkî’ye ait olmasını zayıf bir ihtimal olsa da 
imkân dâhilindedir. (Kalyon, 2011, s. 156; Kaya, 2003, ss. 522, 1005)  

Ubûdî’nin tertip ettiği Ubûdî Mecmû‘ası ve Kâsımî’nin tertip ettiği Bahru’l-Ma‘ârif adlı 
mecmuada Amîkî adında bir şairin hikemî tarzda bir gazeli bulunmaktadır. (İçli, 2017) Bu gazel 
dinî-tasavvufî bir muhtevaya sahip olup yukarıda zikrettiğimiz Şeyh Amîkî’nin akıcı ve sâde 
Türkçesini çok andırmaktadır. Mehmed Amîkî’nin de Türkçesinin yazıldığı döneme göre gayet 
sâde ve akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Hem Kâsımî’nin hem Ubûdî’nin mecmualarının yazıldığı 
dönem Mehmed Amîkî’nin yaşadığı dönemle örtüşmektedir. Kâsımî Mecmuası, kendisi de şair 
olan Kâsımî tarafından 1625 tarihinde kaleme alındığına göre Amîkî’nin en erken XVI. yüzyıl 
en geç XVII. yüzyılın ilk yarısında şiirler yazdığı söylenebilir. Ubûdî Mecmuası’na (06 Mil Yz 
FB 262. yk. 39b) bakılarak da Amîkî’nin en erken 16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilebilir. (İçli, 
2017) Bu durumda kuvvetle muhtemeldir ki Hisâlî’nin mecmuasındaki XVII. yüzyılda yaşamış 
Şeyh Amîkî ile Kâsımî ve Ubûdî’nin mecmualarındaki Amîkî, Mehmed Amîkî ile aynı 
kişilerdir. (Ergun, 1936, s. 486; Kâsımî, 1625, s. 49a; Ubûdî, t.y., s. 39b) 

Yukarıda zikrettiğimiz gazelin başka bir şair tarafından tahmis edildiği Millî Kütüphane’de yer 
alan 06 Mil YZ A 485 numaralı Mecmû‘a-i Eş‘âr adlı eserde kayıtlıdır. (“Mecmû‘a-i Eş‘âr”, 
t.y., s. 2a) Tahmis nazım biçimindeki manzume Sadeddin Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri adlı 
eserinde çeşitli farklılıklarara uğrayarak Amîkî’ye ait bir müseddes-i mütekerrir şeklinde 
geçmektedir. (Ergun, 1936, s. 486) 

Amîkî ismi, aynı zamanda manzum hac seyahatnamesi niteliğindeki Fütûhu’l-Haremeyn adlı 
eseriyle tanınan İranlı şair Muhyî-yi Lârî’nin Farsça eserini Fütûhu’l-Haremeyn Tercümesi 
adıyla tercüme eden bir mütercim olarak karşımıza çıkmaktadır. (Yılmaz, 2019, s. 12) Fütûhu’l-
Haremeyn ve çalışmamıza konu olan Kırk Hadis’in mütercimi olan Amîkî ile Şeyh Mehmed 
Amîkî’nin aynı kişiler olması kuvvetle muhtemeldir. Eyyühe’l-Veled adlı eseri Farsça yazılmış 
Mirsâdü’l-‘İbâd’dan önemli bir kısmını doğrudan tercüme eden Şeyh Mehmed Amîkî’nin iyi 
derecede Farsça bildiği âşikârdır. Orijinali Farsça olan Fütûhu’l-Haremeyn’in çevrildiği 
dönemle Eyyühe’l-Veled’in yazıldığı dönemler birbirleriyle örtüşmektedir. Her iki eser de dinî 
muhtevalıdır ve eserlerin dil olarak sâde ve akıcı bir Türkçe ile kaleme alındıklarını söylemek 
mümkündür. 

Sonuç itibariyle bizde oluşan kanaat; üzerinde çalıştığımız Terceme-i Ehâdîs-i Erba‘în’i yazan 
Amîkî’nin şair, münşi ve mütercim yönlerinin de bulunduğu ve kaynaklarda Amîkî, Şeyh 
Amîkî, Mehmed Amîkî ve Amîkî-i Rûmî künyeleriyle kayıtlı olan kişilerle aynı kişi olduğudur. 
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Bu durumun tek istisnası bizce Hisâlî’nin mecmuasında âşıkâne ve şûhâne tarzda bazı gazelleri 
olan Amîkî’dir. Ancak tasavvufî neşveyle şiir yazan şair bir şeyhin âşıkâne ve şûhâne tarzda 
bazı gazelleri de olabilir. 

2. AMÎKÎ ve MANASTIRLI HASAN BİN ALÎ’NİN KIRK HADİSLERİ 

Amîkî’nin kırk hadis türündeki Terceme-i Ehâdis-i Erba‘în (Amîkî, 1653) adlı eseri Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yazma Eser Kütüphanesi İsmail Saib 
Koleksiyonu’nda bulunup 1063/1652-53 yılında istinsah edilmiştir. Eser dört buçuk varaklık 
bir manzumedir. Sayfalar 12,5x19,2 - 6,7x14.2 cm. ölçülerinde olup 18 satırdan oluşmaktadır. 
Eser, talik yazı türüyle yazılmıştır. 

Hasan bin Alî’nin Ehâdîs-i Erba‘în adlı eseri Ankara Milli Kütüphane’nin Adnan Ötüken İl 
Halk Kütüphanesi Koleksiyonunda yer almaktadır. (Hasan b. Alî Manastirî, 1710) Eser, 06 Hk 
3963 numaralı risaledeki üçüncü eserdir. Sayfalar 215x155 - 160x85 mm. ölçülerinde ve 12 
satırdan oluşmaktadır. Eser, risalenin 11a-18b varakları arasında yer almaktadır. Aynı risalenin 
ilk eseri Ebû Hanife’nin El-Fıkhu’l-Ekber’i ve ikincisi Manzûme-i Avâmil adlı eserdir. (Poyraz, 
2014, s. 118) Eserde çok fazla yazım hatası bulunmaktadır. 

3. KARŞILAŞTIRMALI METİN 

[1b] Der-Beyān-ı Terceme-i Eḥādis̱-i Erbaᶜı̄̇n 
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[Allah’ın nebisi Hz. Muhammed (salat ve selam onun üzerine olsun) dedi ki: Kim dinî işlere 
dair kırk hadis ezberlerse Allah onu kıyamet gününde fâkihler ve salihler zümresiyle haşreder. 

Allah’ın Resulü ve Sevgilisi doğru söyledi.] 

 
[Feᶜilātün / Mefāᶜilün / Feᶜilün] 

Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Baᶜde ḥamd-ı Ḫudā ṣalāt-ı Nebı̄̇ 
Diñle n’oldı bu naẓmumuñ sebebi 

 

Muᶜtekif oldum idi bir Ramażān 
Elleẕı̄̇ fı̄̇hi ünzile’l-Kurᵓān2 

 

Ḳāmetüm eyleyüp hilāl ṣiyām 
Her gicem Ḳadr idi günüm bayrām 

 

Yummaz idim gözümi hemçü nücūm 
ᶜAsker-i ḫvāb iderdi gerçi hücūm 

 

Merdüm-i çeşmüm oluban şeb-ḫı̄̇z 
Müjelerden çekerdi ḫançer-i tı̄̇z 
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L “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek 

yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır.” Bakara 2/185. 
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Geh münācāt u geh iderdüm enı̄̇n 
Geh niyāzıla nālehā-yı ḫazı̄̇n 

 

Vird [ü] eẕkāra geh müdāvim idüm 
Ders ü tekrāra geh mülāzım idüm 

[13a] Vird ü eẕkāra3 geh müdāyim idüm 
Dersin tekrāra geh mülāzımdur4 

Bir gice eglenüp tesābiḥile 
Geh meşārıḳ u geh meṣābiḥile 

Eglenüp ol gice tesābiḥ ile 
Geh meşārıḳla geh teṣābiḥ5 ile 

Şeb-i Ḳadr idi varısa ol şeb 
K’oldı bu inşirāḥ-ı ṣadra sebeb 

Şeb-i Ḳadr idi varısa ol şeb 
Ki oldı bu inşirāḥ-ı ṣadra sebeb 

Feyż idüp baña ḫālıḳu’l-eṣbāḥ 
Dil fitı̄̇li ki yandı çün miṣbāḥ 

Feyż idüp baña ḫālıḳu’l-eṣbāḥ 
Dil fitı̄̇li ki yanardı6 çün ṣabāḥ 

Ṭāliᶜ oldı meṭāliᶜümde hemān 
Gün gibi bir ḥadı̄̇s̱-i nūr-efşān 

Ṭāliᶜ oldı meṭāliᶜ[üm]de hemān 
Gün gibi bir ḥadı̄̇s̱-i nūr-efşān 

[2a] Ne buyurur gör ol ḥadı̄̇s̱-i belı̄̇ġ 
İdeyin diñle mefhumın7 teblı̄̇ġ 

 

Kim ki ḥıfẓ itse erbaᶜı̄̇n ḥadı̄̇s̱ 
Gele ıslāḥa tā ki nefs-i ḫabı̄̇s̱ 

Kim ki ḥıfẓ itse erbaᶜı̄̇n ḥadı̄̇s̱ 
Gele ıslāḥa tā ki nefs-i ḫabı̄̇s̱ 

ᶜUlemā zümresine ḥaşr olınur 
Fuḳahā mecmaᶜında neşr olınur 

ᶜUlemā zümresine ḥaşr olınur 
Fuḳahā mecmaᶜında neşr olınur 

İşbu maᶜnāya eyleyüp raġbet 
Naẓm-ı aḫbāra eyledüm cürᵓet 

[13b] İşbu maᶜnāya eyleyüp raġbet 
Naẓm-ı aḫbāra eyledüm cürᵓet 

Getürüp ol cevāhire8 naẓma 
Her birin ḳābil eyledüm fehme 

Getürüp ol cevāhiri naẓma 
Her birin ḳābil eyledüm fehme 

Riştede naẓm olınsa lüᵓlüᵓler 
Ḥıfẓa āsān-ter olur incüler 

Rişteden naẓm olınsa lüᵓ[lüᵓ]ler 
Ḥıfẓa āsān-ter olur incüler 

Eyledüm Türki9 dilde pes manẓūm 
Tā ki her kimseye ola maᶜlūm 

Eyledüm Türki dilde pes manẓūm 
Tā ki her kimseye olsa maᶜlūm 

Gerçi naẓm-ı güher-feşānumdur 
Bı̄̇m [ü] ümmı̄̇de ḥırz-ı cānumdur 

Gerçi naẓm-ı güher-feşānumdur 
Bı̄̇m ü ümmı̄̇de ḥırz-ı cānumdur 

Ḥamdü lillāh ki naẓm-ı siḥr-engı̄̇z 
Oldı bu defᶜa muᶜcizāt-āmı̄̇z 

Ḥamdü lillāh ki naẓm gör10 siḥr-engı̄̇z11 
Oldı bu defᶜa muᶜcizāt-āmı̄̇z 

Bulınursa bu nāmenüñ ḫaleli 
Ẓāhir olursa ḫāmenüñ ẕelı̄̇li 

Bulınursa bu nāmenüñ ḫaleli 
Ẓāhir olursa ḫāmenüñ ẕel[ı̄̇]li 

Emr-i maᶜḳūle inḳıyādum var 
Ehl-i ᶜirfāna iᶜtimādum var 

Emr-i maᶜḳūle inḳıyādum var 
Ehl-i iᶜtiḳāda iᶜtimādum var 

Her fesādını ideler ıṣlāḥ 
Bir çerāḳları12 ola bu miṣbāḥ 

Her fesādını ideler ıṣlāḥ 
Bir çerāġ ola anda bu miṣbāḥ 

 
3 "N%�O%�" şeklinde hatalı yazılmıştır. 
4 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
5 Vezin için “teṣābiḥ” şeklinde yazılmıştır. 
6 Vezin için “yandı” olması uygundur. 
7 Vezin için “mefhumın” şeklinde yazılmıştır. 
8 Anlam açısından “cevāhiri” olması daha uygundur. 
9 Vezin için “Türki” şeklinde yazılmıştır. 
10 “gör” vezni bozmaktadır. 
11 Mısra sonlarındaki “-engı̄̇z” ve “-āmı̄̇z” ibareleri, “engı̄̇n” ve “āmı̄̇n” gibi yazılmıştır. 
12 Farsça “çerāġ” kelimesinin Anadolu’da “çerāḳ” şeklinde ses değişmesine uğradığı düşünülmektedir. 
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Ṣarf ḳıldum ᶜAmı̄̇ḳi13 himmetümi 
Görüñ uş küstaḫāne14 cürᵓetümi 

Ṣarf ḳıldum çü Ḳāḍi15 himmetümi 
Görüñ uş küstaḫāne cürᵓetümi 

Ġaraż-ı murġ-ı cān duᶜā ancaḳ 
Ki müyesser ide Ḫudā uçmaḳ 

Ġaraż-ı murġ-ı cān duᶜā ancaḳ 
Ki müyesser ide Ḫudā uçmaḳ 

Degül iẓhār-ı fażl u ᶜilm ü kemāl 
Ḥaḳ teᶜālā ᶜalı̄̇m-i mā-fi’l-bāl 

Degül iẓhār-ı ᶜilm ü fażl ü kemāl 
Ḥaḳ teᶜālā ᶜal[ı̄̇]m-i mā-fi’l-bāl 

 

[Hadis 1 - Kıt‘a] 
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[Dediler ki: Ey Allah’ın Resulü cennetin bir bedeli var mıdır? Dedi ki: Evet, cennetin bedeli 
“Lâ-ilâhe illallâh” sözüdür. Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
[2b] Didiler var mı cennetüñ s̱emeni 
Ḳıl beyān bize yā Resūlallāh 
Didi ol dem faṣı̄̇ḥ-i ṭūṭı̄̇-zebān 
S̱emeni lā-ilāhe illallāh 

[14a] Didiler var mı cennetüñ s̱emeni 
Ḳıl beyān bize yā Resūlallāh 
Didi ol ṭūṭı̄̇-i faṣı̄̇ḥ-zebān16 
S̱emeni lā-ilāhe illallāh 

 

[Hadis 2 - Kıt‘a] 
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E`�� ... (Aclûnî, 2019b, 

ss. 49-51) 

[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Namaz dinin direğidir. Kim namaz kılarsa dinini ayakta tutmuş 
olur. Kim de onu terkederse ...] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḳıl namāzı ki dı̄̇nüñ ola ḳavı̄̇ 
Ki ṣalāt oldı ḳaṣr-ı dı̄̇ne ᶜimād 
Terk iden kendi dı̄̇nini yıḳdı 
Bı̄̇-sütūn olsa ḫāne bı̄̇-bünyād 

Ḳıl namāzı ki dı̄̇nüñ ola ḳavı̄̇ 
Ki ṣalāt oldı ḳaṣr-ı dı̄̇ne ᶜimād 
Terk iden kendü dı̄̇nini yıḳdı 
Bı̄̇-sütūn olsa ḫāne bı̄̇-bünyād 

 

[Hadis 3 - Kıt‘a] 

 �� �+
	
� 	, 	��

	
�. 	�

َّ
a

	
b

	
\ � 	� 	* 	6 َّ"

	
2

	
\ � 	� ��

	
� 	� �'

�
c � !�� 	_ �d �#� 	* �

!
G� 	S� XY 

�� 	��
	

� 	* 
	

=�
	

K 	� 	% 	6� 	
 �� 	� : �6
	

^ َّ_�� (İbni Mâce, 2012, s. 99) 

 
13 Vezin için “ᶜAmı̄̇ḳi” şeklinde yazılmıştır. 
14 vezin için “küstaḫāne” şeklinde yazılmıştır. 
15 Vezin için “Ḳāḍi” şeklinde yazılmıştır. 
16 “faṣı̄̇ḥ-zebān” "=��<�e f0E" şeklinde hatalı yazılmıştır. 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Kim inanarak ve Allah rızasını için Ramazan orucunu tutar ve 
onu kıyamla (namaz kılarak) geçirirse, onun önceki ve sonraki günahları bağışlanır.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḥaḳḳa ı̄̇mān ü iḥtisāb eyle 
Ramażān ṣavmını kim itse edā 
Mā-teḳaddem ve mā-teᶜaḫḫar17 hep 
ᶜAfv ider ẕenbini o Bāri18 Ḫudā 

Ḥaḳḳa ı̄̇mān ü iḥtisāb eyle 
Ramażān ṣavmını kim itse edā 
Mā-teḳaddem ve mā-teᶜaḫḫar hep 
ᶜAfv ider ẕenbini o Bār[i] Ḫudā 

 

[Hadis 4 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Zekât İslam’ın köprüsüdür. Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Varṭahā-yı19 ṭarı̄̇ḳ-i İslāma 
Köpri olmışdurur edā-yı zekāt 
Māluñı Ḥaḳ yolına beẕl eyle 
Ki vire bir birine on ḥasenāt 

Varṭahā-yı ṭarı̄̇ḳ-ı İslām[a] 
Köpri olmışdur[ur] murād ey zekāt 
Māluñı Ḥaḳ yolına beẕl eyleye20 
Ki vire her birine ol ḥasenāt 

 

[Hadis 5 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Kim hac vazifesini yerine getirip de kendisinden kötü söz ve 
çirkin fiiller sadır olmaz, büyük günah işlemezse, (hacdan) annesinden doğduğu günkü gibi 

günahsız olarak döner.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
İdicek kişi ᶜazm-i Beytullāh 
Nefsine rafs̱21 ü fısḳı itse ḥarām 
Anadan doġma gibi pāk olur 
Maġfiret idüp aña Rabbü’l-enām 

İdicek kişi ᶜazm-i Beytullāh 
Nefsine defᶜ ü فتع؟ itse ḫırām 
[14b] Anadan doġma gibi pāk olısar 
Maġfiret idüp aña Rabbü’l-enām 

 

[Hadis 6 - Kıt‘a] 
 

17 Bundan önceki be bundan sonraki 
18 Vezin için “Bāri” şeklinde yazılmıştır. 

19  Muhtemelen “varṭa” kelimesi yanlış yazıldığı için görselde de görüleceği üzere sahh kaydı 
koymak için üç noktadan ibaret olan bir işaret bırakılmıştır; ama derkenara sah kaydı bulunmamaktadır. Bu işaretin 
sahh kaydı için konduğu yazmada başka bir kelimenin aynı işaretle düzeltilmesinden anlaşılmaktadır.  
20 Vezin için “eyle” olmalıdır. 
21 “rafes̱” kelimesi vezin için “rafs̱” şeklinde yazılmıştır. 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Dua bana salavat getirilmeyene kadar perdelenmiştir (yerine 
ulaşmaz). Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Dir iseñ olmasun duᶜā maḥcūb 
Rūḥ-ı pāk-ı Resūle eyle selām 
[3a] Vir ṣalavāt ki fetḥ-i bāb olsun 
Tā sühūletle ḥāṣıl ola merām 

Dir iseñ ol[ma]sun duᶜā maḥcūb 
Rūḥ-ı pāk-ı Resūle eyle selām 
Vir ṣalavāt ki fetḥ-i bāb olsun 
Tā sühū[l]etle ḥāsıl ola merām 

 

[Hadis 7 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Âlimlere ikramda bulunun muhakkak siz bu dünyada ve 
ahirette onlara muhtaçsınız. Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
ᶜUlemāya çün olmışuz muḥtāc 
Lāyıḳ olmadılar mı ikrāma 
Dünyevı̄̇ uḫrevı̄̇ meṣāliḥümüz 
İrişür anlar ile itmāma 

ᶜUlemāya çün olduñuz muḥtāc 
Oldılar lāᵓiḳ anlar ikrāma 
Dünyevı̄̇ uḫrevı̄̇ meṣāliḥüñüz 
İrişür anlarile tamāma 

 

[Hadis 8 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: İlim tahsil etmek tüm erkek ve kadın Müslümanlara farzdır. 
Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Diñle bu manṭıḳı vü himmetüñi 
Ṣarf eyle ḥuṣūl-i ᶜirfāna 
Ṭaleb-i ᶜilme cidd ü cehd eyle 
Farż oldı çü her Müselmāna 

Diñle bu himmeti vü himmetüñi 
Ṣarf eyle ḥuṣūl-i ᶜirfāna 
Ṭaleb-i ᶜilme cidd [ü] cehd eyle 
Farżdur çünki her Müselmāna 

 

[Hadis 9 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Kim Allâh’la olmak istiyorsa tasavvuf ehliyle otursun.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Oturam dir iseñ Ḫudā ile [ger]  
Ṣūfiler22 ile var muṣāḥib ol 
Ḥaḳḳıla olmaḳ isteyen hem-bezm 
Anlaruñ meclisine ṭālib ol 

Ol ḳalam diriseñ Ḫudāyıla ger 
Ṣūfilerile [var] muṣāḥib ol 
İsteriseñ Ḫudāyıla meclis 
Anlaruñ meclisine ṭālib ol 

 

[Hadis 10 - Kıt‘a] 
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[Dünyada bir garib veya yoldan geçen yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden say. Allah 
Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ol bu dünyāda bir ġarı̄̇b gibi 
Oluban egnüñe bir eski pelās 
Yā misāfir gibi tedārik ḳıl 
Nefsüñi ehl-i ḳabre eyle ḳıyās 

[15a] Ol bu dünyāda bir ġarı̄̇b gibi 
Egnüñe al hemı̄̇şe köhne pelās 
Yā misāfir gibi tedārik ḳıl 
Nefsüñi ehl-i ḳabre eyle ḳıyās 

 

[Hadis 11 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Bir zengine malı için tevazu gösteren fakire Allah lanet 
etmiştir. Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Meskenet eyle vü tevāżuᶜ ḳıl 
Maᶜrifet ehline kemāli içün 
Ḥaḳ ider şol faḳı̄̇re laᶜnet kim 
Ḥürmet ide[r] ġanı̄̇ye mālı içün 

Meskenet eyle vü tevāżuᶜ ḳıl 
Maᶜrifet ehline kemāli içün 
Ḥaḳ ider şol faḳı̄̇re laᶜnet kim 
Ḥürmet ider ġanı̄̇ mālı içün 

 

[Hadis 12 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Kanaat bitip tükenmeyen bir hazine gibidir. Allah Resûlü 
doğru söyledi.] 

 
22 Vezin için “Ṣūfiler” şeklinde yazılmıştır. 
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Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
[3b] Bir ḫazı̄̇nedurur ḳanāᶜat kim 
Telef olmaz ḥarāmiler23 almaz 
Gerçi bulmaz fenā o genc velı̄̇ 
Bu ṭılısm-ı vücūdumuz ḳalmaz 

Bir ḫazı̄̇nedurur ḳanāᶜat kim 
Telef olmaz ḥarāmiler almaz 
Cümle ᶜālem fenā bulur ammā 
Ol ᶜaceb kenzdür fenā bulmaz 

 

[Hadis 13 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Farz ibadetleri yerine getirdikten sonra farz olan helâl 
kazanmaktır. Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Farż olmış farı̄̇żadan soñra 
Etmege her kişiye kesb-i ḥelāl 
Ḳıl namāzı zekātuñ eyle edā 
Baᶜdehu eyle kesb-i māl ü menāl 

Farż olupdur farı̄̇żadan soñra 
Ḳılmaġa her kişiye kesb-i ḥelāl 
Ḳıl namāzuñ zekātuñ eyle edā 
Baᶜdehu eyle kesb ü māl-ı menāl 

 

[Hadis 14 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Tüm tedavilerin anası (başı) az yemektir. Allah Resûlü doğru 
söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Fāᵓide eylemez ᶜilāc-ı ṭabı̄̇b 
Seni eylerse çoḳ yimek bı̄̇mār 
Aṣlıdur her devānuñ az yimek 
Az yir iseñ ne derd ola ne timār24 

[15b] Fāᵓide eylemez ᶜilāc-ı ṭabı̄̇b 
Seni eylerse çoḳ yimek bı̄̇mār 
Aṣlı cümle devānuñ az yimedür 
Az yiriseñ ne derd ü ne timār 

 

[Hadis 15 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Tüm edepli davranışların anası (başı) az konuşmaktır. Allah 
Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 

 
23 Vezin için “ḥarāmiler” şeklinde yazılmıştır. 
24 Vezin için “timār” şeklinde yazılmıştır. 
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Ġonca-veş ol edeble dem-beste 
Açma her lāfa hemçü bülbül leb 
Az söyle dilüñi żabṭ eyle 
Bu imiş aṣl çünki cümle edeb 

Ġonca-veş ol edeble dem-beste 
Açma her lāfa hemçü bülbül leb 
Az söyle dilüñi żabṭ eyle 
Buyimiş çünki cümle aṣl-ı edeb 

 

[Hadis 16 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Başa gelen belaların sebebi (gereksiz) konuşmaktır. Allah 
Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Söyleme her kişiye nā-maᶜḳūl 
Tā ki itmeyeler saña da cefā 
Ki ᶜabes̱ söyleyen çeker żararın 
Ki sözünden gelür kişiye belā 

Söyleme her kişiye nā-maᶜḳūl 
Tā ki itmeyeler saña da cefā 
Ki ᶜabes̱ söyleyen çeker żararın25 
Hep sözünden gelür kişiye belā 

 

[Hadis 17 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Selamı yaymak ve tatlı söz söylemek, Allah’tan bağışlanma 
vesilesidir.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḥaḳ teᶜālā selāmın itme dirı̄̇ġ 
Beẕl ḳıl gördügiñ Müselmāna 
Luṭfile söyle sözüñi ḫalḳa 
Gelesin tā maḥall-i ġufrāna 

Ḥaḳ teᶜālā selāmın itme dirı̄̇ġ26 
Beẕl ḳıl gördügüñ Müselmāna 
Luṭfile sözüñi ḫalḳa27 söyleme28 
Gelesin tā maḥall-i ġufrāna 

 

[Hadis 18 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Allah; İki kişi arasında laf taşıyana, kabrinde onu kıyamate 
kadar yakan bir azap musallat eder.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 

 
25 “żararın” kelimesi "3%��" gibi yazılmıştır. 
26 "jG%�" şeklinde yazılmıştır. 
27 "�'�#" şeklinde yazılmıştır. 
28 Hadisteki anlam için “söyle” olmalıydı. 
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[4a] Ḫalḳ arasında ḳovcılıḳ itme 
Dostlar beynine düşürme firāḳ 
Yoḫsa bir nār ider ḥavāle Ḫudā 
Ḳabrüñe kim ider seni iḥrāḳ 

Ḫalḳ arasında ḳovcılıḳ eyleme 
Dostlar beynine düşürme firāḳ 
[16a] Yoḫsa bir nār ider ḥavāle Ḫudā 
Ḳabrüñe kim seni idüp iḥrāḳ 

 

[Hadis 19 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Kim müslüman kardeşinin aybını örterse Allah da bu dünya ve 
ahirette onun ayıplarını örter.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Kim ki dünyāda bir Müselmānuñ 
Setr idüp ᶜaybın[ı] iderse raḥı̄̇m 
İki ᶜālemde Ḥaḳ anuñ örter 
Cümle ᶜaybın zihı̄̇ Ḫudā-yı kerı̄̇m 

Kim ki dünyāda bir Müselmānuñ 
Setr idüp ᶜaybını olursa ḥalı̄̇m 
İki ᶜālemde pes anuñ Ḥudā 
Cümle ᶜaybını örte Rabb-i kerı̄̇m 

 

[Hadis 20 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Allah, komşusuna sebepsiz yere eziyet edene cenneti haram 
kılar ve onun yeri cehennemdir.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḳoñşıñı nā-ḥaḳ itme rencı̄̇de 
Yoḫsa irmez meşāma būy-ı cinān 
Yoḳ yire ger iderseñ aña eẕā 
Āḫiretde yirüñ olur nı̄̇rān 

Ḳoñşıñı nā-ḥaḳ itme rencı̄̇de 
Yoḳsa irmez meşāma rı̄̇ḥ-i cinān 
Yoḳ yire ger iderseñ aña eẕā 
Āḫiretde olur yirüñ mı̄̇zān 

 

[Hadis 21 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Kin ve haset, ateşin odunu yediği gibi insanın sevaplarını yer. 
Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Kimse ḥaḳḳında itme ġıll ü ḥased 
Nār-ı sūzān gibi olur serkeş 

Kimse ḥaḳḳında itme ġıll [u] ḥased 
Nār-ı sūzān gibi olup serkeş 

 
29 Metinde her ne kadar   " �N�

	
a

	
�" yazılıysa da doğrusu " ��+ �a

	
�" olmalıdır. 
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Yoḫsa yerler ḳamu s̱evāblaruñı 
Odunı yidügi gibi āteş30 

Yoḳsa hep ekl ider mes̱ūbātuñ 
Odunı yidügi gibi āteş 

 

[Hadis 22 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Ne mutlu insanların arasını düzeltenlere! Onlar kıyamet günü 
Allah’a yakın olanlardır.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḫalḳ arasında ṣulḥa saᶜy eyleñ 
Tā olasuz muḳarreb-i dergāh 
Ṣulh u ıṣlāḥa ḳaṣd idenler içün 
Didi ṭūbā lehüm31 Resūlullāh 

Ḫalḳ arasında ṣulḥa saᶜy eyle 
Tā olasın muḳarreb-i dergāh 
Ṣulh [u] ıṣlāḥa ḳaṣd idenleriçün 
Didi ṭūbā lehüm Resūlullāh 

 

[Hadis 23 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: İyiliğe vesile olan onu yapan gibidir. Allah Resûlü doğru 
söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḫayra ol herkese delı̄̇l hemān 
İşleyen gibidür delālet iden 
Ne saᶜādetdurur müs̱āb ola 
Ḫayr ıssı gibi işāret32 iden [4b] 

[16b] Herkese ḫayr içün delālet eyle 
İşleyen gibidür delālet iden 
Ne saᶜādetdur[ur] ki ola müs̱āb 
Ḫayra ileteni gibi işāret iden33 

 

[Hadis 24 - Kıt‘a] 

 �-�
	

� �% : �6
	

^ َّ_�� �� �+
	
� 	, 	��

	
� �

ٰ��  ��
	

� 	) 	* �� �� 	" ��� 	7
�
�� �-�

	
� �% s �

ٰ�� . �� �� 	" ��� 	7
�
�� ��

	
� 	) s  (Aclûnî, 2019a, s. 464) 

[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Allah’ın rızası anne babasının rızasındadır. Allah’ın gazabı 
anne babanın gazabındadır.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḫaḳ teᶜālā rıżāsın eyle ṭaleb 
Atanuñ ananuñ rıżāsın da 

Ḫaḳ teᶜālānuñ rıżāsıyla ḥāṣıl olur 
Atanuñ ananuñ rıżāsıyıla 

 
30 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
31 “Ne mutlu onlara” anlamında olup Ra’d Suresi’nden alınmadır.  ?~
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edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt onlar içindir.” Rad 13/29. 
32 Sahh kaydıyla “delālet”, “işāret” olarak düzeltilmiştir. 
33 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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Ki ṣaḳın kim Ḥaḳuñ ulu ġażabı 
Bulunur anlaruñ cefāsında 

Ki ṣaḳın kim Ḥaḳuñ ulu ġażabı 
Bulunur anlaruñ cefāsıyla 

 

[Hadis 25 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Cömert, Allah’a yakındır ve ben de onun yoldaşıyım. Allah 
Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Bezl [ü] cūd u ᶜaṭāyı ᶜādet ḳıl 
Kim buyurmışdurur Resūl-ı şefı̄̇ḳ 
Ḳoñşulıġundadur Ḥaḳuñ çü cömerd 
Cennet içre olurın aña refı̄̇ḳ 

Bezl ü cūd u ᶜaṭāyı ᶜādet ḳıl 
Ki buyurmışdur[ur] Resūl-ı şefı̄̇ḳ 
Ḳoñşulıġundadur Ḥaḳuñ cömerd34 
Olurdum cennet içre bende refı̄̇ḳ 

 

[Hadis 26 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Cimrinin yeri cehennemdir ve onun yoldaşı da Şeytan’dır. 
Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
ᶜĀdet idinme buḫlı terk eyle 
Ṣaḳın olma baḫı̄̇l bir telbı̄̇s 
Kim baḫı̄̇lüñ yiri cehennemdür 
Anda yoldaş olur aña İblı̄̇s 

ᶜĀdet idinme buḫlı terk eyle 
Ṣaḳın olma baḫı̄̇l bir telbı̄̇s 
Ki baḫı̄̇lüñ yiri cehennemdür 
Anda yoldaş olur aña İblı̄̇s 

 

[Hadis 27 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Kâfir bile olsa misafire ikramda bulunun. Allah Resûlü doğru 
söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Raḥmetile gelür ḳonuḳ evüñe 
Ḥürmet ü ḫidmet eyle mihmāna 
Kāfir olursa daḫı ḳıl ikrām 
İtdügiñ gibi her Müselmāna 

[17a] Zaḥmetile35 gelür ḳonuḳ gelicek 
Sen daḫı ḥürmet eyle mihmāna 
Kāfir olursa daḫı ḳıl ikrām 
Ṣanma maḥṣūṣ ola Müselmāna 

 
34 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
35 “Raḥmet” olması anlamca daha uygundur. 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 78



 

 

 

[Hadis 28 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Merhamet edilmeyene merhamet edilmez. Allah Resûlü 
doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Şefḳat eyle faḳı̄̇r ü miskı̄̇ne 
Saña da raḥmet eyleye Allāh 
Kimseye ger teraḥḥum itmeziseñ 
Saña raḥm eylemez raḥı̄̇m İlāh 

Şefḳat eyle ġarı̄̇b ü miskı̄̇ne 
Saña da raḥmet eyleye Allāh 
Kimseye sen teraḥḥum eylemezseñ36 
Merḥamet eylemez saña da İlāh 

 

[Hadis 29 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Bir memleket küfürle ayakta kalır ama zulümle ayakta kalmaz. 
Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Żarar-ı37 küfr kendü nefsüñedür 
Ḫalḳı eyler sitem ser-gerdān 
Küfrile mülk pāyidār olmaz38 
Ẓulmile memleket olur vı̄̇rān [5a] 

Żarar u küfr kendü nefsüñedür 
Ḫalḳı itmez39 sitemle ser-gerdān 
Küfr ile mülk pāyidār olur 
Ẓulmile olmayup olur vı̄̇rān 

 

[Hadis 30 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Mazlumlar, kıyamet günü kurtuluşa erenlerdir. Allah Resûlü 
doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ẓulm-i ẓālimden aġlama maẓlūm 
Seni eylerse müflis ü fellāḥ 

Ẓulmile ẓālimden aġlama maẓlūm40 
Seni eylerse müflis ü fellāḥ 

 
36 “eylemezseñ” sözcüğü vezni aksatmaktadır. 
37 Her ne kadar “ḥaẕer” sözcüğü gibi yazılmışsa da “żarar” sözcüğü gibi de okunabilir. Anlam için “żarar” daha 
uygundur. 
38 Hadisin işaret ettiği anlama göre “olur” olmalıydı. 
39 Hadisteki anlama göre “ider” daha uygundur. 
40 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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Ki ḳıyāmetde ol muᶜaẕẕeb olup 
Saña maḥṣūṣ olup necāt u felāḥ 

Ki ḳıyāmetde ol muᶜaẕẕeb olup 
Saña maḥṣūṣ olur necāt u felāḥ 

 

[Hadis 31 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Sabır rahatlığa ermenin anahtarıdır. Allah Resûlü doğru 
söyledi.] 

Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ger muṣı̄̇bet gelürse insāna 
Ṣabr idüb Ḥaḳḳa eylesün şükri 
Feraḥuñ ṣabr oldı miftāḥı 
Olur elbetde ᶜusrınuñ yüsri41 

Ne muṣı̄̇bet gelürse insāna 
Ṣabr idüp Ḥaḳḳa eylesün şükri 
[17b] Ferecüñ ṣabr oldı miftāḥı 
Olur elbette ᶜusrınuñ birri 

 

[Hadis 32 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Veba hastalığı müslüman erkek ve kadınlar için şehitliktir.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Müᶜminüñ mevtine sebeb ṭāᶜūn 
Olsa bāᶜis̱ yeter saᶜādetine 
Özge devlet degil midür bu ḥadı̄̇s̱ 
Ki şehādet ide şehādetine 

Müᶜminüñ mevtine sebeb ṭāᶜūn 
Olsa bāᶜis̱ yeter saᶜādetine 
Özge devlet degil midür bu ḥadı̄̇s̱ 
Ki şehādet ide şehādetine 

 

[Hadis 33 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Kılıçlar cennetin anahtarlarıdır. Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Var ġazā eyle fı̄̇-sebı̄̇lillāh 
Oynadup Ḥaḳ yolına başile cān 
Tı̄̇ġlerdür çü cennete miftāḥ 
Ḳılıcuñla olasın ehl-i cinān 

Var ġazā eyle fı̄̇-sebı̄̇lillāh 
Oynadup Ḥaḳ yolına ten ile cān 
Tı̄̇ġlerdür çü cennete miftāḥ 
Ḳılıcuñla olasın ehl-i cinān 

 

[Hadis 34 - Kıt‘a] 
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E “Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” İnşirah 94/5. 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Ok atıcılığını terk eden benden değildir. Allah Resûlü doğru 
söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Oḳıyasun çü oḳ u yay ᶜilmin 
Terk idüp soñra giçme bu fenden 
Ḳābe ḳavseyn42 ṣāḥibi buyurur 
Terk-i remy eyleyen degül benden 

Oḳuyasın çü oḳ u yay ᶜilmin 
Terk idüp soñra geçme bu fenden 
Ḳābe ḳavseyn ṣāḥibi buyurup 
Terk-i remy eyleyen degül benden 

 

[Hadis 35 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Abdestli ölen şehit olarak ölmüş gibidir.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Māsivādan içüñi pāk eyle 
Nitekim ṭaşrañı ṭahāretile 
[5b] Ābdestile kim vefāt itse 
Bu cihāndan gide[r] şehādetile 

Masivādan içüñi pāk eyle 
Nitekim ṭaşrañı ṭahāretile 
Ābdestile kim vefāt itse 
Bu cihāndan gider şehādetile 

 

[Hadis 36 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Sidik sıçramasından kaçının zira kabir azabının çoğu sidik 
sıçramasındandır.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḳıl tenüñi libāsuñı ṭāhir 
Pāklık oldı çünki ı̄̇māndan 
Bevl ṣaḳın ṭoḳunmasun bedenüñ 
Ki43 olurmış ᶜaẕāb-ı ḳabr andan 

[18a] Ḳıl libāsuña cismüñi ṭāhir 
Pāklık oldı çünki ı̄̇māndan 
Bevle ṭoḳunmasun ṣaḳın bedenüñ 
Ki olurmış ᶜaẕāb-ı ḳabr andan 

 

[Hadis 37 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Tavla oynayan Allah ve Resulüne asi olmuş olur.] 
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E “Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu.” Necm 53/9. 

43 "7Z" ibaresi “ki” şeklinde düzeltilmiştir. 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 81



 

 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḥaḳḳa ᶜāṣı̄̇ olup Resūle daḫı 
Raġbet eyleme laᶜb-ı saṭranca 
Seni Leclāc-ı mevt ider şeh-māt 
Rūḥuñ eyler esı̄̇r-i ṣad-rence 

Ḥaḳḳa ᶜāṣı̄̇ olup Resūle daḫı 
Hı̄̇ç meyl itme nerd ü saṭranc[a] 
Seni Leclāc-ı mevt idüp şeh-māt 
Rūḥuñ eyler esı̄̇r-i ṣad-rence 

 

[Hadis 38 - Kıt‘a] 
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[Şarap içene kıyamet günü içtiği şarap kadar hamîm adı verilen cehennemin kaynar suyu 
içirilir.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Kim şarāb içse içüre şerbet 
Āhiretde çeküp ᶜaẕāb-ı elı̄̇m 
Bunda nūş itdügi şarāb ḳadar 
Ṣunalar anda [aña] mā-i ḥamı̄̇m 

Kim şarāb içse içse şerbetini 
Āhiretde çeker ᶜaẕāb-ı elı̄̇m 
Bunda nūş itdügi şarāb ḳadar 
Ṣun[a]lar anda aña mā-i caḥı̄̇m 

 

[Hadis 39 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Allah katında, bir erkeğin kendisine helal olmayan bir kadının 
rahmine dölünü bırakması kadar büyük bir günah yoktur.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Ḥaḳ teᶜālā ḳatında olmaz imiş 
Bundan ulu günāhı insānuñ 
K’ide bir raḥme nuṭfesin ilḳā 
Olmamış olsa ol ḥelāli anuñ 

Ḥaḳ teᶜālā ḳatında olmazimiş 
Bundan ulu günāhı insānuñ 
Ki ide bir raḥme [nuṭfe]sin ilḳā 
Olmamış ola ol ḥelāli anuñ 

 

[Hadis 40 - Kıt‘a] 
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[Hz. Peygamber (a.s.) dedi ki: Kim bir gulâmı (delikanlı / erkek hizmetçi) şehvetle öperse 
Allah ona cehennemde bin sene azap eder. Allah Resûlü doğru söyledi.] 

 
Amîkî’nin Kırk Hadisi Manastırlı’nın Kırk Hadisi 
Bir yalıñ yüzlü oġlanı her kim 
Şehvetile öperse rindāne 

[18b] Bir yalıñ yüzlü oġlanı her kim 
Şehvetile öperse rindāne 
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Yana biñ yıl çeküp ᶜaẕāb-ı elı̄̇m 
Hemçü pervāne nār-ı sūzāne 

Yana biñ yıl çeküp ᶜaẕāb-ı elı̄̇m 
Hemçü pervāne nār-ı sūzāne 

Temmet Eḥādı̄̇s̱ü’l-Erbaᶜı̄̇n bi-ᶜavni’l-Meliki’l-Muᶜı̄̇n …….44 Muṣtafā ibn Hüseyin. Sene s̱elās̱in 
ve sittı̄̇ne ve elfin. 

3. İNTİHAL TARTIŞMASI 

Yukarıda görüleceği üzere kırk hadis türündeki her iki eserin metni karşılaştırıldığında 
metinlerin çok az farklarla neredeyse kelimesi kelimesine aynı olduğu görülecektir. Günümüz 
bakış açısıyla bu durum açık bir intihaldir. Kaldı ki eserlerin sebeb-i telif kısmında bir şairin 
diğerinin mahlasını çıkararak eseri kendine mal ettiği çok barizdir. Bu durumun açık bir intihal 
olduğunu ilk öne süren Abdulkadir Karahan’dır. (Karahan, 1954, s. 276) 

Abdülkadir Karahan, Manastırlı Hasan bin Alî’nin eserini 1710 yılında tamamladığını, 
Amîkî’nin eserinin 1653’te intinsah edildiğini göz önünde bulundurarak Hasan bin Alî’nin 
Amîkî’nin eserini intihal ettiğini iddia eder.  

“Burada dikkatimizi çeken bir noktaya temas etmek lazımdır: XVIII. asır kırk hadîs 
tercümeleri arasında Hasan b. Alî’nin bir risalesi de mevzu-ı bahsolmuştu. Orada, 
yukarıya aldığımız son hadîs ve tercümesinin de nakledildiği hatırlanabilir. Bu iki 
risale arasında yaptığımız küçük bir karşılaştırma, mukademeler müstesna, hadîs 
tercümelerinden ibaret olan kıt’aların biririnin aynı olduğunu göstermiştir. 
Şüphebiz burada bir intihal mevcuttur. Acaba Amîkî mi Hasan b. Alî’den 
aşırmıştır? Yoksa bu ikinci mi ondan kopya etmiştir? Amîkî risalesinin ketebesinde, 
bunun Mustafâ b. Hüseyin hattı ile 1063/1653’te istinsah edildiği belirtildiğine 
göre, demek en geç, bu kırk hadis tercümesi, XVII. asır ortalarında meydana 
gelmiştir. Halbuki Hasan b. Alî, risalesini 1122/1710’da tamamladığına göre, 
elbette, Amîkî’den bir hayli zaman sonradır. Bu takdirde, Kadı mahlaslı Hasan b. 
Alî’nin intihalde bulunduğuna hükmetmek icab eder. Üçüncü bir ihtimal olarak, 
her ikisinin bir başka eserden kopya etmiş olmaları da hatıra gelebilrse de şimdilik, 
bunu teyid edecek bir malzemeye sahip değiliz. Ancak Amîkî’nin yaşadığı devri de 
kuvvetle söyleyemiyoruz. O, eğer, XVI. asırda yaşamamışsa her halde, XVII. asrın 
birinci yarısı adamlarındandır. Esasen Amîkî tarzında mahlaslar, şuara tezkireleri 
ve tarihî kaynaklara bakılınca, daha çok XVI. asır sonları ve XVII. asır başlarında 
görülegelmektedir. (Karahan, 1954, s. 276) 

Alim Yıldız da manzum hadis tercümeleriyle ilgili bir bildirisinde Amîkî’nin zikrettiğimiz 
tercümesinden bahsederken onun XVII. yüzyılda öldüğünü yazmıştır. Bu durum Karahan’ı 
destekleyen bir bilgidir. 

AMÎKÎ (ö. XVII. Asır): Bu şairin açık kimliği bilinmemektedir. Kıtalar halinde 
yapılan bir tercümedir. Önce hadisin Arapça metni daha sonra Türkçe manzum 

 
44 Mustafa’dan önceki kelime okunamamıştır.  
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tercümesi verilmiştir. Hadisler, Câmî ve diğer kırk hadis tercümelerinde görülen 
hadisler gibidir. (Yıldız, 2005, s. 229) 

Maalesef son dönemlerde yapılan bir çalışmada bu intihal reddedilmiştir.45 (Yüceer, 2021, ss. 
267-268) 

4. SONUÇ 

Fikrî mülkiyet hakları, bilim, sanat, edebiyat, müzik, teknoloji ve diğer alanlarda yaratıcı 
çalışmaların ve bu çalışmaların sahiplerinin haklarının korunmasını amaçlar. Osmanlı 
İmparatorluğu'nda fikrî mülkiyet hakları, matbaanın ülkeye geç girmesinin de etkisiyle Batı'dan 
çok daha sonra devlet ve toplumun gündeminde yer almaya başlamıştır. Fikrî mülkiyet ve 
intihal kavramları özellikle 19. ve 20. yüzyıllardan itibaren önem kazanmaya başlamıştır. 

Osmanlı döneminde bir eserin özgünlüğü, tercümesi, şerhi, genişletilmesi, değiştirilmesi ya da 
intihaliyle ilgili sınırlar günümüzdeki gibi net ve keskin çizgilere sahip olmadığı için günümüz 
değer yargılarıyla doğrudan sonuca gitmek pek mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki bazı 
özgün eserlerin; tercüme, şerh ya da adaptasyonları sanatsal değer açısından orijinal eserden 
üstün olabilmektedir. Ancak bir eserden esinlenmek, ona ekleme ve çıkarmalar yapmak, o eseri 
aslına sadık kalmadan ve isim vermeden çevirmekle bir şairin manzumesinde çok az değişikliğe 
gidip şairin mahlasını çıkarıp kendi mahlasını ekleyerek eseri kendine mal etmek aynı eylemler 
değildir. Kanaatimize göre bu hangi dönem için olursa olsun intihal kapsamına girmektedir.  

Bu çalışmada kırk hadis türündeki iki eserin metni arasında yaptığımız karşılaştırmadan 
hareketle Abdulkadir Karahan’ın da iddia ettiği gibi Hasan bin Alî’nin Amîkî’nin eserini intihal 
ettiği sonucuna varmaktayız. Eserlerin elle çoğaltıldığı ve dolaşıma girmesinin çok zor olduğu, 
bilgiye ulaşmanın günümüzle kıyaslanamayacağı bir toplumda bu eylem biraz daha masum 
kabul edilebilir ancak intihal yani bilgi hırsızlığı günümüzde çok ciddi yaptırımları olan bir 
suçtur. 
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XÜLASƏ 

İstənilən ərazinin və ya şəhərin sosial-iqtisadi inkişafı onun nəqliyyat sisteminin inkişafı olmadan qeyri 

mümkündür. Sərnişin və yük daşımaları həcminin nəqliyyat dəhlizləri üzrə və şəhərlər hüdudunda 

artması ilə daşımaların sürətinə, etibarlılığının və təhlükəsizliyinin təminatına qoyulan tələblər artır. 

Bununla əlaqədar olaraq fövqəladə hallarda əhaliyə və iqtisadiyyata, eləcə də idarəetmə qurumlarına 

neqativ halların riskini azaltmaq məqsədi ilə, hərəkət edən obyektlərin vəziyyəti və yerləşmə məkanı 

barədə operativ informasiya almaq  imkanı olmalıdır ki, onun əsasında lazım olan qərar vermək mümkün 

olsun. 

Nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılmış regional dispetçerləşdirmə sisteminin tətbiqi yuxarıda 

göstərilən məsələlərin həllinin səmərəliliyini artırmağa imkan verir. 

Sərnişin daşımaları və avtomobil daşımaları bazarının inkişafı peyk naviqasiya, radiorabitə və elektron 

xəritələrindən istifadə etməklə, mövqeləşdirmə sisteminin tətbiqinə obyektiv ehtiyacın olduğunu diktə 

edir. 

Amerikada GPS (Global Positioninq System), Rusiyada QLONASS, Avropada GALİLEO və digər 

ölkələrdə peyk naviqasiya sistemi geniş tətbiq edilməkdədir. Bu sistemlərin köməyi ilə, avtoparka 

mənsub olan, hər bir kompaniya əməkdaşlarının xoşagəlməz cəhdlərini nəzarətdə saxlaya bilər, 

nəqliyyatın hərəkət marşrutunu yoxlamaq, yanacağın doldurulma və boşaltma proseslərini izləmək, 

avtoparkın ümumi halda işini optimallaşdırmaq, nəqliyyatın qaçırılmasının qarşısının alınması kimi 

tədbirlər həyata keçirilə bilər. 

Qeyd edək ki, QLONASS/GPS peyk naviqasiya sistemləri vasitəsilə xəritədə nəqliyyatın istənilən 

yerdəyişməsini görmək və hərəkətin tam statistikası haqqında məlumat əldə etmək olar. Eyni zamanda, 

peyk naviqasiya sistemi xəritədə nəqliyyat vasitəsinin dəqiq vəziyyətini görməyə, onun yürüşünü və boş 

dayanmalarını təyin etməyə, optimal hərəkət marşrutu  seçməyə imkan verir. 

Peyk naviqasiya sistemi yerüstü və kosmik avadanlıq çoxluğundan ibarət olan kompleks elektron-

texniki sistemə deyilir. Onun təyinatı yerüstü, su və hava obyektlərinin məkan vəziyyətini, hərəkət 

parametrlərini təyin etməkdən ibarətdir. 

Kosmik naviqasiya aparatları fasiləsiz olaraq iki növ siqnalları, həm açıq, həm də qapalı siqnalları 

öyrənir. GPS naviqatorları-nəqliyyatın dispetçer xidmətində istifadə edilən, GPS peykləri vasitəsilə 

daşımanın idarəetmə sistemlərində nəqliyyat vasitələrinin faktiki marşrutlarına nəzarət məqsədi ilə 

tətbiq edilən texnologiyadır. GPS naviqatorları sərnişin nəqliyyatını operativ idarə etməyə imkan verir. 

Açar sözlər: hərəkətin təhlükəsizliyi, avtomatlaşdırılmış idarəetmə, elektron xəritə, optimal marşrut 

 

ABSTRACT 

The socio-economic development of any area or city is impossible without the development of its 

transport system. With the increase in the volume of passenger and freight transportation along the 

transport corridors and within the city limits, the requirements for ensuring transportation speed, 

reliability, and safety of transportation are increasing. In this regard, to reduce the risk of negative 
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situations to the population and the economy, as well as to the management institutions in emergencies, 

it should be possible to receive operational information about the condition and location of moving 

objects, so that it is possible to make the necessary decision based on it. 

The introduction of the automated regional dispatching system of vehicles increases the efficiency of 

solving the above-mentioned issues. 

The development of the passenger and car transport market dictates the objective need for the application 

of a positioning system using satellite navigation, radio communication, and electronic maps. 

GPS (Global Positioning System) is widely used in America, GLONASS in Russia, GALILEO in 

Europe and other countries. With the help of these systems, every enterprise belonging to the fleet can 

control the unpleasant attempts of its employees, check the traffic route, monitor the fuel filling and 

unloading processes, optimize the general operation of the fleet, and take measures such as the 

prevention of traffic hijacking. 

It should be noted that through GLONASS/GPS satellite navigation systems, it is possible to see any 

movement of traffic on the map and obtain information about complete traffic statistics. At the same 

time, the satellite navigation system allows you to see the exact position of the vehicle on the map, 

determine its mileage and empty stops, and choose the optimal route. 

The satellite navigation system is a complex electronic-technical system consisting of a set of ground 

and space equipment. Its purpose is to determine the spatial position and movement parameters of 

surface, water and air objects. 

Keywords: The safety of transportation,  automated management, electronic map, the optimal route 

 

Giriş 

Nəqliyyat maddi istehsalın müstəqil bir sahəsi kimi, həm texniki, həm də iqtisadi cəhətdən öyrənilir. 

Əgər əvvəllər istehsalın idarə edilməsi ali-texniki və texnoloji ixtisasa malik kadrlar vasitəsilə həyata 

keçirilirdisə, artıq idarəetmə fəaliyyəti sahələr üzrə idarəçi kadrlar tərəfindən yerinə yetirilir. Məhz bu 

baxımdan istehsalın digər sahələri kimi, nəqliyyatın da səmərəliliyini yüksəlməsində, qabaqcıl texnika 

və texnologiyanın yaradılmasını və tətbiqini sürətləndirilməsində, mühəndis-texniki xidmət heyətinin 

və digər nəqliyyat postensialının əmək və sosial şəraitini, eləcə də onların ixtisasını və peşəkarlığını 

müntəzəm olaraq yüksəldilməsində, nəqliyyat işçilərinin əməyinin nəticələrinə görə marağını artırması, 

hərəkət tərkibi və digər texniki vasitələrin yeniləşmə tempinin yüksəldilməsi, maddi-texniki və təmir 

bazasının möhkəmləndirilməsində idarəetmə elminin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Nəqliyyatın hərəkət və 

ekoloji təhlükəsizliklərini yüksəltmək, ətraf mühitə zərərli təsirlərini azaltmaq kimi vacib məsələlərin 

həllində də idarəetmə mühüm rol oynayır [1]. 

Süni intellekt və komputerlə idarəetmə sistemləri fonunda idarəetmənin intellektuallaşması onun 

praktiki olaraq əhəmiyyəti və potensialını sürətlə artırmaqdadır. 

Tədqiqat və tapıntılar 

İntellektual idarəetmə sistemi insanın intellektinin maşınla modernləşməsi imkanını, fikrin material 

olması hipotezini, informasiyanın material olması və idarəetmə prosesinin universallığı məsələlərini 

öyrənir. 

Dünyada eləcə də inkişaf etmiş ölkələrin iri şəhərlərində, nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz artması yol 

hərəkətininin optimallaşdırılmasını ciddi bir tələb kimi qarşıya qoyur. Nəqliyyatla bağlı bir çox 

problemləri nəqliyyat şəbəkələrini və yol infrastrukturlarını təkmilləşdirməklə həll etmək mümkündür. 

Lakin infrastrukturun təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar dəyişikliklərin aparılması çox faktorlarla 

məhdudlaşır. Burada əsas çətinlik xüsusilə iri, qədim tarixi, sıx tikililəri olan şəhərlərdə, yol şəbəkəsinin 

genişləndirilməsinə imkan olmaması səbəbindən törənir [2]. 

Ölkələrin nəqliyyat sistemində avtomobil nəqliyyatı xüsusi əhəmiyyətə malikdir və iqtisadiyyatın 

yüksəldilməsində və sosial inkişafında böyük rol oynayır. İnkişaf etmiş ölkələrdə yük daşımalarının 

80%-i, sərnişin daşımalarının isə 75%-i avtomobil nəqliyyatının payına düşür. 
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Hazırda dünya ölkələrində avtomobilləşmə səviyyəsi durmadan artmaqdadır. Ölkədə avtomobil 

parkının artması iqtisadi və sosial inkişafı təmin etməklə yanaşı bir sıra problemlər də yaradır: 

- Nəqliyyat prosesinin planlaşdırılması, təşkili və idarəedilməsi mürəkkəbləşir; 

- Ekoloji və hərəkət təhlükəsizliyinə nəzarət və idarə olunması çətinləşir və s. 

Hər il yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində yaranan qəzalar təxminən 1,3 milyon insanın ölümünə səbəb 

olur. 20 ilə 50 milyon arasında insan ölümcül olmayan xəsarətlərdən əziyyət çəkir, onların çoxu əlilliklə 

nəticələnir. Yol-nəqliyyat xəsarətləri 5-29 yaşlı uşaq və gənclər arasında ölüm hallarının əsas səbəbidir. 

Bu səbəbdən ölümlərin demək olar ki, yarısı həssas yol istifadəçilərinə, yəni piyadalara, velosipedçilərə 

və motosikletçilərə aiddir. Dünyadakı nəqliyyat vasitələrinin təxminən 60%-nin aşağı və orta gəlirli 

ölkələrdə dövr etməsinə baxmayaraq, bu toqquşmalarla bağlı ölümlərin 93%-i onların payına düşür. 

Yol-nəqliyyat hadisələri fərdlər, onların ailələri və bütövlükdə ölkələr üçün əhəmiyyətli iqtisadi itkilərə 

səbəb olur. Bu itkilər xəsarətlər nəticəsində ölən və ya əlil olan insanların müalicə xərclərinin və 

məhsuldarlığının itirilməsinin, həmçinin yaralıların ailələrinin onlara qulluq etmək üçün ayırmalı olduğu 

iş və ya təhsil vaxtının nəticəsidir. Yol-nəqliyyat hadisələri əksər ölkələrə ÜDM-nin 3%-nə başa gəlir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası A/RES/74/299 qətnaməsində 2030-cu ilə qədər 

dünyada yol hərəkəti nəticəsində ölənlərin və yaralananların sayını yarıya endirmək kimi iddialı məqsəd 

qoyub. 

Respublikamızda bu problemlərin yaranma səbəblərinə avtomobil parkının sürətli artımı və ərazi üzrə 

qeyri-bərabər paylanması, kiçik nəqliyyat müəssisələrinin sayının çox olması, avtomobillərin tip və 

markalarının müxtəlif və çox olması, avtomobil parkının yaş strukturunun nizamlanmaması və istismar 

müddətinin normativ qiymətdən artıq olan avtomobillərin üstünlük təşkil etməsi, nəqliyyat vasitələrinin 

texniki xidmət və təmirinin idarə olunmasında normativ sənədlərə əsaslanılmaması və s. aid edilə bilinər 

[3]. 

Bu qədər dəyişkən parametrə malik nəqliyyat axının optimal sürətdə və təhlükəsiz şəkildə hərəkətini 

təşkil və nizamlamaq üçün müasir texnika və texnologiyaların tətbiqi ilə intellektual nəqliyyat sistemləri 

(İNS) yaradılır. Belə sistemlərdə qərarların qəbul edilməsi hərəkət iştirakçılarının vəziyyətinə təsir 

etmək məqsədi ilə real vaxt ərzində alınan informasiyaya əsaslanır. 

İntellektual nəqliyyat sisteminin tərkibinə daxildir: 

- nəqliyyat infrastrukturu; 

- nəqliyyat vasitələri; 

- nəqliyyat infrastrukturunun və nəqliyyat vasitələrinin elementlərinin telematik avadanlığı; 

- intellektual informasiya tabloları, yol nişanları; 

- informasiyanın toplanması və emalı mərkəzləri; 

- yol hərəkətinin və qərarların qəbul edilmə mərkəzi; 

Belə müasir texnologiyalardan biri olan nəqliyyatın peyk monitorinqi-peyk naviqasiya sistemi, 

avadanlıq, texnologiya əsasında qurulmuş, hərəkətli obyektlərin peyk monitorinqi və idarəedilməsi 

sisteminə deyilir. 

GPS monitorinq sistemi yanacaq-yağlama materiallarının sərfini azaltmağa, sürücülərin intizamını 

artırmağa və ümumilikdə avtoparkın işinin səmərəliliyini yüksəltməyə imkan verir. GPS monitorinq 

sistemi əməkdaşların ictimai nəqliyyatdan şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilməsinin qarşısını da alır. 

Əgər hər hansı bir qayda pozulubsa, monitorinq sistemi həmin hadisəni və vəziyyəti sənədli şəkildə 

təsdiqləyə biləcək məlumatları da toplayır [2]. 

Avtomobilin marşrutda sonrakı hərəkətini izləmək və onun yerləşmə məkanına nəzarət üçün 

avtomobildə avtomobil trekeri quraşdırılır. Treker peykdən aldığı siqnal əsasında öz məkan vəziyyətini 

müəyyən edir və həmin siqnalı internet vasitəsilə nəqliyyat sahibinə çatdırır (şəkil 1). 
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Şəkil 1. Nəqliyyat vasitələrinin AvtoTreker monitorinq idarəetmə sistemi 

Hərəkəti analiz etmək və proqnozlaşdırmaq üçün böyük həcmdə informasiya tələb olunduğundan 

intellektual nəqliyyat sistemlərinin əsası kimi nəqliyyat modellərindən istifadə edilir. İki tip model 

mövcuddur: 

- Strateji model-uzunmüddətli planlaşdırmanın əsasını təşkil edir. Bu modeldən şəhərin baş 

planının və kompleks nəqliyyat sxeminin tərtib olunmasında istifadə edilir; 

- Operativ model-cari nəqliyyat situasiyasının bütün nəqliyyat göstəricilərini: kameraları, 

detektorları, dəyişən informasiya nişanlarını, işıqforları, naviqasiya qurğularını və mobil telefonları 

birləşdirir. Bu modelədən nəqliyyat departamentində, yol hərəkətinin təşkili mərkəzində, sürücü və 

sakinlər tərəfindən istifadə edilir. Bu modelin elementləri-məlumatları mobil qurğular və internet 

vasitəsilə də əldə oluna bilinir [4]. 

Rusiyanın mərkəzi şəhərlərində, Moskva, Sankt-Peterburqda, İrkutskda, Samarada və digər şəhərlərdə 

strateji nəqliyyat modelindən istifadə edilir. Belə modelin tərtibi və ondan istifadə şəhərlərdə və eləcə 

də regionda intellektual nəqliyyat sisteminin yaradılmasını asanlaşdırır [5]. 

ABŞ, Yaponiya və Çində, eləcə də dünyanın bir çox ölkələrində İNS geniş tətbiq olunur. İNS-nin tətbiqi 

Qərbi Avropada və ABŞ-da yol nəqliyyat hadisələrini 30%, yanacaq sərfini 20% azaltmaqla, 10% 

mənfəət götürməyə imkan verir. 

2011-ci ilin dekabr ayından Bakıda Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bakı 

şəhərinin sıfır nöqtəsinin Bakı mərkəzi poçt qəbul  edərək 8 istiqamət Şimal, Cənub, Şərq, Qərb, Şimal-

Şərq, Cənub-Şərq, Şimal-Qərb, Cənub-Qərb istiqamətlərində avtomobil nəqliyyatının hərəkətinin 

idarəetmə strukturu tərtib edilmişdir [3]. 

Nəticə 

İntellektual idarəetmə sistemləri aşağıdakı məsələlərin həllinə imkan verir: 

- nəqliyyat axınlarının, şəbəkələrdə zaman və məkan ərzində paylanmasının optimallaşdırılması; 

- mövcud nəqliyyat şəbəkəsinin buraxma qabiliyyətinin artırılması; 

- müəyyən nəqliyyat növlərinə keçid üstünlüklərinin verilməsi; 

- nəqliyyat hərəkətinə qəza, faciə və ya müəyyən tədbirlər zamanı maneəçilik yarandığı zaman 

nəqliyyatın idarə edilməsi; 

- yollarda təhlükəsizliyin yüksəldilməsi, bu isə buraxma qabiliyyətini artırır; 

- nəqliyyatın zərərli ekoloji təsirlərinin azaldılması; 

- yollarda vəziyyət haqqında maraqlanan şəxslərə informasiyanın verilməsi. 
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XÜLASƏ 

Dövrümüzdə tibb sahəsinin, nüvə fizikasının, habelə sənaye və təhlükəsizlik sahələrinin inkişafında 

ionlaşdırıcı zərrəcik və şüa mənbələrinin rolu əvəzsizdir. Radioaktiv mənbələrin buraxdığı zərrəcik və 

şüaların enerjisini, növünü və sayını yüksək dəqiqliklə müəyyənləşdirmək aparılan təcrübələr üçün 

olduqca vacibdir. Qeyd edilən bu parametrlərin dəqiq təyin edilməsi yeni yaranan izotopların növünü, 

sayını, onların yarada biləcəyi effektləri və nüvə daxili prosesləri düzgün analiz etməyə imkan verir. Bu 

məqsədlə müxtəlif növ ssintilyator əsaslı və yarımkeçirici əsaslı detektorlar geniş tətbiq edilir. 

Yarımkeçirici əsaslı detektorların qiymətcə baha başa gəlməsi, aşağı temperaturlarda işləməsi və 

radiasiya davamlılığının aşağı olması onların geniş tətbiqi üçün problemlər yaradır və ona görə də 

ssintilyator əsaslı radiasiya detektorları daha geniş istifadə olunur. Bununla yanaşı, ssintilyator əsaslı 

detektorlarda istifadə olunan vakuum fotoelektron gücləndiriciləri (FEG) bu tip detektorlar üçün də bir 

sıra problemlər yaradır.Ötən əsrin sonlarında yarımkeçiricilər fizikası və texnologiyası nəhəng tərəqqiyə 

nail oldu, demək olar ki, bütün elektro vakuum cihazları bərk cisim anoloqları ilə əvəz olundu. Yalnız 

digər istisna vakuum fotoqeydedici cihaz idi. Bu yazıda fiziki və texnoloji problemlər təhlil edilir, 

onların həlli ən çox istifadə olunan mikropikselli selvari fotodiodların (MSFD) yaradılmasına şərait 

yaratdı. MSFD cihazlarının LHC, NİCA, JUNO və s. iri miqyaslı kollayderlər kimi   kütləvi şəkildə 

tətbiqi planlaşdırılır. MSFD-nin vəziyyəti, prespektivləri və təkmilləşdirilməsinin gələcək yolları 

müzakirə olunur. 

Açar sözlər: fotoelektron gücləndiricilər, mikropikselli selvari fotodiodlar (MSFD), fotoqeydedicilər, 

ssintilyator. 

ABSTRACT 

In modern times, the role of ionizing particles and radiation sources in the development of medicine, 

nuclear physics, as well as industrial and security fields is undeniable. It is possible to determine the 

energy, type, and number of particles and rays emitted by radioactive sources with high accuracy very 

important for experiments. Precise setting of these mentioned parameters the type and number of newly 

formed isotopes, the effects they can produce, and the nucleus allows for proper analysis of internal 

processes. Various types for this purpose scintillator-based and semiconductor-based detectors are 

widely used. Semiconductor-based detectors are expensive, work at low temperatures, and have low 

radiation resistance creating problems for their wide application therefore, scintillator-based radiation 

detectors are more widely used. In addition, the vacuum photoelectron  used in scintillator-based 

detector amplifiers (PMT) also causes several problems for this type of detector. Explosive progress in 

semiconductors physics and technology over the last century has led to replacement of almost all electro-

vacuum devices with their corresponding solid-state counterparts. The only remaining exceptions were 

vacuum photomultiplier tubes (PMTs). In this paper, physical and technological problems are analyzed, 

the solution of which led to the creation of the most capable solid-state analogues of the well-known 

PMTs—silicon photomultipliers (SiPMs). Mass application of SiPM devices is planned in large-scale 

colliders, such as LHC, NICA, JUNO, and others. The status, prospects and ways of further improving 

the parameters of SiPMs are discussed. 

Keywords: photoelectron tubes, micropicel avalanche photodiod (MAPD), photomultipliers, 

scintillator. 
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Giriş 

İonlaşdırcı radiasiya detektorlarının   hazırlanması və tətbiqi ilk dəfə Ernest Rezerfordun 1907-ci ildə 

apardığı təcrübələrlə aktuallıq qazanmışdır. Rezerfordun təcrübələrində ionlaşdırıcı radiasiya detektoru 

olaraq ZnS ssintilyatoru və onda yaranan işıq parıltılarını qeyd etmək üçün mikroskopdan istifadə edərək 

göz vasitəsi ilə qeyd edilirdi. İonlaşdırıcı radiasiya qeydedicisi kimi istifadə edilən bu primitiv vasitə 

ionlaşdırıcı şüalanmanın növü, enerjisi və intensivliyi haqqında məlumat əldə etməyə imkan vermirdi. 

Lakin aparılan bu təcrübə bir daha göstərmişdir ki, atom və nüvə daxilində gedən hadisələri müşahidə 

etmək üçün yeni tip qeydedici detektorların hazırlanmasına və tətbiqinə ehtiyac duyulur. Belə 

detektorların hazırlanması və təbiqi yüksək enerjilər fizikasının, astronomiyanın, kosmik fəza 

tədqiqatlarının, nüvə texnologiyalarının, tibbin və sənayenin hazırkı inkişafında xüsusi rolu danılmazdır. 

İonlaşdırıcı radiasiya qeydediciləri olaraq hazırda müxtəlif  növ detektorlar, o cümlədən, qaz sayğacları, 

fotoelektron gücləndirici əsaslı ssintilyatorlu detektorlar və yarımkeçirici əsaslı detektorlar geniş istifadə 

edilir 

İonlaşdırıcı şüaların qeyd edilməsi prosesinin düzgün başa düşülməsi üçün ilk növbədə ionlaşdırıcı 

şüaların mühitlə qarşılıqlı təsir mexanizmlərini qeyd edilməsi olduqca vacibdir. İonlaşdırıcı 

şüalanmanın mühitlə qarşılıqlı təsir mexanizmlərinin öyrənilməsi spektrdə müşahidə edilən piklərin və 

hadisələrin düzgün analiz edilməsində böyük rol oynayır. Təbii ionlaşdırıcı radiasiya mənbələri alfa 

zərrəciklər, beta zərrəciklər, neytronlar və qamma şüaları kimi ayırd  olunur. Bu şüalanma növündən 

xüsusi maraq kəsb edəni qamma şüalardır. Qamma şüa mənbələri tibbdə, elmi təcrübələrdə və sənayedə 

geniş tətbiq edilir. Qamma şüalarının qarşılıqlı təsirdə olma dərəcəsi onların enerjisindən kəskin asılıdır. 

Belə qarşılıqlı təsir zamanı əsasən fotoeffekt, Kompton səpilməsi, cütün yaranması və foto nüvə 

reyaksiyaları baş verir. Fotoeffekt hadisəsi aşağı enerjidə, Kompton səpilməsi orta enerjidə, cütün əmələ 

gəlməsi 1 MeV-dən böyük enerjilərdə, fotonüvə reaksiyaları isə 5 MeV-dən böyük enerjilərdə müşahidə 

edilir  

Radioaktiv mənbələrin buraxdığı zərrəcik və şüaların enerjisini, növünü və sayını yüksək dəqiqliklə 

təyin etmək aparılan təcrübələr üçün olduqca vacibdir. Qeyd edilən bu parametrlərin dəqiq təyin 

edilməsi yeni yaranan izotopların növünü, sayını, onların yarada biləcəyi effektləri və nüvə daxili 

prosesləri düzgün analiz etməyə imkan verir. Bu məqsədlə müxtəlif növ ssintilyator əsaslı və 

yarımkeçirici əsaslı detektorlar, fotoqeyedicilər geniş tətbiq edilir. Yarımkeçirici əsaslı detektorların 

qiymətcə baha başa gəlməsi, aşağı temperaturlarda işləməsi və radiasiya davamlılığının aşağı olması 

onların geniş tətbiqi üçün problemlər yaradır və ona görə də ssintilyator əsaslı radiasiya detektorları 

daha geniş istifadə olunur. Bununla yanaşı, ssintilyator əsaslı detektorlarda istifadə olunan vakuum 

fotoelektron gücləndiriciləri (FEG) bu tip detektorlar üçün də bir sıra problemlər yaradır. Vakuum 

fotoelektron gücləndiricilərinin kompakt olmaması, yüksək gərginlikdə işləməsi      (~ 1000 V), foton 

qeydetmə effektivliyinin kiçik olması (~20 %), maqnit sahəsinə həssas olması və zərbəyə davamsız 

olması bunlar əsasında yüksək effektivli və portativ ssintilyatorlu radiasiya sayğaclarının və 

spektrometrlərinin yaradılmasına imkan vermir.  

Hal hazırda MSFD fotoqeyedecilərin iki növü daha geniş yayılmışdır. Birinci növ MSFD-də ölçüləri 20 

– 50 mkm intervalında olan və bir-birilə əlaqəsi olmayan mikro-piksellər (kiçik p-n– keçidlər) cihazın

bilavasitə səthində yerləşdirilir. Hər bir piksel xüsusi mikrorezistor vasitəsi ilə ümumi kontakt xətlərinə 

birləşir. Mikrorezistorlar və ümumi kontakt xətləri piksellər arasında yerləşdirilir ki, bu da cihazın 

effektiv həssas sahəsini azaldır.  İkinci növ MSFD-də bu nöqsanlar aradan qaldırılaraq, ölçüləri 2–5mkm 

intervalında olan mikro-piksellər cihazın səthindən 4mkm  dərinlikdə yerləşdirilmişdir ki, onların nə 

mikrorezistorları, nə də piksellər arasında yerləşən ümumi kontakt xətləri var. Bu növ MSFD-lər bir çox 

elm və texnika sahələrində, o cümlədən kalorimetrlərdə (Cenevrədə Compact Muon Solenoid Detector 

(CMS), Argonne Tandem Linear Accelerato System (ALICE), Dubnada Nuclotron-based Ion Collider 

Facility (NICA) proyektləri) və tibbi skannerlərdə (Positron Emission Tomography – PET) istifadə 

edilmək üçün daha perspektivli namizədlər sayılırlar. Buna baxmayaraq MSFD diodlar radiasiya 

şəraitində kifayət qədər tədqiq olunmayıblar.  

Nəticə 

Hazırda yeni ssintillyatorlu radiasiya sayğaclarının və spektrometrlərinin yaradılması üçün 

yarımkeçirici əsaslı fotoelektron gücləndiriciləri – normal rejimli selvari fotodiodlar və Heyger rejimli 
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mikropikselli selvari fotodiodlar (MSFD) geniş tədqiq edilir. Bu silisium əsaslı selvari fotodiodlardan 

MSFD tipli fotodiodlar portativ və yüksək effektivli ssintilyator əsaslı sayğaclarının və 

spektrometrlərinin hazırlanması üçün ən uyğun qeydedici hesab edilir. Hazırda, müxtəlif firmaların 

istehsalı olan MSFD fotodiodlarda piksel sıxlığının və foton qeydetmə effektivliyinin (FQE-nin) kiçik 

olması bunların geniş tətbiq olunmasına imkan vermir. Məhz bu məqsədlə yeni ssintilyator detektorların 

yaradılması üçün yeni nəsil MSFD fotodiodların işlənməsi böyük maraq kəsb edir. Bunun üçün MSFD-

lərin işləmə mexanizminin dərindən öyrənilməsi, onun işlək parametrlərinin (gücləndirmə əmsalının, 

foton qeydetmə effektivliyinin, cəldliyinin və s.) temperaturdan, şüalanma dozasından asılılığının 

tədqiqi, onların əsasında yeni ionlaşdırıcı radiasiya detektorlarının və spektrometrlərin yaradılması 

gündəmdə olan aktual elmi məsələlərdəndir 
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ABSTRACT 

Etymology is the study of the origins of words, historical perspectives, and changes in their meanings. 

The etymological analysis of the words helps one recognize that words originate through a limited 

number of fundamental parameters such as borrowing the words from other languages; formation of 

words such as derivation and compounding; and onomatopoeia and sound symbolism. Of course, the 

English vocabulary consists of two types: the native and borrowed (loanwords) words. It is interesting 

that the number of words borrowed from different languages and sources is more than the set of native 

words. In the enrichment of English vocabulary a great role was played by Latin, French and Greek 

languages. Words from these languages were adopted during the Renaissance, a time when all facets of 

life advanced. The historical evolution of the practice of appropriating words from the Greek, French, 

and Latin languages is demonstrated clearly in this thesis through the use of examples. The growth of 

numerous scientific discipline fields as well as in economic, political, trade, and international relations 

has led to a significant increase in the vocabulary of the English language. The information about the 

borrowed words and their etymological analysis is provided by this study. The study's main goal is to 

discover different words borrowed from different languages, and then to describe the etymology of the 

most commonly used English words.    

Keywords: Etymology, borrowings, loanwords, classification of borrowings, degree of assimilation. 

 

Introduction 

Etymology is the study of the origin and history of words, or a study of this type relating to one particular 

word. It can also be defined as the systematic study of the birth, historical perspective, and time-to-time 

changes in the forms and implications of words. Many European languages had an impact on the 

development of the English language. As we mentioned above, Latin, French, and Greek languages have 

an important role in enriching the vocabulary of the English language. The history of the English 

language is divided into 3 periods: The Old English (450-1100), The Middle English (1100-1500), The 

Modern English (1500-present). The history of the English language begins with the conquest and 

settlement of what is now England by the Angles, Saxons, and the Jutes from about 450 AD. The Old 

English vocabulary was mostly Anglo-Saxon, with a few Old Norse words thrown in as a result of 

Scandinavian or Danish conquests of England in the ninth century, such as cake, call, egg, knife, take, 

give, and so on. Middle English is distinguished by the strong French influence that followed the 

Norman Conquest in 1066 ( Verba 2004, History of the English language). Because the French-speaking 

Normans ruled, French was used for all state affairs as well as most social and cultural matters; however, 

the masses continued to speak English. The language that emerged at that time showed vast and 

significant changes in the English vocabulary – the loss of a large part of the Old English word stock 

and the adoption of thousands of French words. The Middle English literary culture was mostly an oral 

one, and literacy levels were still low at this time. In the aerly stages of the last period – Modern English, 

the Renaissance brought great changes to the vocabulary. In this period, the study of classics was 

stressed and the result was the wholesale borrowing from Latin. From the 16th century onward, English 

borrowed words from an increasing number of languages, the major ones being the three Romance 

languages, French, Spanish and Italy. English also adopted words from other European languages.  

Discussion 

According to surveys conducted by Finkenstaedt, Wolff, Neuhaus, Herget (1973), and Williams (1986), 

modern English language has derived many words from different languages. The percentage figures of 

Latin (including words used only in scientific/medical/legal context), French, Germanic, Greek and 
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other languages are 29%, 29%, 26%, 6%, and 10% respectively. In order to better understand and 

perceive borrowed words or loanwords, their assimilation is also one of the most important tasks (Behera 

2015, An Etymological Analysis of English Words). Assimilation of borrowed words in language is 

almost a partial or general form of phonetic, graphical or morphological standarts affecting the 

semantical structure. The process of assimilation of borrowed words changes in shape, morphological 

structure, grammatical characteristics, meaning and usage, here we also mention three types of 

assimilation that are: phonetic, grammatical and lexical assimilation of borrowed words. Phonetic 

assimilation is a pronounced and pronounced change, and some sounds known to be “different” from 

English were more suited to the phonetic assimilation. One of the longest periods of the assimilated 

books was from the French language and was made in conjunction with communication, ballet, constant 

combinations, psychology of Greek descent who changed the language by not returning the native 

language of the English language. Other words borrowed from French and Latin, the emphasis was 

shifted to the first syllable eg: honor, the reason began to be emphasized as a father, brother. In 

grammatical assimilation, the borrowed words lost their grammatical categories by changing the 

inclusion of other categories like the grammatical paradigms by analogy with other English words.  

The degree of assimilation of borrowings is determined by the following factors: a) the group of 

languages from which the word was borrowed; if the word belongs to the same group of languages as 

the borrowing language, it is easier to assimilate; b) how the word is borrowed: orally or in written form; 

words borrowed orally are assimilated faster; and c) how frequently the borrowing is used in the 

language; the greater the frequency of its usage, the quicker it is. Accordingly borrowings are subdivided 

into: completely assimilated, partly assimilated and non-assimilated (barbarisms) (Behera 2015, An 

Etymological Analysis of English Words). Completely assimilated borrowings are not felt as foreign 

words in the language, for example, the French word “sport” and the native word “start”. Completely 

assimilated verbs belong to regular verbs, e.g. correct -corrected. Completely assimilated nouns form 

their plural by means of s-inflexion, e.g. gate- gates. In completely assimilated French words the stress 

has been shifted from the last syllable to the last but one.  

When the British Isles were a part of the Roman Empire, words with Romanic roots were borrowed 

from Latin, including words like street, port, wall, etc. During the adoption of Christianity in the sixth 

century, many Latin and Greek words entered the English language. The Runic alphabet was replaced 

at this time by the Latin alphabet, which was borrowed. Typically, these borrowings are referred to as 

classical borrowings. The following can be showed as examples of Latin words that entered Old English:  

1. Everyday household items and tools: ancor (anchor) << lat. ancora; box (box) < lat. buxus; 

cealc (chalk) << lat. calcem; paper) < lat. paryrus; pyle (pillow) < lat. pulvinus; post (post) < lat. 

postis; purs (purse) < lat. bursa. 

2. Clothing items: cappe (cap) < lat. cappa; soce (sock) < lat. soccus. 

3. Weight and length measurements: circul (circle) <lat. circulus; pund (pound) < lat. pondo; 

ynce (inch) < lat, incia. 

4. Animal, bird and fish names: assa (ass) << lat. asinus; camel (camel) < lat. camelus; turtolu 

(turtle) < lat. turtur; truht (trout) << lat. tructa. 

5. Plant names: palm (palm) < lat. palma; pere (pear) < lat. pirum; rose (rose) < lat. rosa; plante 

(plant) << lat. planta. 

6. Words related to religious concepts: engel (angel) < lat. angelus; biscop (bishop) < lat. 

episcopus; syrice (church) < lat. cyriaca; papa (pope) <lat. papa (Eminova 2020, The role of 

borrowings in the enrichment of the English language).  

A significant number of Latin words entered the English language du/ring the Norman era in the 11th 

and 13th centuries. However, a large part of these words have been subjected to more or less phonetic, 

grammatical and semantic changes of the Norman dialect of French. As an another example of borrowed 

words from Latin we can show: Eruct comes from the Latin verb ērūgere, “to belch out, discharge 

noisily”. Not surprisingly, the -ruct part of eruct is distantly related to English reek, “to smell bad”.  
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One of the states with which England has local relations is Greece. Greece has had business and cultural 

ties with England since ancient times. Many words from Greek entered the English language in the 14th 

and 17th centuries. Borrowings into English from Greek are mainly: 

1. Words that express some concepts related to weaving: for example, rock <holl. rocke - cəhrə; 

spool <holl. spoel - makara (in sewing and weaving machines). 

2. Words expressing general concepts related to weaving; eg: dock<hall. docke (the place where 

the ship is repaired); skipper<holl.schipper (merchant ship captain); sloop<holl. sloep (a type of sailing 

ship); yacht<holl. gacht (motor or sailing light ship, boat) (Eminova 2020, The role of borrowings in 

the enrichment of the English language). 

Various ship equipment can be added to this list. Greek painting, which developed in the 17th century, 

found its reflection in the English vocabulary in the form of the following words: Easel-hall. ezel; to 

etch<holl. etsen; land- scape; sketch. A large number of borrowed words from the Greek language 

entered the English vocabulary during the 14th-17th centuries. Examples of them include: bulwark; 

ledger; keel; freight; skipper; rover; deck; spool. Very few words of Greek origin passed directly into 

English in the past.      

The largest group of borrowings are French borrowings. Most of them came into English during the 

Norman conquest. French influenced not only the vocabulary of English but also its spelling, because 

documents were written by French scribes as the local population was mainly illiterate, and the ruling 

class was French. There are the following semantic groups of French borrowings: 

1. Words relating to government : administer, empire, state, government; 

2. Words relating to military affairs: army, war, banner, soldier, battle; 

3. Words relating to jury: advocate, petition, inquest, sentence, barrister; 

4. Words relating to fashion: luxury, coat, collar, lace, pleat, embroidery; 

5. Words relating to jewelry: topaz, emerald, ruby, pearl; 

6. Words relating to food and cooking: lunch, dinner, appetite, to roast, to stew. 

The 19th century period was the richest of all the periods in French loans since middle English times 

especially in terms of art and textiles and furniture with the usual borrowing of military words. The 

process of borrowings French words continued even in the 20th century. Among 20th century 

borrowings are garage, verse, libre, camouflage, etc. may be mentioned (Kopa 2011, French Loan Ways 

of Penetration and Adaptation in the English). 

Conclusion 

Borrowing is a consequence of cultural contact between two language communities. Borrowing of 

words can go in both directions between the two languages in contact, but often there is an asymmetry, 

such that more words go from one side to the other. In this case the source language community has 

some advantage of power, prestige and/or wealth that makes the objects and ideas it brings desirable 

and useful to the borrowing language community. For example, the Germanic tribes in the first few 

centuries A.D. adopted numerous loanwords from Latin as they adopted new products via trade with the 

Romans. Few Germanic words, on the other hand, passed into Latin. Etymology helps us learn a new 

language. Etymology also improves one's reading speed and comprehension level. It helps to enhance 

the stock of vocabulary. It promotes and refines the quality of language in writing and speech. It helps 

to think clearly and effectively to communicate vigorously 
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Özet (Xülasə) 

Akademik Ağamusa Axundovun yaradıcılığında fonetika məsələlərinin ayrılmaz və elmi baxımdan çox 

dəyərli, həm də olduqca maraqlı qolu Azərbaycan dilinin tarixi fonetikasına aid anlayışların nitqdə 

gerçəkləşdirən ifadə görümləridir. Onlara adı göstərilən anlayışların təzahür formaları da deyilir. Bizcə, 

həmin anlayışlarla bağlı fonetik, yaxud linqvistik ifadə görümlərinin adlarını işlətmək daha doğru 

sayılmalıdır. Çünki ədəbi dilin normalarına sayıqlıqla gözləmək nitq mədəniyyətinin deyiliş və yazılış 

formalarını düzgün, dəqiq işlətmək bu tələbləri gerçəkləşdirmək, yetərincə yerinə yetirmək, şifahi və 

yazılı itqdə qorumaq hər bir şagirdin, tələbənin, dissertantın, doktorantın müəllimin, yazıçının, alimin 

mənəvi borcu, vəzifəsidir.  

A.Axundov Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi ilə bağlı apardığı araşdırmalarda onun qısa xülasəsini 

vermiş, dilimizin uzun müddətli inkişaf yolu keçdiyini söyləmiş “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 

mətnini ədəbi dilimizin şifahi qolu kimi qəbul edilməsini nəzərə alaraq xalqımızın əsas ünsiyyət və fikir 

qəbul edilməsini min illik tarixi olduğunu göstərmişdir.  

O, yazılı ədəbi dilimizin hələlik XIII əsrdən əvvəlki zamanlara aid edilən materialların tapılmadığını, 

yalnız XIII əsrdə yaşamış, yaradıcılıq işləri görmüş ədəbi şəxslərin əldə edildiyinə görə yazılı ədəbi 

dilimizin XIII əsrlə əlaqələndirildiyini, ədəbi dil tariximizin həmin əsrdən başladığını, XIX əsrin 

önlərinə kimi davam etdiyini söyləmişdir. A.Axundov bu dövrün ədəbi dilin, yəni əski Azərbaycan 

dilinin öz inkişafının əvvəlindən sonuna kimi xalq dili, daha dəqiq deyilərsə, feodalizm ictimai 

quruluşunun hökm sürdüyü dövrdə fəaliyyət göstərdiyini demişdir.  

Dilçi alim göstərilən dövrün Azərbaycan ədəbi dilinin işlənmə yerinin böyük olduğunu, Orta Asiyada 

çağatay, indiki deyimdə əski özbək dilinin ümumi ədəbi dilinin oynadığı rolu Ön Asiyada türk-oğuz, 

yəni əski Azərbaycan dilinin yerinə yetirdiyini açıqlamışdır. A.Axundov Anadolu türklərinin və 

azərbaycanlıların artıq müstəqil dilləri olsa da, nümunə əsasında yaranmış ümumi ədəbi dilə də 

biganəliyin olmamasını deyən A.Axundova haqq qazandırmaq mümkündür. 

A.Axundovun xalqımıza əsas, başlıca ünsiyyət vasitəsi kimi xidmıt göstərən dilimizin təxminən minillik 

bir tarixi olduğunu və bunun “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ədəbi dilimizin şifahi qolu hesab edilib-

edilməməsindən aısılılığını düşünməsi ilə razılaşmaq çətindir. 

Açar sözlər: fonetika, tarix, ədəbi dil, məsələ, yaradıcılıq 

 

ABSTRACT 

In the work of Academician Agamusa Akhundov, an inseparable and scientifically very valuable, as 

well as very interesting branch of phonetics is the expression of concepts related to the historical 

phonetics of the Azerbaijani language. They are also called forms of manifestation of the named 

concepts. In our opinion, it should be considered more correct to use the names of phonetic or linguistic 

expressions related to those concepts. Because it is the moral duty and duty of every pupil, student, 

dissertation student, doctorate student, teacher, writer, scientist to carefully observe the norms of the 
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literary language, to use the spoken and written forms of speech culture correctly and precisely, to fulfill 

these requirements, to fulfill them sufficiently, to protect them in oral and written language. 

A. Akhundov, in his research on the history of the literary language of Azerbaijan, gave a short summary 

of it and said that our language has gone through a long-term development path, taking into account the 

text of the "Kitabi-Dade Gorgud" epics as the oral branch of our literary language, and the thousand-

year history of the main communication and acceptance of ideas of our people. has shown that. 

He said that materials related to the times before the 13th century of our written literary language have 

not yet been found, that our written literary language is associated with the 13th century due to the fact 

that only literary persons who lived and did creative work were found in the 13th century, and that the 

history of our literary language began from that century and continued until the beginning of the 19th 

century. A. Akhundov said that the literary language of this period, i.e., the old Azerbaijani language, 

functioned from the beginning to the end of its development as a vernacular language, or to be more 

precise, during the period when the social structure of feudalism prevailed. 

The linguist explained that the Azerbaijani literary language of the mentioned period had a great place 

to develop, that the role played by Chagatai in Central Asia, the general literary language of the old 

Uzbek language in the current idiom, was played by the Turkic-Oghuz, i.e., the old Azerbaijani language 

in East Asia. A. Akhundov It is possible to justify A. Akhundov who said that even though the Anatolian 

Turks and Azerbaijanis already have independent languages, there should be no indifference to the 

common literary language created on the basis of the example. 

It is difficult to agree with A. Akhundov's opinion that our language, which serves our people as the 

main means of communication, has a history of almost a thousand years, and that this depends on 

whether the "Kitabi-Dade Gorgud" epic is considered an oral branch of our literary language or not. 

Key words: phonetics, history, literary language, issue, creativity 

 

Giriş 

Mövzunun aktuallığı. A.Axundovun yaradıcılığında fonetika məsələlərinin ayrılmaz və elmi baxımdan 

çox dəyərli, həm də olduqca maraqlı qolu Azərbaycan dilinin tarixi fonetikasına aid anlayışların nitqdə 

gerçəkləşdirən ifadə görümləridir. Onlara adı göstərilən anlayışların təzahür formaları da deyilir. Bizcə, 

həmin anlayışlarla bağlı fonetik, yaxud linqvistik ifadə görümlərinin adlarını işlətmək daha doğru 

sayılmalıdır. Çünki ədəbi dilin normalarına sayıqlıqla gözləmək nitq mədəniyyətinin deyiliş və yazılış 

formalarını düzgün, dəqiq işlətmək bu tələbləri gerçəkləşdirmək, yetərincə yerinə yetirmək,şifahi və 

yazılı itqdə qorumaq hər bir şagirdin, tələbənin, dissertantın, doktorantın müəllimin, yazıçının, alimin 

mənəvi borcu, vəzifəsidir.Adları çəkilən şəxslər, daha doğrusu, filolar, dilçi alimlər, öz şifahi, yazılı 

nitqlərində xalqın, ən böyük, ən dəyərli sərvəti olan dili yaşatmalı, qorumalı, zənginləşdirməli, 

dolğunlaşdırmalıdır. Xüsusən, dilçi alimlər milli ədəbi danışıqda, eləcə də yazıda yad sözlər, adlar və 

deyimlər işlətməməlidir.  

A.Axundov Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi ilə bağlı apardığı araşdırmalarda onun qısa xülasəsini 

vermiş, dilimizin uzun müddətli inkişaf yolu keçdiyini söyləmiş “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 

mətnini ədəbi dilimizin şifahi qolu kimi qəbul edilməsini nəzərə alaraq xalqımızın əsas ünsiyyət və fikir 

qəbul edilməsini min illik tarixi olduğunu göstərmişdir. Bizcə, dilçi alimin dilimizin tarixi ilə bağlı 

düşüncəsi doğrudur. 

O, linqvistik xüsusiyyətlər və dilxarici faktorlara söykənərək Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi iki dövrə 

ayırmağı düzgün saymışdır:  

1. Əski Azərbaycan dili 

2. Yeni Azərbaycan dili 

Azərbaycan ədəbi diliin tarixinin göstərilən kimi iki dövrə bölümü A..Axundovun özəl bölgüsüdür.  

O, yazılı ədəbi dilimizin hələlik XIII əsrdən əvvəlki zamanlara aid edilən materialların tapılmadığını, 

yalnız XIII əsrdə yaşamış, yaradıcılıq işləri görmüş ədəbi şəxslərin əldə edildiyinə görə yazılı ədəbi 
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dilimizin XIII əsrlə əlaqələndirildiyini, ədəbi dil tariximizin həmin əsrdən başladığını, XIX əsrin 

önlərinə kimi davam etdiyini söyləmişdir.A.Axundov bu dövrün ədəbi dilin, yəni əski Azərbaycan 

dilinin öz inkişafının əvvəlindən sonuna kimi xalq dili, daha dəqiq deyilərsə, feodalizm ictimai 

quruluşunun hökm sürdüyü dövrdə fəaliyyət göstərdiyini demişdir.  

Dilçi alim göstərilən dövrün Azərbaycan ədəbi dilinin işlənmə yerinin böyük olduğunu, Orta Asiyada 

çığatay, indiki deyimdə əski özbək dilinin ümumi ədəbi dilinin oynadığı rolu Ön Asiyada türk-oğuz, 

yəni əski Azərbaycan dilinin yerinə yetirdiyini açıqlamışdır. A.Axundov Anadolu türklərinin və 

azərbaycanlıların artıq müstəqil dilləri olsa da, nümunə əsasında yaranmış ümumi ədəbi dilə də 

biganəliyin olmamasını deyən A.Axundova haqq qazandırmaq mümkündür. 

A.Axundovun əski Azərbaycan dilini feodalizm ictimai quruluşunun dili adlandırması doğru deyildir 

(2, s.146). O, feodalizm dövründəki Azərbaycan dilindən danışsaydı, görkəmli dilçiliyə heç bir irad 

tutulmazdı, ancaq A.Axundov Azərbaycan dilinin I dövrünü feodalizm ictimai quruluşu anlayışı ilə 

bağlaması ilə razılaşmaq olmaz. Çünki ayrı-ayrı ictimai formasiyalardan hər birinin özünəməxsus dili 

yoxdur.  

İctimai quruluşun dəyişməsi ilə dildə heç bir köklü dəyişikliyin baş verməməsi, yəni hər bir ictimai 

quruluşa uyğun və məxsus yeni bir dilin əmələ gəlməməsi deyilir.  

A.Axundovun xalqımıza əsas, başlıca ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət göstərən dilimizin təxminən 

minillik bir tarixi olduğunu və bunun “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ədəbi dilimizin şifahi qolu hesab 

edilib-edilməməsindən aısılılığını düşünməsi ilə razılaşmaq çətindir. 

Görkəmli dilçi Azərbaycan dilinin (rus, ukrayna, özbək dilləri kimi) oktyabr inqilabından əvvəl 

Azərbaycan millətinin burja mədəniyyətinə də pis xidmət etmədiyini, bu dilin hazırda İran 

Azərbaycanında müxtəlif siniflərə xidmət etdiyini; Azərbaycan sosialist mədəniyyətinə uğurla xidmət 

göstərdiyini, hətta bu mədəniyyətin bir sıra tələblərini ödəmək üçün öz imkanları əsasında daha da 

səlisləşdiyini, zənginləşdiyini söyləmişdir. 

Ə.Dəmirçizadə millətin müxtəlif siniflərə parçalanmasının və müxtəlif mədəniyyətlərinin daşıyıcısı 

olmasının milli dilin birliyini poza bilmədiyi qənaətinə gəlmişdir. Azərbaycan dilçiliyinin ikişafında 

önəmli xidmət göstərən alim çox doğru olaraq yazmışdır: “Dil sinfi cəmiyyətdə yarandığı kimi, sinifli 

cəmiyyətdə də bu və ya digər sinfin vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün siniflərə, xalqa, millətə, 

ümumiyyətlə, eyni dərəcədə xidmət etmək üçün vahid ünsiyyət vasitəsi kimi yaşamaqdadır” (4, s.8). 

O, əslində, dilin bu xüsusiyyəti ilə də, yəni hamıya eyni ölçüdə xidmət etməsi əlaməti ilə də özünü 

qoruyub yaşatdığını insanlar arasında ünsiyyəti gerçəkləşdirən, onların düşüncələrini bir-birinə çatdıran 

ən tutarlı, başlıca vasitənin, ictimai hadisənin özəlliyini açıqlaya, aydınlaşdıra bilmişdir. Ə.Dəmirçizadə 

dilin bütün bu imkanlarının həyata keçməsində. Gerçəkliyə çevrilməsində dilin bütün bu imkanlarının 

həyata keçməsində, gerçəkliyə çevrilməsində ən önəmli, ən güclü və əvəzedilməz rol oynayan vasitənin 

təməlində, bünövrəsində, özülündə dillə xalqın birliyinin, ayrılmazlığının, bütövlüyünün dayandığını 

göstərmişdir. Dolğun bilikli, dərin və geniş düşüncəli alim elə buna görə də dilin çoxşaxəli funksiyasının 

daşıyıcısı olmasını onun bütün cəmiyyətlərdə hamıya eyni məqsədlə xidmət göstərməsini diqqətə 

yönəltmişdir (3, s.8-9). 

Bizcə, Ə.Dəmirçizadə dil və ictimai quruluş arasında münasibət məsələsinə düzgün, dəqiq yönümdən 

yanaşmışdır. 

A.Axundovun isə Azərbaycan dili ilə bağlı müəyyən fikirləri, düşüncələri bəzən oxucuda sual doğurur 

və onun dəqiq cavabı gözlənilir. Onun Azərbaycan dilinin öz inkişafının əvvəlindən sonuna kimi xalq 

dili, daha doğrusu, feodalizm ictimai quruluşu dövrünün dili olması barədə düşünməsi ağıla batmır. 

Çünki Azərbaycan dili inkişafının ilk dövründən, əvvəlindən xalq dili olmuşdur. A.Axundovun onu belə 

dəyərləndirilməsi danılmaz həqiqətdir. Lakin dilçi alimin Azərbaycan dilinin öz inkişafının əvvəlindən 

sonuna  kimi feodalizm ictimai quruluşunun dili sayıldığını deməsi, xalq dil və feodalizm ictimai 

quruluşu dövrünün dili anlayışlarını eyniləşdirmişdir. Hətta, reallığa, gerçəkliyə uyğunluğun qəti 

təsdiqini bildirən, doğrudan da, modal sözünü işlətməklə əski dövrdə işlənən Azərbaycan dilinin öz 

inkişafının əvvəlindən sonuna kimi adı çəkilən modal sözü işlətməklə feodazlim ictimai quruluşu ilə 

daha sıx bağlı olduğunu göstərmişdir. Halbuki, dilimizin feodal ictimai-iqtisadi quruluşu ilə 

bağlılığından söhbət açmaq lazım deyildir.  
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Doğrudur, A.Axundov dilimizin inkişafının əvvəlindən sonuna kimi feodalizm ictimai quruluşu 

dövrünün dili olduğunu yazsa da, (yəni feodalizm ictimai quruluşunun yox) ictimai-iqtisadi formasiya 

ilə dil arasında birbaşa bağlılığın olmamasını, cəmiyyətin iqtisadi quruluşunun sıradan çıxmasının, 

başqası ilə əvəz edilməsinin isanların ünsiyyətini gerçəkləşdirən, yaradan dilin dəyişməsinə gətirib 

çıxarmamasını, cəmiyyətin iqtisadi quruluşlarının-bazislərin, onlar üzərində qurulmuş həmin bazislərə 

uyğun üstqurumların bir-birini əvəz etməsinin dilə təsir göstərməməsini görkəmli dilçi alim nəzərə alıb 

dilimizin inkişafının əvvəlindən sonuna kimi xalqa məxsusluğunu oxucuların diqqətinə yönəltdikdən 

sonra onun feodalizm ictimai quruluşu dövrünün dili olduğunu yazmaması arzu edilərdi. Çünki bütün 

ictimai-iqtisadi quruluşların onların fəaliyyət göstərdikləri dövrlərdə əsas, başlıca ünsiyyət, fikir 

mübadiləsi vəzifəsini-kommunikativ və ekspressiv funksiyaları yerinə yetirən dildə müəyyən izləri, 

elementləri qalsa da, dil heç bir ictimai-iqtisadi cəmiyyətə tabe deyildir, dil onu yaradan, qoruyan, 

yaşadan, inkişaf etdirən xalqın sərvətidir, ona xidmət edir. Dilin varlığını təmin edən xalqdır. 

Azərbaycan xalqın və ümumxalq dilinin formalaşmasını əsasən eramızın əvvəllərindən başlayaraq 

təqribən IX əsrə qədər zamanla əlaqələndirən, buna görə də Azərbaycan ədəbi dilinin vahid ümumxalq 

dili əsasında formalaşmasını məhz eramızın VIII əsrindən IX-X əsrlərə qədərki dövrdə Azərbaycanın 

həm ictimai, həm də mədəni durumu ilə sıx bağlayan Ə.Dəmirçizadə tarixi qaynaqlara söykənərək, 

təqribən eramızın III əsrindən Azərbaycanın ictimai quruluşunun dəyişməyə başladığını, yəni 

quldarlığın öz yerini yavaş-yavaş feodalizmə verdiyini, ölkədə ayrı-ayrı feodallıqların formalaşmağa 

başladığını göstərmiş, buna görə də ümumən Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın zəngin torpağına göz 

dikən yadelli talançılar üçün bir növ əlverişli şərait yarandığı barədə məlumat vermişdir. Göründüyü 

kimi A.Axundovdan fərqli olaraq, Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan ədəbi dilinin hansı qaynağa söykənərək 

yarandığını və onun A.Axundovun göstərdiyi kimi XIII əsrdən deyil, eramızın VII əsrindən IX-X əsrlərə 

qədərki dövrdə Azərbaycanın ictimai və mədəni şəraiti ilə üzvi surətlə bağlı formalaşdığını demişdir (3, 

s.67). 

A.Axundovun “feodalizm ictimai quruluşu dövrünün dilinin xidmət sahəsinin böyüklüyü barədə 

söylədikləri də maraq doğurur. O, Orta Asiyada cığatay (köhnə özbək) dilinin oynadığı rolu Qabaq 

Asiyada (türk-oğuz), yəni köhnə Azərbaycan ədəbi dili yerinə yetirmişdir” fikrini irəli sürmüşdür. 

A.Axundov daha sonra müəllifin bu sözləri də dediklərinə diqqətimizi yönəltməyi lazım bilmişdir: 

“Nəsimi, Füzuli kimi əslən azəri sahəsinə mənsub olan bir çox böyük şairlər rol oynamışdır”. 

Azərbaycan dilinin əski dövründə yazılmış bədii üsluba aid yaradıcılıq nümunələri dilimizin fonetik 

sistemiin əski dövrdəki xüsusiyyətləri barədə aydın təsəvvür yarada bilir. A.Axundov Azərbaycan 

dilinin yeni dövründə milli ədəbi dilimizin yaranması, onun fonem tərkibini sabitləşməsi barədə dolğun 

və düzgün yaşamış, fəaliyyət göstərmiş klassik Azərbaycan şairlərinin bədii yaradıcılıqlarından 

nümunələr seçmişdir. O, əski dövrdə özünü göstərən fonetik xüsusiyyətlərin zəminində Azərbaycan 

dilinin yeni dövrünə aid fonetik sistemin özəlliklərini təhlil etmiş, köhnə və ya yeni fonetik əlamətləri 

tutuşdurmuş, ümumi, oxşar və fərqli fonetik faktlar üzərində nəzəri ümumiləşdirmələr aparmış və 

maraqlı elmi nəticələr əldə edə bilmişdir. 

Bizcə, dil cəmiyyət üçün ümumi ünsiyyət vasitəsi vəzifəsini yerinə yetirmək üçün yarandığından onun 

bütün vahidləri, layları kimi, ilkin, başlanğıc vahidi danışıq səsləri-fonemlər və həmin ilkin, başlanğıc 

vahidi yaxud vahidləri barədə ilk linqvistik təlim fonetika da insanlar arasında əsas ünsiyyət vasitəsinin 

funksiyalarının yerinə yetirilməsində bünövrə, özül rolunun daşıyıcılarıdır. Yeni dilin hüceyrələri 

adlandırılan danışıq səsləri-fonemlər (saitlər və samitlər) olmadan dil və onun reallaşdıran, 

gerçəkləşdirən nitq heç bir funksiyanı yerinə yetirə biləzlər. Elə buna görə də çox-çox uzaq tarixi 

keçmişin izlərinin yaradıcısı və qoruyucusu statuslu danışıq səsləri-saitlər, samitlər müxtəlif köklü 

dillərin linqvistik göstəriciləri funksiyasının da daşıyıcılarıdır. A.Axundovun fonetik görüşlərini əks 

etdirən əsərlərində Azərbaycan dilinin fonetikası, Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi və xüsusən 

Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası kitablarında mövcud tədqiqatlara əsaslanılmadığı, söykənilmədiyi 

üçün onun, xüsusən dilimizin tarixinə həsr etdiyi sonuncu sırada vurğuladığımız monoqrafiyasında türk 

– Azərbaycan dilinin inkişaf yolu haqqında anlayışları görmürük. Belə ki, e.ə. IV və III minilliyin 

əvvəlləri pratürk dövrü olduğu, məhz həmin dövrdə türk dillərinin kök dildən ayrılıb parçalanmağa 

başladığı zaman haqqında məlumat verilməli idi. Belə məlumatlar dil tarixinə aid mənbələr-qaynaqda 

öz əksini tapmalıydı. Görkımli dil tarixçisi, əməkdar elm xadimi Qəzənfər Kazımov e.ə. III-I minillikləri 

protoazərbaycan dövrü adlandırmış, e.ə.V əsrə qədər davam etdiyini demiş, e.ə. V əsrdən eramızın X 
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əsrinə qədər qədim Azərbaycan dili, X əsrdən sonrakı dövr Orta və yeni Azərbaycan dili dövrü 

sayıldığını diqqətə çatdırmışdır. 

Nəticə. Deməli, dilin fonetik quruluşu da digər linqvistik laylar kimi tarixi faktlara söykənilərək 

öyrənilməlidir. Həm də dilin fonetikasının linqvistik elementləri sayılan danışıq səsləri hər bir dilin 

varlığında ən bağlıca rol oynayır. Saitlər və samitlər dilin yaranıb formalaşmasında bünövrə, özül sayılır. 

İlkin başlanğıc dil vahidləri olan saitlər və samitlər insanlar arasında ən vacib, ən əsas ünsiyyət 

vasitəsinin, yəni dilin varlığı üçün şərtdir. Çünki sait və samit yaradan maddi elementlərdir. 

A.Axundovun başqa əsərlərində olduğu kimi “Azərbaycan dilinin fonetikası” kitabında da elmi 

müddəalarla dolğun nəzəri ümumiləşdirmələrinə yetərincə rast gəlinir. 

Göstərilən kitabın Azərbaycan dilinin fonetik quruluşunun əsas xüsusiyyətləri, Azərbaycan dilinin 

fonem tərkibi, saitlərin təsnifi, Azərbaycan dili saitlərinin əsas xüsusiyyətləri, ön sıra saitləri, orta sıra 

saiti, arxa sıra saiti, Azərbaycan dilində uzun saitlər, Azərbaycan saitlərinin etimoloji təhlili, alınma 

sözlərdəki saitlər və onların Azərbaycan dilində taleyi. Azərbaycan dili saitlərinin müxtəlif samit və 

saitlərlə qonşuluqda işlənməsini göstərən cədvəllər. Azərbaycan dilinin saitlər sistemi. Samitlər. 

Samitlərin təsnifi. Azərbaycan dili samitlərinin əsas xüsusiyyətləri. Qoşadodaq samitləri. Dodaq-diş 

samitləri, dilönü-dilarxası samitləri, dilönü-yuvaq samitlər, dilortası-sərtdamaq samitləri, dilarxası 

yumşaq damaq samitləri, udlaq samiti, Azərbaycan dili samitlərinin etimoloji təhlili. Ümumtürk, yaxud 

köktürk samitlərinin Azərbaycan dilində taleyi. Alınma sözlərdəki samitlər və onların Azərbaycan 

dilində taleyi. Azərbaycan dili samitlərinin müxtəlif sait və samitlərlə qonşuluqda işlənməsini göstərən 

cədvəllər. Azərbaycan dilinin samitlər sistemi və s. başlıqlar əsərin məzmununa genişliyinin və 

dolğunluğunun parlaq göstəriciləridir. 

A.Axundov “Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi” adlı yüksək elmi tələbləri ödəyən, dolğun, nəzəri və 

praktik səviyyəli kitabını “Müasir Azərbaycan dilinin sait fonemlər sistemi” adlı hissəsində başqa 

dillərdə olduğu kimi, Azərbaycan dilindı də linqvistik vəzifəli danışıq səslərinin-fonemlərin üç qrupa 

bölündüyünü deyir: saitlər (vokalizm), sonorlar və samitlər (kosonantizm). Fonemləri müəyyən söqteyi-

nəzərlə əlaqədar olaraq iki yerə də ayırmaq olar fikrini söyləyir: sonantlar (musiqili tona malik olan 

danışıq səsləri) və konsonantlar (küylü danışıq səsləri). A.Axundov ayrıa-ayrılıqda bu təsniflərin ikisi 

də doğrudur, lakin bir-biri ilə müqayisəli surətdə götürdükdə birincinin daha müvəffəqiyyətli olduğunu 

göstərir. Araşdırıcı ikinci təsifdə yalnız akustik cəhət nəzərdə tutulduğu halda, birincidə həm akkustik, 

həm də fizioloji amillərə əsaslandığını söyləyir. 

Dilimizdə sait və samitlərin fonem tərkibinin iki qütbünü təşkil etdiyini və bütün cəhətlərdən qarşı-

qarşıya qoyulduğunu, sonorların isə sait və samitlər arasında ortaq bir mövqe tutduğunu deyən görkəmli 

dilçi alim onların musiqili tona malik olduqlarına görə saitlərə oxşadıını, bir çox dillərdə sonorların 

saitlər kimi heca da əmələ gətirdiyini söyləmişdir. Lakin sonorların samitlərə oxşayan xüsusiyyətlərii 

də diqqətə yönəldən A.Axundov sonorlarda samitlər araslnda eyni cəhəti, oxşarlığı onların tələffüzü 

zamanı ağız bo.luğunda müəyyən maneələrə rast gəlməsində görmüş, bu fizioloji amilin sonorların 

samitlər sırasına daxil olması zəruriyyətinin irəli sürülməsinə əsas verdiyii demişdir (1, s.63) 
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XÜLASƏ 

Hər bir ölkənin bazar münasibətlərinə keçid şəraitində və dünya iqtisadiyyatına qoşulmasında mühüm 

məsələlərdən biri məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradan ölkənin ixrac 

potensialının genişləndirilməsidir. İxrac potensialının formalaşması və inkişafı regionun 

formalaşmasına təsir göstərən daxili və xarici komponentləri özündə cəmləşdirən mürəkkəb prosesdir. 

İxrac fəaliyyətinin regional səviyyəyə qədər genişləndirilməsi prosesləri müvafiq regional siyasətin 

yenidən işlənməsini tələb edir. Ölkənin ixrac potensialı iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin istehsal 

gücündən tam istifadə etməklə dünya bazarı istehlakçılarının tələblərinə uyğun keyfiyyətdə məhsul və 

xidmət istehsalı və ixrac etmək qabiliyyətidir. İxrac potensialını genişləndirməzdən əvvəl dünya bazarı 

qiymətlərinə, beynəlxalq standartlara və keyfiyyətə uyğunluq nəzərə alınmalıdır. Aydındır ki, daxili 

bazarda qiymətlər beynəlxalq bazardakı qiymətlərdən aşağıdırsa, deməli ixrac potensialını 

genişləndirmək mümkündür. 

İxrac potensialı elmi-texniki tərəqqi, kadr hazırlığının və işçi qüvvəsinin təkmilləşdirilməsi, yeni 

xammal mənbələrinin aşkar edilməsi, yeni, innovativ texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi, 

istehsal vasitələrinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və s. kimi amillərin təsiri altında formalaşır. Sadalanan 

amillər ixrac potensialına bütövlükdə deyil, onun ayrı-ayrı tərkib elementlərinə təsir etdiyi üçün hər 

birinin təsiri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bu amillərdən ən zərurisi ölkənin təbii ehtiyatlara malik 

olması və onlardan istifadə səviyyəsidir. Çünki, ölkənin ixrac imkanlarını malik olduğu və istifadəyə 

cəlb edilmiş təbii eyhtiyatlarının həcmi və təbii şərait formalaşdırır. Hər bir ölkənin aparıcı sənaye və 

kənd təsərrüfatı sahələrinin  potensial imkanlarından maksimum istifadə etmək xrac potensialının 

inkişafına yönəldilmişəsas strategiya hesab olunsa da, ölkənin idxal siyasətinə də fikir verilməlidir. 

Çünki, ixrac potensialının inkişafında idxalı əvəzetmə strategiyası da mühüm rola malikdir. 

Açar sözlər: ixrac potensialı, beynəlxalq iqtisadi əlaqələr, xarici ticarət, qeyri-neft sektoru, idxal 

strategiyası 

 

ABSTRACT 

One of the important issues in the transition of each country to market relations and joining the world 

economy is the expansion of the country's export potential, which creates conditions for increasing 

product competitiveness. The formation and development of export potential is a complex process that 

includes internal and external components that influence the formation of the region. The processes of 

expansion of export activities to the regional level require the revision of the relevant regional policy. 

The country's export potential is the ability to produce and export products and services of a quality that 

meets the demands of world market consumers by fully using the production capacity of individual 

sectors of the economy. Compliance with world market prices, international standards, and quality 

should be considered before expanding export potential. It is clear that if prices in the domestic market 

are lower than those in the international market, then it is possible to expand export potential. 

Export potential is due to scientific and technical progress, improvement of personnel training and 

workforce, discovery of new sources of raw materials, expansion of the use of new, innovative 

technologies, improvement of the quality of production facilities, etc. is formed under the influence of 
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such factors. As the listed factors affect the export potential not as a whole, but on its separate constituent 

elements, the impact of each of them differs significantly. The most important of these factors is the 

country's natural resources and the level of their use. This is because a country's export opportunities 

are shaped by the size of its natural resources and natural conditions. Although the maximum use of the 

potential opportunities of the leading industrial and agricultural sectors of each country is considered 

the main strategy aimed at the development of export potential, the country's import policy should also 

be considered. Because the import substitution strategy has an important role in the development of 

export potential. 

Keywords: export potential, international economic relations, foreign trade, the non-oil sector, import 

strategy. 

 

Giriş 

Müasir dövrdə beynəlxalq ticarət sistemindən kənarda qalan, idxal-ixrac əməliyyatları həyata 

keçirməyən heç bir ölkə milli iqtisadiyyatının inkişafını təmin edə bilməz. Milli iqtisadiyyatın inkişafı 

ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə səmərəli inkişafından, iqtisadiyyatın əsas sektorlarının  ixrac 

potensialından səmərəli istifadə etməsindən asılıdır. 

Ölkənin iqtisadi potensialının bir hissəsi olmaqla ixrac potensialı iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin 

istehsal vasitələrindən tam və səmərəli istifadə etməklə xarici bazar istehlakçılarının tələblərinə müvafiq 

miqdarda və keyfiyyətdə maddi nemət və xidmət istehsalı və ixrac etmək qabiliyyətidir.  

Məlumdur ki, maddi nemətləri və xidmətləri ixrac edilməzdən əvvəl onlara tələbatın olması zəruridir. 

Bundan başqa, nəzərə alınmalı amillər keyfiyyət, beynəlxalq standartlara və qiymətlərə uyğunluqdur. 

Başqa sözlə, ixrac potensialının təhlili zamanı qiymətlər müqayisə edilməli, məhsulun dünya bazarında 

mənfəətlə satıla bilməsi müəyyənləşdirilməlidir. Əgər dünya bazarı standartlarına uyğun keyfiyyətli 

istehsal edilmiş məhsulun daxili bazardakı qiyməti dünya bazarındakı qiymətindən aşağıdırsa, deməli, 

ixrac potensialı mövcuddur.   

İxrac potensialının formalaşdırılmasına təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi 

İxrac potensialının mürəkkəb quruluşu çoxlu sayda müxtəlif amillərin təsiri altında formalaşır. Bunlara 

yeni və daha səmərəli xammal mənbələrinin aşkar edilməsi, elmi-texniki tərəqqi, istehsal fondlarından 

istifadənin yaxşılaşdırılması, yüksək texnologiyaların tətbiqi, işçi qüvvəsinin təkmilləşdirilməsi və 

başqa amilləri qeyd etmək olar. Hər bir amil bütövlükdə ixrac potensialına deyil, onun ayrı-ayrı tərkib 

elementlərinə təsir edir və nəticədə, daxili tərkib hissələrinin ixrac imkanlarının yekunu əsasında ölkənin 

ixrac potensialının yeni və daha yüksək səviyyəsi formalaşır. 

Ölkənin təbii resurslarının mövcudluğu və və onlardan istifadə səviyyəsi milli iqtisadiyyatın ixrac 

potensialının formalaşması və inkişafını müəyyən edən əsas amillərdən biri hesab olunur. Təbii 

resursların mövcudluğu və inkişaf səviyyəsi məhsuldar qüvvələrin, xüsusən də maddi istehsal 

vasitələrinin inkişafını şərtləndirir. Buna görə də, ölkənin ixrac imkanları həm istifadə olunan, həm də 

kəşf edilmiş, lakin mənimsənilməmiş məcmu təbii sərvətlər əsasında inkişaf edə bilər. 

İxrac potensialının tərkib elemetlərindən birini kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilər sistemi ilə şərtlənən 

əmək resursları, daha doğrusu, istehsal prosesində iştirak edən ixtisaslı işçilər, elmi kadrlar, məhsulların 

ixracı və xarici bazarda reallaşması ilə əlaqədar təşkilati və idarəetmə işləri üzrə fəaliyyət göstərən 

şəxslər təşkil edir. Bununla əlaqədar olaraq, əmək resurslarından daha səmərəli istifadə olunmasına, 

onların ixtisaslarının yüksəldilməsinə və daha da təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirmək tələb 

olunur.      

İxrac potensialının genişləndirilməsinə təsir edən amillərdən biri elm və texnikanın inkişafını ehtiva 

edən və xarici bazarlarda rəqabət qabilliyətinin artırılmasını təmin edən texnoloji inkişafdır. İstehsal 

proseslərində texnoloji yeniliyə malik olan ölkələr üstünlük əldə edərək yeni texnologiyaların digər 

ölkələrdə yayılmasına qədər özünün ixrac potensialını maksimum yüksəltmək imkanı əldə edə bilirlər. 

Texnoloji yeniliklərin tətbiqini təmin etmək üçün iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinə yönəldilən 

siyasətin həyata keçirilməsi idxaləvəzləyici istehsalın formalaşdırılmasına, beynəlxalq əmək 
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bölgüsünün üstünlüklərindən səmərəli istifadəyə və bununla da, iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə 

əlverişli şərait yaradır.  

İdxalı əvəzləyici və ixracın genişləndirilməsi siyasətinin həyata keçirilməsi bir çox məsələlərin,  daha 

doğrusu, məhsul istehsalına sərf olunacaq maliyyə vəsaitlərinin hansı mənbələr hesabına əldə olunması, 

hansı şərtlər əsasında xarici investisiyalar cəlb olunması, investisiya resurslarının rasional nisbətinin 

necə müəyyən edilməsi və s. kimi məsələlərin həllini reallaşdırır. Bu baxımdan, siyasətin hazırlanması 

zamanı ölkənin iqtisadi inkişafının ümumi səviyyəsi, iqtisadiyyatın maliyyə-material resursları ilə təmin 

olunma dərəcəsi, peşəkar mütəxəssislərin mövcudluğu, xarici investorlar tərəfindən maddi-texniki 

yardımın perspektivləri və s. hərtərfli təhlil edilib nəzərə alınmalıdır. Çünki, idxalı əvəzləyici və ixracın 

genişləndirilməsi siyasətində nəzərdə tutulan istiqamətlərin reallaşdırılması ölkənin iqtisadi inkişafının 

ümumi səviyyəsindən, iqtisadiyyatın maliyyə-material resursları ilə təmin olunma dərəcəsindən və 

xarici sərmayədarlar tərəfindən maddi-texniki yardımın perspektivlərindən asılı olaraq reallaşdırılır.   

Hər bir ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində ixracatın xüsusi çəkisini artırmaq üçün ixrac-idxal 

əməliyyatlarının liberallaşdırılması və xarici bazarlarda rəqabətədavamlı məhsul istehsalının həyata 

keçirilməsi ilə bərabər ixracyönümlü sahələrə xarici investisiya qoyuluşunu stimullaşdırmaq 

mexanizmini də tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Bu baxımdan, hər bir dövlət tərəfindən xarici 

investorların mülkiyyətinin toxunulmazlığının təmini, inflyasiyanın qarşısının alınması, sahibkarlara 

heç bir məhdudiyyət olmadan əldə etdikləri mənfəətin sərbəst dönərli valyutaya dəyişərək istədikləri 

ölkələrə köçürmək imkanınının verilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır.  

İxrac potensialının strateji inkişaf istiqamətlərinin təhlili 

Məlumdur ki, ixrac potensialının inkişafına nail olmadan və onun səmərəli realizasiyası üçün əlverişli 

şərait yaratmadan hər hansı bir ölkədə davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq mümkün deyildir. Ölkənin 

ixrac potensialının inkişaf etdirilməsinin ümumi strategiyası ixracyönümlü təbii-iqtisadi potensialın fəal 

sürətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsini, mütərəqqi texnika və texnologiya əsasında texniki 

istehsal potensialının yeniləşdirilməsini, elmi-texniki potensialın inkişafını və bu sahələrdə mövcud 

imnkanlardan səmərəli istifadə olunmasını nəzərdə tutur. Daha doğrusu, bu strategiya ixracqabiliyyətli 

istehsal və xidmət sahələrinin formalaşdırılması, qabaqcıl texnologiyaya əsaslanan rəqabətqabiliyyətli 

istehsal sahələrinin inkişafı, ixracın tərkibində elmtutumlu məhsulların çəkisinin artması, xarici-ticarət 

infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi kimi məqsədlərə nail olunmasına şərait yaratmalıdır.  

İxrac potensialının inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənən xarici ticarət strategiyası hazırlanarkən milli 

iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərini, prioritet sahələrin məhsullarına dünya bazarında olan tələbat 

nəzərə alınmalıdır. İxrac potensialının inkişafına nail olmaq üçün qarşıda duran əsas vəzifə onun 

istiqamətlərinin düzgün müəyyən edilməsidir. Bu istiqamətlərə sənaye istehsalının dayanıqlı və yüksək 

artım templərinin təmin edilməsi strukturunun təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması, aqrar 

sektorda istehsalın rəqabətqabiliyyətinin artırılması və inkişaf etmiş bazarların formalaşdırılması 

əsasında sektorun səmərəliliyinin artırılması, sahibkarlara və fermerlərə texniki, maddi  və maliyyə 

yardımı mexanizmlərini təkmilləşdirməklə yanaşı istehsal etdikləri məhsulların xarici bazarlarda 

satışına dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstəyin göstərilməsi, ixracın inkişafında prioritet kəsb edən istehsal 

sahələrinə münasibətdə vergiyə güzəştlərin tətbiq edilməsi, gömrük ödənişlərinin yerli istehsalın 

maraqları nəzərə alınmaqla tənzimlənməsi, ölkənin nəqliyyat sisteminin dünya nəqlıiyyat sisteminə 

inteqrasiyası, rəqabətədavamlı tranzit nəqliyyat dəhlizinin və infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, 

nəqliyyat xidməti ixracının artırılması və s. misal göstərmək olar. Qeyd olunan istiqamətlərin əsas 

məsələsi, daha dorusu, mjəqsədi ixrac potensialının inkişafına aparan prosesləri əhatə edir. Başqa sözlə, 

onlar müəyyən dövrdə reallaşdırılması nəzərdə tutulan iqtisadi inkişaf startegiyasının da əsas 

istiqamətlərini təşkil edir. Bu istiqamətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə ixrac potensialının 

artırılmasına yönəldilən dövlət proqramlarının, layihələrin, ayrıca tədbirlərin hazırlanması və 

reallaşdırılmasını intensivləşdirmək dövlətin prioritet vəzifələri hesab olunur. 

Nəticə 

İxrac potensialı iqtisadiyyatda çox mühüm kateqoriya kimi çıxış edir. İxrac potensialına məhsul və 

xidmətlərin istehsalında və xarici bazara çıxarılmasında ayrı-ayrı sənaye sahələrinin istehsal imkanları, 

xarici ticarət infrastrukturu, maliyyə və informasiya resursları, xidmətlər və məhsullar aid edilir. Ölkənin 

ixrac potensialının inkişafını istehsal olunan məhsul və xidmətlərin rəqabətqabiliyyətililiyinin 
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yüksəldilməsi, elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətləri əsasında istehsal olunan yüksək 

texnologiyalardan istifadə, əmək resurslarının təkmilləşdirilməsi, yeni və daha faydalı istehsal 

resurslarının aşkar edilib istehsal dövriyyəsinə cəlb edilməsi, ixracatçıları stimullaşdıran mühitin 

yaradılması və təmini kimi amillərin təsiri altında formalaşdırmaq olar.  

Hər bir ölkənin makroiqtisadi səviyyədə ixrac potensialından istifadəni qiymətləndirməzdən əvvəl 

makroiqtisadi tarazlığa və iqtisadi artıma nail olub-olmamağı təhlil etmək lazımdır. İxrac potensialında 

xüsusi çəkisi yüksək olduğu müəyyən edilmiş məhsul və xidmətlərin istehsalı sahələrinə dövlət qayğısı 

artırılmalı, investisiyaların bu sahələrə yönəldilməsini təmin etməklə ixrac potensialını daha da 

genişləndirməyə nail olmaq olar.  
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XÜLASƏ 

Dil xalqın mədəni təcrübəsinin, onun adət-ənənələrinin, tarixi irsinin inikası olaraq bir çox amillərin 

təsiri altında formalaşır. Hər bir dilin unikal olması səbəbindən bəzi mədəniyyətlərdə başqalarında 

olmayan xüsusi sözlər mövcuddur.  

Latın dilindən tərcümədə "boşluq" kimi tərcümə olunan lakuna sözü ilk dəfə mətnlər və ya 

əlyazmalardakı boşluqları təsvir etmək üçün “Lauderdale Papers”-də (1884) Robert Moray tərəfindən 

istifadə edilmişdir. O vaxtdan bəri, anatomiya və fizika elmində boşluğu, həmçinin hüquq sahəsində 

xüsusi bir müddəanın olmamasını təsvir etmək üçün lakuna sözündən istifadə olunur. 

Tərcüməçilik sahəsində də lakuna termini mövcuddur ki, digər dillərdə ekvivalenti olmayan sözlərə 

deyilir. Sözün əsas mənasında başqa xalqlara aid olmayan və ya başqa dillərdə adlandırıla bilməyən 

faktları göstərən sözlər lakuna kimi tanınır. Müasir dövrdə tərcüməçilikdə lakuna nəzəriyyəsi hədəf 

dildə dəqiq ekvivalenti olmayan mənbə dilin sözlərini, ifadələrini və ya konsepsiyalarını ən yaxşı şəkildə 

necə tərcümə etməyin yollarının öyrənilməsidir. [10] Onları bir dildən digər dilə tərcümə edərkən bir 

çox problemlərlə üzləşmək olar və bu zaman dilin bir çox xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Müxtəlif 

mədəni ənənələrin daşıyıcılarının  xarakterini əvvəlcədən müəyyənləşdirərək təhlil etmək və tərcümə 

zamanı bunları nəzərə almaq çox önəmlidir. Mədəniyyətlərarası ünsiyyətin artması ilə lakunalar tez-tez 

müşahidə edilir.[4] Dilçilik müasir dövrdə iki dilin sözlərini müqayisə etdikdə sözün mənasında bütün 

mərhələlərdə milli mədəni xüsusiyyətlərin olduğunu üzə çıxarır. Bu sözlərin mənasının əsasını milli 

mədəniyyət elementləri təşkil edir. Yaşadığımız dünyada coğrafi şərait, dilin lüğət tərkibi, qrammatik 

quruluşu, tarixi və ya mədəni inkişafı bu sözlərin əmələ gəlməsi üçün zəmin yaradır. Lakuna dilçiliyin 

füsunkar sahəsini təmsil edir və tərcümənin sadəcə sözlərin deyil, məna və mədəni anlayışların 

tərcüməsi məsələsi olduğunu vurğulayır. [1] Tərcüməçilər sözləri deyil, onların mənasını tərcümə 

etdikləri üçün, effektiv tərcümə üçün sözün mədəni mənşəyi başa düşülməlidir. Bundan ötrü müxtəlif 

strategiyalar düşünülməli, mənanı hədəf dilə köçürtmək üçün uyğun üsul tapılmalıdır.  

Bu baxımdan məqalədə lakunaların öhdəsindən necə gəlmək və mətnin mənasını itirmədən necə 

tərcümə etmək olar, sözlər kifayət deyilsə nə etməli - bu və digər suallara aydınlıq gətirilmişdir. 

Açar sözlər: Lakuna, dilçilik, mədəni, tərcümə. 

 

ABSTRACT 

Language is formed under the influence of many factors as a reflection of the cultural experience of the 

people, its traditions, historical heritage. Because each language is unique, some cultures have special 

words that others do not. The word lacuna, translated from Latin as "gap", was first used by Robert 

Moray in the “Lauderdale Papers” (1884) to describe gaps in texts or manuscripts. Since then, the gap 

in anatomy and physical science, as well as special in the field of law the word lacuna is used to describe 

the absence of a provision. In the field of translation, there is also the term lacuna, which refers to words 

that have no equivalent in other languages. Words that indicate facts that do not belong to other nations 

or cannot be named in other languages are known as lacuna. In contemporary translation, lacunae theory 

is the study of how best to translate source language words, phrases, or concepts that do not have an 

exact equivalent in the target language. When translating them from one language to another, many 

problems can be faced and many features of the language must be taken into account. It is very important 
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to determine and analyze the characteristics of the bearers of different cultural traditions and take them 

into account during translation. With the increase of intercultural communication, lacunae are often 

observed, and when linguistics compares the words of two languages in the modern era, it reveals the 

presence of national cultural characteristics at all stages in the meaning of the word. The basis of the 

meaning of these words is the elements of national culture. The geographical conditions in the world we 

live in, the vocabulary of the language, the grammatical structure, historical or cultural development 

create the basis for the formation of these words. Lacuna represents a fascinating area of linguistics and 

emphasizes that translation is not just a matter of words, but of meaning and cultural concepts. Since 

translators translate not words but their meaning, the cultural origin of the word must be understood for 

effective translation. Therefore, different strategies should be considered and a suitable method should 

be found to transfer the meaning to the target language. In this regard, how to deal with lakuna in the 

article and how to translate the text without losing its meaning, what to do if the words are not enough 

– these and other questions have been clarified. 

Keywords: Lacuna, linguistics, cultural, translation. 

 

GİRİŞ 

Dünya qloballaşdıqca dillərin bir-birinə inteqrasiya olunması prosesi sürətlənir, bir dildən digər dilə 

tərcümə olunmanın əhəmiyyəti artır və bu da öz növbəsində lakuna probleminin yaranmasına və onların 

həlli yollarının axtarılmasına dəlalət edir. Lakunaları tərcümə edərkən onların təsnifatını, tərcümə 

üsulları və texnikalarını nəzərə almaq lazımdır. 

ARAŞDIRMA VƏ TAPINTILAR 

Dilçilikdə lakunaların müxtəlif təsnifatları mövcuddur. 

Markovinanın nöqteyi-nəzərini dəstəkləyərək, Schröder (1995) lakunaların iki kateqoriyaya - linqvistik 

və mədəni olanlara qruplaşdırıldığını iddia edir və Dellinger(1995) lakunaların dəyişdirilmiş təsnifatını 

təqdim edir. [8] Mədəni lakunalar subyektiv (“milli psixoloji”);  ünsiyyət fəaliyyəti; mədəni məkan; və 

mətn lakunalarına bölünür. [9] 

Mətn lakunaları müəllifin dünyaya baxışı və onun mətndə reallaşması və oxucu tərəfindən şərh edilməsi 

imkanları baxımından daha çox təhlil edilir. 

Beləliklə, lakunaların müxtəlif təsnifatlarının hər bir bəndinin təyinatına mətnlərdə lakunaların olması 

ilə bağlı yaranan problemi müəyyən etmək və həll etmək üçün göstərici və ya vasitə kimi baxmaq olar. 

Lakuna, artıq qeyd etdiyimiz kimi, iki perspektiv əsasında araşdırılır - linqvistik və mədəni.  

Linqvistik lakunalar dil birliyinin mədəni reallıqları ilə sıx əlaqədə olan söz və ifadələr hesabına 

formalaşır, onun çərçivəsində bədii mətn yaranır. Bu söz və ifadə qrupları mətn müəllifinin daxili 

aləmini əks etdirə, onun tərəfindən müxtəlif kontekstlərdə yarana və uyğunlaşdırıla, üslubi məqsədlərə 

xidmət edə bilər. [7] 

Müşahidələrimizə görə, linqvistik lakunalar birinci şəxsin rəvayətində ən çox rast gəlinir, burada 

rəvayətçi əslində realist yazı üslubunun əsas prinsiplərini vurğulayır, ətrafdakıları dərk etmək üçün 

xüsusi estetik təcrübə təqdim edir.  

Bədii mətnlərdə mədəni lakunalar eyham, xüsusən də bu dildə danışanların əksəriyyətinin bildiyi mahnı 

və ya şeirlərə gizli istinad əsasında qurulur.[5] 

Mədəni lakunalar təkcə müəllifin sosial-mədəni stereotiplərini deyil, həm də müxtəlif dillərdə və 

mədəniyyətlərdə danışanlar üçün bəzən anlaşılmaz olan milli mənlik şüurunu əks etdirir. [2] 

Lakunaların olması səbəbindən mənbə mətnlərinin natamam, məhdud anlaşılması problemini həll etmək 

üçün alimlər müxtəlif taktika və üsullar təklif edirlər: Bunlardan “transpozisiya, əvəzetmə və ya 

modulyasiya”nı misal göstərmək olar. 

Lakuna müxtəlif mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı anlaşma üçün əhəmiyyətli bir maneədir. Tərcüməçi 

orijinal mətndəki lakunaları tamam başqa linqvistik və üstəlik, sosial-mədəni mühitə köçürür.[6] 
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Tərcümə çətinliklərinin aradan qaldırılması “lakunanın aradan qaldırılması” adlanır. Bu əsasən iki 

şəkildə həyata keçirilir: 

1. Əlavə etmək. Bu zaman fərqli mədəniyyətə aid olan müəyyən bir anlayış ortaya çıxır. 

Əlavə etmək müxtəlif dərinliklərə malik ola bilər. Mətnin növündən, oxucunun xüsusiyyətlərindən və 

lakunanın özünün təbiətindən asılıdır. 

2. Kompensasiya. Bu yolla lakuna sabitlənir, beləliklə lakunanın aradan qaldırılması mərhələsi başlayır. 

Gələcəkdə bunun ardınca yaranan semantik boşluğun doldurulması həyata keçirilə bilər. 

Dildə lakunalar ilə qarşılaşdıqda nə etməli? 

Yuxarıda müzakirə edilən lakunaların aradan qaldırılması üsulları adətən aşağıdakı tərcümə növləri 

üçün praktikada istifadə olunur: 

1. Transkripsiya və ya transliterasiya. Bu üsul xarici dilli sözün formasını təkrarlayır. 

Tərcümənin bu variantı ekvivalent olmadıqda uyğundur. 

Lakin istifadə edərkən diqqətli olmaq lazımdır: bu, oxucunun qeyri-adekvat qavrayışına səbəb ola bilər. 

Bundan əlavə, transkripsiyanın əsassız istifadəsi dilin tıxanması riskinə malikdir.[3] Tərcüməçilər 

kifayət qədər sözləri olmadıqda bu seçimdən son şans kimi istifadə edə bilərlər. 

Bu qəbul nəticəsində “Plenuslar” (latın) alınır. Termin aradan qaldırıldıqdan sonra doldurulmuş yerə 

istinad etmək üçün istifadə olunur. Şərti olaraq, "plenuslar" qruplara bölünür: 

1.1. Mədəniyyətlərarası sözlərə çevrilmiş və digər dillərdə geniş istifadə olunan “Plenuslar”. 

Buna misal olaraq digər dillərdə dəyişdirilmədən istifadə edilən və təkcə səhər yeməyi ilə nahar arasında 

yemək deyil, həm də həyat tərzi mənasını verən ingilis sözü olan “branch”, italyan sözü olan “pizza” 

yapon sözü olan ”suşi” və s. sözləri göstərmək olar. 

1.2. Xarici dilli terminlər kimi hiss olunan “Plenuslar”. Bununla belə, başqa dildə danışanlar hələ də 

sözün nə olduğunu başa düşmürlər. 

1.3. Başqa dildə danışanlara xas olan “plenuslar”. 

Bütün insanlar onlarla qarşılaşdıqda əslində nə demək istədiklərini anlamırlar. Bu zaman tərcümə 

zamanı qeydlər edilir. 

2. Alınma sözlərdən istifadə edərək tərcümə. Yüksək dərəcədə mexaniki manipulyasiyalar ilə 

xarakterizə olunur. Oxucu heç də həmişə ifadənin mənasını anlaya bilmir. 

Bu halda sözün morfemik tərkibi və ya dayanıqlı ifadə komponentləri bərpa olunur. 

Bu üsul nəticəsində iki qrup "Plenuslar" yaranır: 

2.1. Hesablanmış "Plenuslar". Əvvəlcə tərcümə praktikasında geniş istifadə olunur, sonra isə tərcümə 

dilində qeyri-tərcümə materiallarında istifadə olunur. 

Nəticədə, orijinal dildən olan lakunalar ifadə kimi olmaqdan çıxır və hər yerdə başqa dildə işlənməyə 

başlayır. 

2.2. Kvazi-plenuslar. Bu halda lakuna orijinal dilin mahiyyətini əks etdirməyən və yalançı 

assosiasiyalara səbəb olan dil materialı ilə doldurulur. 

3. Təsviri tərcümə. Tərcüməçi istifadə etdikdə sözün mahiyyətini ətraflı təsvir etməklə açır. 

Məsələn, bu üsuldan istifadə edilməklə “brinkmanship” sözü “müharibə astanasında olan siyasət sənəti” 

kimi tərcümə edilmişdir. 

Təsviri tərcümənin əsas çatışmazlığı çətin olması və sözlərdən kifayət qədər çox istifadə olunmasıdır. 

Ümumiyyətli bu daha çox bədii əsərlərdə geniş istifadə olunur. 
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4. Analoq uyğunluqların yaradılması. Bu texnikadan istifadə edərək tərcüməçi ən yaxın sözü axtarır. 

Buna misal olaraq türk dilində olan “depremzede” sözünün azərbaycan dilinə “zəlzələdən zərər 

çəkənlər” və ya “zəlzələ qurbanları” kimi tərcümə olunmasını göstərmək olar. 

5. Spesifikasiya və ya ümumiləşdirmə. 

Spesifikasiya üsulu ilə geniş məna daşıyan söz və ya ifadə daha dar mənalı söz və ya ifadə ilə əvəz 

olunur. 

Bu texnika tez-tez xarici dildən ana dilinə tərcümə edərkən istifadə olunur. 

Məsələn, ingiliscə "yemək" sözünü başqa dilə tərcümə edərkən günün vaxtından asılı olaraq 

spesifiklərdən istifadə edilə bilər: nahar, qəlyanaltı, şam yeməyi, səhər yeməyi. 

Ümumiləşdirmə əksinədir, xarici dilin daha dar mənalı vahidinin daha geniş dəyərli vahidlə əvəz 

edilməsini nəzərdə tutur. 

6. Vurğu. Bu, müəyyən bir elementin təkrarlanaraq seçilməsi, sintaksis mövqeyidir. 

Tərcüməçilər bəzi hallarda kifayət qədər söz olmadıqda bu texnikadan istifadə edirlər. 

Vurğu yaratmaq üçün söz-gücləndiricilərdən və ya xüsusi qrammatik strukturlardan istifadə etmək olar. 

Bu zaman tərcüməçi cümlənin ayrı-ayrı üzvlərini vurğulayır. bu yolla mətnin obrazlılığını artırır. Dilçi 

tərcümə olunmayan sözləri tərcümə edərkən çox vaxt təxəyyül nümayiş etdirməlidir. Bununla belə, 

dilçilər eyni anda bir neçə tərcümə variantından da istifadə edirlər. Məsələn, onlar transkripsiya və ya 

calquing ilə təsviri tərcüməni birləşdirir. Tez-tez bu şəkildə ən uğurlu nəticə əldə edilir, bu daha tez başa 

düşülür və eyni zamanda ifadənin mənasını ən tam şəkildə əks etdirir.  

NƏTİCƏ 

Beləliklə, lakunalar probleminin həll olunması üçün onların təsnifatını bilməklə yanaşı, tərcümə üsul və 

texnikalarını bilmək, və bunlardan düzgün istifadə etmək lazımdır. Bununla belə tərcüməçinin 

təxəyyülünün zəngin olması tərcüməni daha effektiv olmasına gətirib çıxarır. Nə qədər çətin olsa belə, 

lakunalarla rastlaşarkən əsas qaydaları bilirsinizsə, o zaman sözlər kifayət qədər olmasa belə, bu iş daha 

tez və keyfiyyətlə idarə oluna bilər. 
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ÖZET 

Gənclərə dərinləşməkdə olan demokratiya şəraitində fəaliyyət göstərməyi öyrətmək, şagird və tələbələrə 

müstəqillik aşılamaq, onların yaradıcılığını inkişaf etdirmək, vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik 

tərbiyəsini gücləndirmək, ana dilimizin tədrisini yaxşılaşdırmaq qarşımızda duran əsas aktual 

məsələlərdəndir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar başqa fənlərlə bərabər Azərbaycan dili tədrisinin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmağı, onu müasir tələblər səviyyəsinə qaldırmağı tələb edir. 

Dil dərsləri üzrə  müvafiq bilik, bacarıqlar və vərdişlərin formalaşdırılmasında elmi biliklərin rolu 

mühüm olsa da təlimi yalnız nəzəri biliklərin mənimsədilməsi ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Belə ki, indi 

müfəssəl elmi biliklərlə bərabər alınan nəzəri məlumatların tətbiqi, onların nitq vərdişi və üslubiyyayla 

əlaqələndirilməsi, şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin, fəallıq və müstəqilliyinin inkişafı da tələb olunur. 

Deməli, burada haqlı olaraq əsas cəhət yeni qazanılmış biliklərdən əməli nəticələr çıxarmaq, qazanılmış 

biliyi dərhal tətbiq etmək bacarığını inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 

Şagirdlər mütləq şəkildə Azərbaycan ədəbi dilinin leksik tərkibi, dildə işlənən söz qruplarının təlimi ilə 

əlaqədar elmi-metodik məsələləri yeni proqramlar əsasında öyrənməli, nəzərdə tutulan ayrı-ayrı 

mövzular üzrə bilik və bacarıqlarını formalaşdırmağa çalışmalıdırlar.  

Son illərdə təhsil sahəsində nəzərəçarpan nailiyyətlərin əldə olunması bilavasitə  Azərbaycan təhsilinin 

dünya və Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasının bariz nümunəsidir. 

Təhsil standartlarının unifikasiyası və Bolonya prosesinin dərinləşməsi ilə yanaşı, Azərbaycanın təhsil 

ocaqlarının, xüsusilə də ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, təhsil 

sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara onların fəal cəlb olunması üçün müvafiq şəraitin 

yaradılmasına xüsusi fikir verilir. Bu gün keçirilən beynəlxalq konfrans bu faktı əyani olaraq sübut edir. 

Əməkdaşlığımızın  gələcək illərdə beynəlxalq səviyyədə davamlı olması bizi daha  uğurlu addımlar 

atmağa ruhlandırır.  

Açar sözlər: Dil qaydaları, öyrənmək, bilik, bacarıq və vərdişlər, nitq inkişafı, yaradıcılıq fəaliyyəti. 

 

ABSTRACT 

Teaching young people to act in the conditions of a deepening democracy, instilling independence in 

students and students, developing their creativity, strengthening the education of patriotism and 

internationalism, and improving the teaching of our mother tongue are among the main urgent issues 

facing us. Undoubtedly, all this, together with other subjects, requires improving the quality of teaching 

the Azerbaijani language and raising it to the level of modern requirements. 

Although the role of scientific knowledge in the formation of relevant knowledge, skills and habits in 

language lessons is important, training should not be limited only to the acquisition of theoretical 

knowledge. So, now it is necessary to apply the theoretical information obtained along with the detailed 

scientific knowledge, to connect them with the speech habit and style, and to develop the students' 

creative activity, activity and independence. So, rightly, the main point here is to draw practical 

conclusions from the newly acquired knowledge, to develop the ability to immediately apply the 

acquired knowledge. 
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Students should definitely study the lexical composition of the literary language of Azerbaijan, the 

scientific-methodical issues related to the training of word groups used in the language on the basis of 

new programs, and should try to form their knowledge and skills on different topics. 

Significant achievements in the field of education in recent years are a clear example of the integration 

of Azerbaijani education into the world and European educational space. 

In addition to the unification of educational standards and the deepening of the Bologna process, special 

attention is paid to the expansion of international relations of Azerbaijan's educational institutions, 

especially higher education institutions, and the creation of appropriate conditions for their active 

involvement in international programs implemented in the field of education. Today's international 

conference clearly proves this fact. The fact that our cooperation will continue at the international level 

in the coming years inspires us to make new successes. 

Keywords: Language rules, learning, knowledge, skills and habits, speech development, creative 

activity. 

 

Hazırda dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan 50 milyondan çox azərbaycanlı bu dildə danışır. 

Azərbaycan dili müstəqil respublikamızın dövlət dilidir. Azərbaycan dili azərbaycanlıların ana dilidir. 

Respublikamızın qədim sakinlərindən olan azsaylı xalqlar da (ləzgilər, tatlar, talışlar, avarlar, kürdlər və 

s.) Azərbaycan dilindən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edirlər. Belə ki, həmin azsaylı xalqlar, etnik 

qruplar öz aralarında, məişətdə, həyatlarının müxtəlif sahələrində öz ana dillərində ünsiyyət saxlamaq 

hüququna malikdirlər; öz dillərində və istənilən başqa dillərdə təhsil almaq hüquqları vardır. 

Hər bir xalqın özünəməxsus dili olduğu kimi, hər insanın da özünəməxsus dil bacarığı, dil qabiliyyəti 

vardır. Bu dil bacarığını, dil qabiliyyətini  onlara  öyrədən məhz  ailədə valideynlər, məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində tərbiyəçilər, məktəbdə müəllimlər, sosial mühitdə  ətrafındakı insanlardır. Müəllimin 

nitqi mütləq şəkildə ləhcə və şivələrdən fərqli olan ədəbi dilə yiyələnmək üçün şagirdlərə, tələbələrə 

nümunə olmalıdır. Məhz ümumxalq dilinin yüksək forması ədəbi dil səviyyəsi hesab olunur. Dilimiz  

dövlət sənədlərində, elm və sənət əsərlərində  əsrin yüksək düşüncələrini təmsil edərək formalaşır, bədii 

əsərlərdə təkmilləşir, ali və orta  məktəblərdə tədris edilir, cilalanır. 

Elm  axtarışsız inkişaf edə bilməz. Çox böyük kəşflər ardıcıl ciddi axtarışların nəticəsidir. Hər hansı 

axtarış böyük zəhmətə, büdrəmələrə dözməyii, əziyyətləri aradan qaldırma bacarığına yiyələnməyi tələb 

edir. Buna baxmayaraq, bəşər tarixində elmlə məşğul olan insanlar belə çətinlikləri düşünülmüş yolların 

köməyi ilə aradan qaldırmışlar. Onların kəşfləri ilə tanış olanlar düşünməyə, araşdırmağa, dəqiq nəticəyə 

gəlməyə çalışırlar. 

Elm insan fəaliyyətinin elə bir sahəsidir ki, onun köməyi ilə çoxlarının əldə edə bilmədikləri biliklərə 

yiyələnmək, varlıq haqqında obyektiv bilikləri nəzəri cəhətdən sistemləşdirmək mümkündür. 

Elmlərin əsasını şüurlu mənimsıtmək üçün şagirdlərin elmi məfhumlara yiyələnməsu çox vacibdir. 

Məfhum, adətən, hissi idrakı təşkil edən təsəvvür, qavrayış və duyğular əsasında yaranır, lakin məfhum 

abstrakt təfəkkürün bir forması olmaqla hissi idrakdan fərqlənir. Əgər hissi idrak formaları olan duyğu, 

qavrayış, təfəkkür əşyaların yalnız xarici cəhətini əks etdirirsə, məfhum onların daxili mühüm 

xüsusiyyətlərini əks etdirir. Belə ki, məfhum obyektiv olaraq ümumini əks etdirməklə yanaşı, müxtəlif 

dillərdə danışan insanlar üçün ümumi şəkildə əşya və hadisələrin mahiyyətini əks etdirir. 

Dilçi alimlər şagirdlərin əqli inkişafında, nitqinin, əxlaqi keyfiyyətlərin yaxşılaşdırılmasında ana dili 

təlimini əsas faktor, əsas amil kimi qiymətləndirmişlər. Vilhelm fon Humbold dili xalq ruhunun sanki  

xarici təzahürü hesab edirdi. O yazdır ki, xalqın dili onun ruhudur və xalqın ruhu onun dilidir – bundan 

da güclü olan eynilik təsəvvür etmək çətindir.   

Dilin fərdlər (şagirdlər) tərəfindən mənimsənilməsi də obyektiv reallıqla, sözlə, mətnlə, faktlarla bağlı 

olmalıdır. Sözün yalnız məzmunla tamamlanması azdır, həm də qrammatik forma şagirdlər tərəfindən 

real hadisə və obyektiv varlığın münasibətləri kimi dərk edilməlidir. Nə qədər ki, idrak prosesi təcrübəyə 

qayıtma və idrakın nəticələrinin praktikada yoxlanması ilə başa çatır, dilin təlimi elə qurulmalıdır ki, 

onun vahidi ( söz, cümlə, mətn) həqiqətən şagirdlərin ictimai və fərdi təcrübəsində, əmək, oyun və digər 
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yaradıcı fəaliyyətində işlədilsin. Fəaliyyətin bu növlərində yalnız dil üzrə bilik deyil, həm də şagirdlərin 

dil (nitq) bacarıq və vərdişlərindən istifadə olunmalıdır.  

Aydın bir faktdır ki, dilin fonetik sistemində, lüğət tərkibində, qrammatik quruluşunda, yəni dilin bütün 

sahələrində  dildaxili qanunlara istinad edilərək  cilalanmış, müəyyən qaydalara salınmış ədəbi dil 

normaları mövcuddur.  İnsanlar kommunikativ ünsiyyət zamanı, xüsusilə işgüzar danışıqlar, söhbətlər 

apararkən həmin ədəbi dil normalarından, dilin daxili imkanlarından düzgün istifadə etməklə nitq 

mədəniyyətinin göstəricisi kimi çıxış edirlər. Bir sözlə, ədəbi dil normalarına yiyələnmək hamı üçün 

vacibdir. Şagirdlərin tədris fəaliyyəti zamanı müəllimin əsas vəzifələrindən biri də şagirdlərin xeyirxah 

münasibətlərinin formalaşdırılması, bir-biri ilə ünsiyyətdə olması bacarıqlarının aşılanmasından 

ibarətdir. Bununla yanaşı, həm də şagirdlərdə qarşılıqlı tənqidi münasibətlərin (obyektivlik, reallığın 

qəbul edilməsi) də inkişaf etdirilməsi  vacib cəhətlərdəndir. Müəllim hər gün informasiya baxımından 

yeni bir adam kimi sinfə daxil olur, hər gün yeni xarakter tərbiyə edir, şagirdləri bilik xəzinəsinə addım-

addım yaxınlaşdırır. Müəllimin hər bir müvəffəqiyyətli işi ona fərəh gətirir. Təhsilin keyfiyyəti məhz 

bu amillərlə çox sıx bağlıdır. Öyrədən və öyrənən tərəfin qarşılıqlı hörmət və ehtiramı üzərində qurulan 

təhsildə keyfiyyətdən danışmaq olar.  

 Məlumdur ki, müəllim Azərbaycan dili dərsində istifadə edilən metod və həmin metoddan irəli gələn 

priyom, yol və iş növlərindən düzgün şəkildə, yaradıcılıqla istifadə etməyi bacarmalıdır. Bunlardan 

istifadə məqamlarını müəyyənləşdirmək, lazım gəldikdə birini digəri ilə əzəz etmək əsas şərtlərdən 

biridir. Qrammatik çalışmalar dil materialını şüurlu mənimsətmək, şagirdlərə öz fikirlərini həm şifahi, 

həm də yazılı nitqdə qrammatik və üslubi cəhətdən düzgün və dəqiq ifadə edə bilmək vərdişi aşılayır. 

Şagirdlərin belə vərdişə yiyələnməsi bu sahədə semantik işlərin düzgün aparılması ilə yerinə yetirilə 

bilər. Deməli, qrammatik çalışmaları aparmaqda məqsəd verilmiş bilikləri möhkəmləndirmək, faktlar, 

nümunələr toplamaq, orfoqrafik vərdişləri möhkəmləndirmək, şifahi və yazılı qrammatik bilikləri 

müstəqil surətdə tətbiq etmək bacarığını aşılamaqdır. Qrammatik çalışmaların köməyi ilə şagirdlərin 

qazandıqları biliklər möhkəmlənir, dərinləşir, eyni zamanda orfoqrafiya və nitq inkişafı sahəsində bir 

sıra vərdişlər aşılanır. 

Bəli, məktəbdə ana dili təlimi yüksək nəzəri səviyyədə təşkil olunmalıdır. Bu yüksək səviyyə, ilk 

növbədə, dilçiliyin dil haqqında elmi müddəalarına uyğunluqla müəyyən edilir. Dil üzrə verilmiş 

məlumatların şüurlu mənimsənilməsi mühüm şərtdir. Məlumdur ki, dil insanlar arasında  ən mühüm 

ünsiyət vasitəsidir. Dilin köməyi ilə insana xas olan ən yüksək təfəkkür yaranır və insan bu təfəkkürlə 

varlığı dərk edir. İnsan hər şeyi öyrənməkdə və tərbiyə almaqda başlıca olaraq sözdən istifadə etdiyi 

üçün, dil özünü bütün təlim və tərbiyə işlərinin mühüm vasitəsi kimi göstərir. Bu və ya digər fənn üzrə 

bilikləri o vaxt mənimsəmiş hesab etmək olar ki, şagirdlər doğma ana dili üzrə bilik, bacarıq, vərdişlərə 

yiyələnmiş olsunlar və bu bilikləri düzgün, aydın, anlaşılan şəkildə ifadə etməyi bacarsınlar. Belə ki, 

Azərbaycan dili təliminin əsas didaktik vəzifəsi şagird və tələbələrin şifahi və yazılı nitq vərdişlərini 

inkişaf etdirməkdir. Buna görə də ilk növbədə, fonetika, leksikologiya, söz yaradıcılığı, morfologiya, 

sintaksisdən proqrama daxil edilən və öyrədilən dil qaydalarının nitq inkişafı üçün praktik  əhəmiyyəti 

nəzərə alınmalı, mətn üzrə işlərdə əsas məqsəddən uzaqlaşmamaqla mövzunun tədrisinə ayrılan vaxtdan 

səmərəli istifadə edilməlidir. Müəllim unutmamalıdır ki, hər hansı konkret mövzunu mənimsətmək 

ümumi işdir və bu ümumi iş nəzdində əsas məqsəd öyrənənlərin lüğət ehtiyatını, ədəbi tələffüz, 

orfoqrafik yazı, cümlə qurmaq və s. vərdişlərindən birini və ya bir neçəsini inkişaf etdirməlidir. Dil üzrə 

qazanılan nitq vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi isə şagirdlərin düşünmə tərzinin spesifikası ilə sıx 

bağlıdır. Bu işin yüksək səviyyədə qurulması, vərdişə sahiblənmə xüsusiyyətlərinin dayanıqlığı birbaş 

xarakterdən, onu formalaşdıracaq psixoloji dəstəkdən asılıdır. Ümumiyyətlə, hər bir azərbaycanlı – 

müəllim, həkim, nazir, şəhərli, kəndli, nitq mədəniyyətinə dərindən yiyələnməli, ana dilimizdə düzgün, 

gözəl danışmağa, savadlı, dəqiq, aydın yazmağa borcludur. Onu da qeyd etməliyik ki, sağlam düşüncəli 

insan yetişdirmək ailə və məkrəbin birgə fəaliyyəti nəticəsində mümkündür. Ailədə və məktəbdə şagirdə 

sərbəst fikir yürüdən, qərar verən şəxsiyyət kimi baxmaq lazımdır. 

Əsl müəllim öz taleyinə görə ömürlük möcüzəli “Uşaqlıq ölkəsi”nin vətəndaşıdır. Müəllimin məharəti 

ondadır ki, özünün yüksək bilik və həyat müdrikliyi zirvəsindən uşaq arzularının, hiss və həyəcanlarının 

mürəkkəb dünyasına daxil olsun, uşaqlarda biliyə və əməyə həvəs oyatsın, onları xeyrxah işlər görməyə 

sövq etsin. 
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Məktəb təcrübəsi və elmi tədqiqat göstərir ki, ümumtəhsil məktəblərində  vətəndaş təhsilinin həyata 

keçirilməsinin zəruri şərti demokratik mühitin yaradılmasıdır. Belə ki, şagirdlərin fikirlərini açıq 

söyləməsi, rəylərinin müzakirə edilməsi üçün həvəsləndirilmələrinə böyük ehtiyac vardır. Müəllimlərin 

və şagirdlərin fikir azadlığına geniş imkan yaradılmalıdır. Məktəbin fəaliyyətində valideynlərin iştirakı, 

müəllimlərin öz şagirdlərinə müsbət münasibəti nəzərə alınmalı, praktik işlərdə şagirdlərin nailiyyətləri 

qiymətləndirilməlidir. 

”Şəxsiyyətin  qüdrəti” adlı monoqrafiyada Ulu Öndərin aşağıdakı fikirləri qeyd olunmuşdur: 

“Cəmiyyətin inkişafı, elmi-texniki tərəqqi, dövlətin inkişaf strategiyası kimi mühüm amillər təhsilin 

məqsəd və vəzifələrini, təlimin məzmununu, xüsusilə metodları və texnologiyasını yeniləşməyə məcbur 

etmiş, bu yeniləşmə cəmiyyət quruculuğunun fəal amilinə çevrilmişdir”. Bəli, bu gün real həqiqətlər 

onu deməyə əsas verir ki, indi təhsilin, elmin, mədəniyyətin inkişafı, mətbuatın, radio-televiziyanın 

ölkəmizin aranlı, dağlı bütün kənd, qəsəbə və şəhərlərində xalqın gündəlik həyatına, məişətinə daxil 

olması nəticəsində nəinki ədəbi dilimiz, eləcə də danışıq dilimiz kütləviləşmiş, bütün respublikamızda 

hamının eyni dərəcədə başa düşdüyü, anladığı rəvan, gözəl, səlis dilə çevrilmişdir.  

Heydər Əliyev “Mənəviyyat, mənəvi dəyərlər, mənəvi tərbiyə” əsərində müəllimin şəxsi və əxlaqi 

tərbiyəsinin onun pedaqoji fəaliyyəti üçün çox önəmli olduğunu qeyd edərək yazır: “Müəllim məktəbdə 

örnək olmalı, dərslərdə və sinifdənkənər məşğələlərdə təbliğ etdiyi əxlaq normalarını öz şəxsi nümunəsi 

ilə möhkəmləndirməlidir. Davranışımda da, söz-söhbətində də, geyimində də. Axı hər bir müəllimi daim 

onlarca diqqətli, tələbkar uşaq gözü müşahidə edir. Uşaqlar isə saxtakarlığı tez görüb duyurlar, onlar öz 

tərbiyəçilərinin sözü ilə işi arasındakı fərqin üstündən keçmirlər. Buna görə də müəllimin mənəvi aləmi 

və zahiri siması uşaqlara aşılamaq istədiyimiz ideala uyğun gəlməlidir” 

Ulu öndər Heydər Əliyevin “Təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin 

etməlidir” prinsipinin yerinə yetirilməsinin təmin olunması üçün milli dəyərləri saxlamaqla, təkamül 

yolu ilə dünya təhsil sisteminə doğru hərəkət edib, Azərbaycan təhsil sistemini yeni zirvələrə 

qaldırmalıyıq. Məhz bu mənada gənc nəslin  tərbiyəsinin milli zəmində təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu mənada dil dərsləri nitq inkişafının göstəricisi kimi  çıxış edir. 

Bu dün dövlətimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarını, siyasi kursunu əldə rəhbər tutaraq, Azərbaycan 

təhsilinin inkişafı naminə, xalqın rifahı naminə uğurlu addımlarla tərəqqiyə doğru irəliləyir. 

Ölkəmizdəki bütün quruculuq işləri  məhz bu ideyaların həyata keçirilməsi istiqamətində gedir. Hansı 

ölkədə təhsilin keyfiyyəti yüksək olarsa, gələcək də onundur. 
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ÖZET 

İnsanların çalışma koşulları, yaşam tarzları ve gelir düzeyleri yemek yeme alışkanlıklarını 

etkilemektedir. Çalışan kişiler genellikle yemek hazırlamak için vakit bulamadıklarından ya da 

sosyalleşmek gibi farklı nedenlerden dolayı restoranları tercih etmektedir. Bu nedenle, restoran ve kafe 

gibi toplu beslenme yerlerinden yararlananların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum gıda 

güvenliğinin önemini arttırmaktadır. Sağlıklı beslenebilmek için gıda güvenliğinin sağlanması ve 

gıdaların sağlıklı bir ortamda sunulması önemlidir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için leziz 

yiyeceğin yanında restoran hijyeni de çok önemlidir. Restoranların hijyen standartlarının yüksek olması 

hem insan sağlığının korunması hem de ticari itibar için gereklidir. Bu çalışmada, Tekirdağ ili 

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan tüketicilerin et ürünleri (köfte, döner, balık) sunan restoranların genel 

ve hijyen uygulamaları yönünden algılarını belirlemek amacıyla 128 kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak 

anket gerçekleştirilmiştir. Anket sonucuna göre köfte, döner, balık restoranlarında hizmet alan 

tüketicilerin yaş aralığı ile tercih ettikleri et ürünü türü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ankete 

katılanların tercih ettikleri et ürünü türü ve yeme sıklığı, fiyat değerlendirmesi, işletmelerin hijyeni, 

işletme personeli hijyeni, işletme salonunun, masa sandalye, tabak, bardak, çatal, tuzluk, biberlik 

peçetelik temizliği, yemek sağlığını tehdit eden en önemli faktör olarak neyi gördükleri, yemek servisi 

verilirken üzerinde durulması gereken en önemli konu olarak neyi gördükleri arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. 

Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, sağlıklı güvenilir restoran hizmeti verilebilmesi için 

personelin düzenli olarak eğitimden geçirilmesi, yemek hazırlama ve sunumunda kullanılan 

malzemelerin hijyenine dikkat edilmesinin ön plana çıktığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Et ürünleri, restoran,  gıda güvenliği, hijyen 

 

ABSTRACT 

Working conditions, lifestyles and income levels of people affect their eating habits. Employees 

generally prefer restaurants because they cannot find time to prepare meals or for different reasons such 

as socializing. For this reason, the number of people who benefit from mass eating places such as 

restaurants and cafes are increasing day by day. This situation increases the importance of food safety. 

To be able to eat healthy, it is important to ensure food safety and present food in a healthy environment. 

To ensure customer satisfaction, restaurant hygiene is also very important in addition to delicious food. 

The high hygiene standards of restaurants are necessary for both the protection of human health and 

commercial reputation. In this study, a face-to-face survey was conducted with 128 people to determine 

the perceptions of consumers living in Tekirdağ province Süleymanpaşa district about the general and 

hygiene practices of restaurants serving meat products such as meatballs, doner kebabs and fish. 

According to the results of the survey, a significant relationship was found between the age range of 

consumers serving in meatball, doner and fish restaurants and the type of meat product they prefer. The 
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type of meat product preferred by the respondents and the frequency of eating, the price evaluation, the 

hygiene of the enterprises, the hygiene of the operating personnel, the cleaning of the table, chair, plate, 

glass, cutlery, salt shaker, pepper shaker napkin holder in the operating room, what they see as the most 

important factor threatening food health, Significant relationships were found between what they see as 

the most important issue to be considered while serving food. 

When the results of the survey were evaluated in general, it was seen that regular training of the 

personnel and attention to the hygiene of the materials used in food preparation and presentation came 

to the fore to provide healthy and reliable restaurant service. 

Keywords: Meat products, restaurant, food safety, hygiene 

 

1.GİRİŞ 

Ülkemizde son yıllarda yaşam tarzındaki, gelir ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, bireylerin ve 

ailelerin evleri dışında yemek yeme alışkanlıklarının artmasına yol açmıştır (Yüksekbilgili, 2014).  

Yiyecek-içecek hizmeti, tüketicinin yeme içme esnasında yaşadığı olayların tümünü kapsamaktadır 

(Koçak, 2012).  Yeme içme sektörünün en dinamik halkalarından birisi de üretici ile tüketicinin 

doğrudan etkileşimde bulunduğu restoranlardır. Restoranlar, zamanla müşterilerinin sadece yemek 

yeme ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler olmaktan daha da öteye giderek, onların yemekten zevk 

almalarına, hoşça vakit geçirmelerine,   sosyalleşmelerine, dinlenme ve rahatlamalarına olanak sağlayan 

yerler haline gelmiştir (Badem ve Öztel, 2018). Yetişkinlerin %43'ü restoranların yaşam tarzlarının 

önemli bir parçası olduğunu ve %86'sı bir restorana gitmenin günlük hayatın monotonluğunda güzel bir 

mola olduğunu belirtmişlerdir. Müşteriler, restoran seçimlerinde eskisinden daha fazla seçeneğe sahipler 

ve günümüzde farklı bir karara varmak için çeşitli mal ve hizmetleri test ederken durağan değillerdir 

(Williams, 2000). Restoranlarda sunulan hizmetin servis düzeyi, işletme ve tüketici açısından son derece 

önemlidir (Türksoy, 2015). Ülkelerin refah düzeylerinin artmasıyla birlikte tüketiciler, tükettikleri 

gıdaların besin içeriğine, güvenirliğine ve sağlıklı olmasına daha çok önem vermişlerdir (Sanchez vd., 

2001) 

Gıda güvenliği, sağlıklı gıda sağlamak amacıyla üretim, işleme, saklama, taşıma ve dağıtım 

aşamalarında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır (Uzunöz vd., 

2008). Yiyecek-içecek işletmelerinin hem ürün hem de hizmet üreten işletmeler olması, müşteri 

memnuniyeti açısından her iki unsurun birlikte en iyi şekilde karşılanmasını gerektirmektedir (Bucak, 

2011). Hoşnut edilmeyen her 100 müşteriden 91’i işletmeyi bir daha tercih etmemektedir. Yiyecek 

içecek işletmelerinde üretilen ve servis edilen yiyecek içeceklerin üretim ve servis kalitesi, misafirlerin 

tekrar o işletmeyi tercih etmesinde oldukça önemli bir faktör olmaktadır. Tüketicilerin her geçen gün 

bilinçlenmesi ve seçici olmaları, kaliteli ve güvenli gıda üretimini daha da ön plana çıkarmaktadır 

(Cankül vd., 2017). Restoranlarda sunulan hizmet kalitesi düzeyi arttıkça müşteri memnuniyeti 

artmaktadır (Tan vd., 2014). Böylece müşteri sürekliliği sağlanmakta ve satış gelirleri daha üst 

seviyelere çıkmaktadır (Chow vd., 2007).  Restoran hizmet kalitesi, servis hızı, hazırlık, menü (Huang, 

2004), personel, ekipman, görünüm ve misafirlere karşı bireysel ilgi (Lisnawati ve Astawa, 2020) gibi 

göstergelerle müşterilere duygusal rahatlık sağlamaktadır (Johns ve Howard, 1998).  Tüketicilerin 

restoran tercihleri; restoranın atmosferi, personelin hizmet sunumu, yiyecek-içeceğin içeriği ve fiyat gibi 

belirgin değişkenlere göre şekillenmektedir (Sulek ve Hensley, 2004; Chang vd., 2012; Albayrak, 2013).  

Gıda hijyeni; “gıda zincirinin tüm basamaklarında gıdanın uygunluğunun ve güvenliğinin 

sağlanmasındaki gerekli tüm ölçüm ve şartlar” olarak tanımlanmaktadır (Bilici vd., 2006). Gıda 

endüstrisindeki uygulamaları itibari ile hijyen ve sanitasyon, “sağlıklı koşulların oluşturulması ve 

korunması için alınan tüm önlemler” olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda, toplu tüketim işletmeleri 

için hijyen ve sanitasyon kavramları yaşamsal bir öneme sahiptir (Palulu, 2014). Gıda güvenliği 

tüketiciler, gıda hizmetini sunan kurumlar ve düzenleyici otoriteler için önemli bir endişe kaynağıdır. 

Her yıl dünya çapında milyonlarca insan kontamine gıdaların tüketimi nedeniyle hastaneye 

kaldırılmakta ve hatta yaşamlarını yitirmektedir (World Health Organization, 2015). Bu gıda kaynaklı 

hastalıkların yaklaşık %70'i, yemek servisi kuruluşları veya yemek servisi ile ilişkilendirilmiştir 

(Meakins vd., 2003). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bulaşıcı 

hastalıkların %80’ninden hijyen ve sanitasyon konusundaki yetersizlikler sorumludur (Wijk vd., 2008). 
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Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren firmalar için kaliteli ve güvenilir olmak bir tercih değil, 

zorunluluktur. İsimleri değişkenlik gösterse de işletmelerin duvarlarına astıkları hijyen sertifikaları da 

bunun en açık işaretlerindendir. Müşteri olarak bir mekânı tercih ederken, bu belgeler önemlidir. 

Dolayısıyla bir gıda işletmesinde duvarlarında TS 13811 veya TS 13027 belgelerini görülüyorsa, o 

işletmenin gıda güvenliğini ve hijyen kurallarını, bir yönetim sistemi şeklinde uyguladığını 

göstermektedir (Taşangil, 2021). 

Günümüz tüketici eğilimleri ele alındığında, restoran işletmeciliğinin özel bir öneme sahip olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de yeme-içme sektöründe öngörülen büyümeye rağmen, tüketicinin restoran 

seçim ölçütlerinin incelenmesi konusunda eksiklikler olduğu görülmektedir (Yüksekbilgili, 2014). 

Bu çalışma, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan tüketicilerin et ürünleri sunan restoranların 

genel ve hijyen uygulamaları yönünden algılarını tespit etmek amacıyla yüz yüze anket yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

2.MATERYAL ve METOD 

Anket basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre Tekirdağ’da 18 yaş üzeri 128 tüketici üzerinde, 

gönüllülük esasına dayalı olarak yüz yüze görüşme yapılarak uygulanmıştır. 10 denekle gerektiğinde 

gerekli düzeltme yapılmak üzere soruların netliği ve geçerliliği test edilmiştir (Badrie vd., 2004). 

Araştırma verileri SPSS Ver. 18 istatistik paket programı kullanılarak Khi-kare (χ2) analizleriyle test 

edilmiştir.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Hizmet alınan yiyeceklerin yaş gruplarına göre dağılım oranları Çizelge-1’de verilmiştir. Yaş grupları 

ile hizmet alınan yiyecek türü arasındaki ilişki orta düzeyde anlamlı bulunmuştur. Köfte tercihi 26-35 

yaş grubunda daha yüksek olurken, döner tercihi düşük yaş gruplarında daha fazla olmuştur. Balık ise 

26-35 ve 36-50 yaş gruplarında daha fazla tercih edilirken, diğer yaş gruplarında benzer dağılım 

göstermiştir. 

Çizelge-1. Hizmet alınan yiyeceklerin yaş gruplarına göre dağılımı (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Yaş Grupları 
İstatistik 

18-20 21-25 26-35 36-50 50> 

Köfte 0.0 13.3 66.7 13.3 6.7 

2 = 28.679** 

Cramer’s  = 0.335 

Döner 36.7 26.7 18.3 15.0 3.3 

Balık 17.0 15.1 24.5 30.2 13.2 

Toplam 24.2 20.3 26.6 21.1 7.8 

**P<0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Tüketicilerin yeme sıklığı ile tercih ettikleri et ürünü türü arasında anlamlı, ancak zayıf bir düzeyde 

etkileşim olduğu görülmüştür (Çizelge-2). Her 3 et ürünü tercihinde de haftada 1-2 kez et tüketenlerin 

oranı yüksek olmuştur. Ancak, bu grupta balık tüketimi oranı diğer et ürünlerine göre daha yüksek 

olmuştur. Her gün ve ayda 1-2 kez et ürünü tüketenlerin oranları da düşük olmuştur. 

Çizelge-2. Hizmet alınan yiyeceklerin yeme sıklığına göre dağılımı (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Yeme sıklığı 

İstatistik Haftada 

1-2 

Haftada 

3-4 

Her 

gün 

Ayda 

1-2 

Köfte 60.0 20.0 6.7 13.3 

2 = 12.731* 

Cramer’s  = 0.223 

Döner 66.7 25.0 5.0 3.0 

Balık 86.8 9.4 3.8 1.7 

Toplam 74.2 18.0 4.7 3.1 

*P<0.05 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Ankete katılanların et ürünü hizmeti veren restoranlara verdikleri puanların dağılımları Çizelge-3’te 

verilmiştir. Et ürünü ile verilen puanlar arasında anlamlı, ancak zayıf düzeyde bir ilişki olduğu 
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görülmüştür. Tüketicilerin büyük çoğunluğu et ürünleri restoranlarında hijyenin genel olarak iyi 

olduğunu belirtmişlerdir. Köfte ürünü satan restoranlarda bu oran biraz daha yüksek olmuştur. Balık 

restoranlarından hizmet alan tüketicilerin hiçbiri hijyenin çok iyi olduğunu belirtmemiş, çoğunluğu iyi 

ve orta düzeyde olduğunu belirtmiştir.  

Restoran temizliği hijyen ve sağlık açısından önemli olduğu kadar hizmet kalitesinin sağlanabilmesi 

açısından da önemlidir. Çünkü müşterilerin restoran temizliği hakkında beklentilerinin anlaşılması ve 

uygulanabilmesi müşteri beklentilerinin karşılanması ve müşteri tatmininin sağlanmasını gerektirir 

(Yoo, 2012). Temizlik, restoran endüstrisinin önemli bir yönüdür. Dışarıda yemek yeme oranı arttıkça, 

restoran temizliği ve gıda güvenliği konuları hem yönetim hem de müşteri açısından giderek daha fazla 

vurgulanır hale gelmiştir. Center for Science in the Public Interest'e (2008) göre, gıda kaynaklı 

hastalıkların genel olarak yarısı, ev dışında hazırlanan yiyeceklerden kaynaklanmaktadır ve gıda 

kaynaklı hastalıkların çoğu, restoranların uygun gıda işleme adımlarını izlememesi nedeniyle meydana 

gelmektedir. 

Çizelge-3. Et ürünü restoranlarının hijyen puanları dağılımı (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Et Ürününün Hijyeni 
İstatistik 

Çok iyi İyi Orta Kötü 

Köfte 20.0 66.7 13.3 0.0 

2 = 17.942** 

Cramer’s  = 0.265 

Döner 21.7 55.0 21.7 1.6 

Balık 0.0 54.7 43.4 1.9 

Toplam 12.5 56.2 29.7 1.6 

**P<0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Restoranlarda servis yapan personelin hijyeni ile ilgili puan dağılımları Çizelge-4’de görülmektedir. 

Servis elemanlarının hijyeni ile et ürünü sunumu arasında anlamlı ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Tüketicilerin yaklaşık yarısı servis elemanlarının hijyeninin tüm restoranlarda iyi 

olduğunu belirtmişlerdir. Köfte restoranlarında iyi diyenlerin oranı biraz daha yüksek olmuştur. Balık 

restoranlarında çok iyi diyenlerin oranı daha az olmuştur. Tüm restoranlarda kötü ve çok kötü puan 

veren tüketicilerin oranının çok düşük olduğu gözlenmiştir. 

Çizelge-4. Restoranlarda servis elemanlarının hijyen puanları dağılımı (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Servis Elemanı Hijyeni 

İstatistik Çok 

iyi 
İyi Orta Kötü 

Çok 

kötü 

Köfte 26.7 53.3 13.3 0.0 6.7 

2 = 20.041* 

Cramer’s  = 0.280 

Döner 21.7 43.3 33.3 0.0 1.7 

Balık 3.8 45.3 43.4 7.5 0.0 

Toplam 14.8 45.3 35.2 3.1 1.6 

*P<0.05 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Gıda üretimi hassas bir süreçtir ve kaynaklı bulaşmalara oldukça müsaittir. Bu yüzden bu sektörde 

çalışacak personelin kişisel hijyen kurallarına uymaları son derece önemlidir. Personelin genel sağlık 

durumu, el ve vücut temizliği, çalışırken kullanacağı iş elbisesi, kullanacağı koruyucu malzemeler 

(maske, bone, vb.) personel hijyeni uygulamalarıdır (Parlak, 2020). Besin kaynaklı hastalıkların 

oluşmasında, bulaştırılmasında, hastalığa yol açan mikroorganizmaların taşınmasında insan faktörü en 

önemli potansiyel kaynaktır (Tayar, 2010). Besinlerin seçimi, hazırlanması, pişirilmesi, tüketimi ve 

besin güvenliği ile ilgili davranışlar öğrenilmiş davranışlardır. Bu davranışlar eğitim ile iyileştirilebilir 

(Roberts vd., 2008). 

Tüketicilerin et ürünü restoranlarının salon temizliği konusunda verdikleri puanların dağılımda anlamlı, 

ancak zayıf bir ilişki gözlenmiştir (Çizelge-5). Döner restoranlarında iyi puan veren tüketicilerin oranı 

daha yüksek olurken, genel olarak tüm restoranlarda iyi diyen tüketicilerin oranı yüksek olmuştur. Köfte 

hizmeti veren restoranlarda çok iyi diyenlerin oranı da oldukça yüksek olmuştur.  
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Yapılan çalışmalar temizliğin, müşterilerin restoran kalitesini değerlendirmesinde önemli bir faktör 

olduğunu ve müşterilerin memnuniyet düzeyini etkileyebileceğini ortaya koymuştur (Aksoydan, 2007; 

Barber ve Scarcelli,  2009; Barber ve Scarcelli, 2010). 

Çizelge-5. Restoranlarda yemek salonunun temizliği puanları dağılımı (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Yemek Salonunun Temizliği 

İstatistik Çok 

iyi 
İyi Orta Kötü 

Çok 

kötü 

Köfte 40.0 46.7 6.7 6.7 0.0 

2 = 17.600** 

Cramer’s  = 0.262 

Döner 20.0 61.7 16.7 1.7 0.0 

Balık 5.7 54.7 30.2 7.5 1.9 

Toplam 16.4 57.0 21.1 4.7 0.8 

*P<0.05 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Restoranlarda tabak, tepsi, çatal, bıçak ve kaşık gibi sunum malzemelerinin temizliği ile ilgili 

tüketicilerin verdikleri puanların dağılımları Çizelge-6’da verilmiştir. Sunum malzemeleri ile verilen 

puanlar arasında anlamlı, ancak zayıf bir düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Köfte restoranlarında çok 

iyi ve iyi puan veren tüketicilerin oranı oldukça yüksek olmuştur (%86.7). Balık restoranlarında ise çok 

iyi diyenlerin oranının çok az olduğu görülmüştür. Tüm restoranlarda genel olarak tüketicilerin yarısına 

yakını sunum malzemelerinin temizliğinin iyi olduğunu belirtmişlerdir. 

Çizelge-6. Et ürünü restoranlarının sunum malzemelerinin temizliği ilgili puanların dağılımları (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Sunum Malzemelerinin Temizliği 
İstatistik 

Çok iyi İyi Orta Kötü 

Köfte 46.7 40.0 13.3 0.0 

2 = 17.742** 

Cramer’s  = 0.263 

Döner 15.0 56.7 26.7 1.7 

Balık 5.7 56.6 37.7 0.0 

Toplam 14.8 54.7 29.7 0.8 

**P<0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Servis kalitesi, müşteri tercihlerini ve memnuniyetini etkileyen önemli bir unsurdur (Keith ve Simmers, 

2011; Voon vd., 2013; Sumaedi ve Yarmen, 2015). Müşteri ihtiyaçları, kaliteli bir hizmet ile 

karşılanmalıdır (Chang vd., 2010). Bu nedenle, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için kaliteli bir 

hizmetin sunulması gerekmektedir (Brady ve Robertson, 2001; Namkung ve Jang, 2010). 

Tüketiciler et ürünü işletme salonunda sunulan ekmeklerin %23.5 oranında paketli ve % 76.5 oranında 

açık dilimli olduğunu ifade ederken, ekmeklerin % 97.1 oranında taze, % 2.9 oranında bayat 

sunulduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca işletmelerin %32 oranında havalandırma sistemi kullanırken, % 68 

oranında pencere açılarak havalandırma yapıldığını belirtmişlerdir. İşletmeye verilen havanın temiz 

olması ve uygun bir havalandırma yönteminin tercih edilmesi önemlidir. İşletmede etkili bir 

havalandırma sistemi kurulmalı, temiz hava kontrollü bir şekilde işletme içine yönlendirilmelidir. 

Sisteme verilecek havanın kuru olması mikrobiyolojik gelişmelerin önlenmesi açısından önemlidir 

(Anonim, 2008; Cundith vd., 2002).  

Tüketicilere yemek sağlığını tehdit eden kimyasal tehlike (deterjan, dezenfektan), fiziksel tehlike (metal, 

cam, tahta), mikroorganizmalar gibi faktörler sorulmuştur. Yemek sağlığını tehdit eden faktörlere 

verilen yanıtlar ile et ürünleri restoranları arasında anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge-7). Döner restoranlarında tüm faktörlerin etkili olduğunu belirtenlerin oranı 

oldukça yüksek olmuştur. Köfte restoranlarında kimyasal faktörlerin daha önemli olduğunu belirtenlerin 

oranları daha yüksek olmuştur. Balık restoranlarında ise mikroorganizmalar ve hepsi diyenlerin oranının 

yüksek olduğu görülmüştür.  

Güvenli gıda, insan sağlığının birincil belirleyicisidir. Güvenli, besleyici ve sağlıklı gıdaya erişim temel 

insan hakkıdır (World Health Organization, 2021). Tüketicilerin her geçen gün bilinçlenmesi ve seçici 

olmaları, kaliteyi ve güvenli gıda üretimini daha da ön plana çıkarmaktadır (Cankül  vd., 2017). 
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Çizelge-7. Et ürünü restoranlarında yemek sağlığını tehdit eden faktörlerin dağılımları (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Yemek sağlığını tehdit eden faktörler 
İstatistik 

Kimyasal Fiziksel Mikroorganizma Hepsi 

Köfte 60.0 13.3 26.7 0.0 

2 = 33.310** 

Cramer’s  = 0.361 

Döner 8.3 8.3 16.7 68.7 

Balık 20.8 7.5 34.0 37.7 

Toplam 19.5 8.6 25.0 46.9 

**P<0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Tüketicilere yemek öncesi ellerini yıkama durumu sorulduğunda, %70.3 oranında her zaman 

yıkadıklarını, %27.3 oranında ara-sıra yıkadıklarını, %2.3 oranında hiçbir zaman yıkamadıklarını ifade 

etmişlerdir. Ellerin yıkanması mikroorganizmaların kontaminasyonunu engellemede çok önemli bir 

uygulamadır. Bu nedenle tüketicilerin daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Restoran yöneticileri 

müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla servis kalitesine, hijyene ve insan kaynakları yönetimine 

odaklanmalı; servis kalitesinin sağlanabilmesi ve sürdürülmesi amacıyla işletme personeline eğitim 

verilmelidir (Ruetzler vd., 2009; Lee vd., 2012). 

Tüketicilerin yemek hizmetinde nelere öncelik verdikleri ile ilgili soruya verdikleri yanıtların oransal 

dağılımı Çizelge-8’de verilmiştir. Sunulan et ürünleri ve verilen yanıtlar arasında anlamlı ve orta 

düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Köfte ve döner restoranlarında hijyenin öncelikli olduğunu 

belirtenlerin oranı, balık restoranlarına kıyasla daha yüksek olurken, Balık restoranlarında tazelik 

diyenlerin oranı da yüksek olmuştur. Köfte ve döner restoranlarında tazelik ve lezzet önceliklidir diyen 

tüketici olmamıştır. 

Çizelge-8. Restoranlarda yemek hizmetindeki önceliklerin dağılımı (%) 

Hizmet 

Alınan 

Yiyecek 

Yemek Hizmetindeki Öncelikler 

İstatistik 
Hijyen İletişim Sağlık 

Servis 

sunum 
Tazelik Lezzet 

Köfte 66.7 16.7 16.7 0 0 0 

2 = 24.132** 

Cramer’s  = 0.431 

Döner 77.8 13.9 0 8.3 0 0 

Balık 39.1 8.7 4.3 13.9 30.4 4.3 

Toplam 63.1 12.3 3.1 9.2 10.8 1.5 

**P<0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Et ürünleri hizmeti veren restoranlarda fiyat değerlendirmesinin dağılım oranları Çizelge-9’da 

verilmiştir. Sunulan et ürünü ile fiyat değerlendirmesi arasında anlamlı ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Genel olarak köfte ve döner restoranlarında fiyatların iyi olduğunu belirtenlerin oranları 

yüksek olurken, balık restoranlarında iyi, normal ve yüksek diyenlerin oranları birbirine yakın olmuştur. 

Müşteri için fiyat, kaliteye yönelik algının oluşmasında etkili olmaktadır (Brunso vd., 2002; Namkung 

ve Jang, 2010). Elde edilen değerin karşılaştırılması açısından da önemli bir unsur olan fiyat, müşteri 

tercihlerini etkilemektedir (Iglesias ve Guillen, 2002; Kwun ve Oh, 2004; Raji ve Zainal, 2016). 

Çizelge-9. Et ürünü restoranlarında fiyat değerlendirmesi dağılımları (%) 

Hizmet Alınan 

Yiyecek 

Fiyat Değerlendirmesi 
İstatistik 

Çok iyi İyi Normal Yüksek 

Köfte 13.3 53.3 20.0 13.3 

2 = 15.976* 

Cramer’s  = 0.250 

Döner 10.0 61.7 25.0 3.3 

Balık 3.8 37.7 34.0 24.5 

Toplam 7.8 50.8 28.1 13.3 

*P<0.05 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

4. SONUÇ 

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan tüketicilerin et ürünü restoranlarını genel ve hijyen olarak 

değerlendirmesini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 
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 Yaş grupları ile döner restoranlarını tercih edenler arasında ters bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 

Yaş grubu azaldıkça döner restoranlarını tercih edenlerin oranı artmıştır. Orta yaş grubunun (26-35) 

büyük çoğunluğu köfte restoranlarını tercih etmiştir. Yaş gruplarının balık restoranlarını tercihlerinin 

dağılımında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. 

 Tüketiciler çoğunlukla dönerin fiyatının makul olduğunu, balık fiyatının ise yüksek olduğunu 

ifade etmişlerdir.  

 Köfte işletmelerinde tabak, tepsi, çatal temizlik durumu diğer işletmelere göre daha az oranda 

iyi bulunmuştur. Ancak, köfte restoranlarında çalışan personel daha hijyenik bulunmuştur. Döner 

restoranlarında ise salon temizliği oranı daha yüksek olmuştur. 

 Köfte restoranlarında yemek sağlığını tehdit eden en önemli faktör kimyasal faktör olurken, 

döner salonlarında tüm faktörler önemlidir diyenlerin oranı oldukça yüksek olmuştur. 

 Tüketicilerin büyük çoğunluğu tüm restoranlarda yemek hizmeti verilirken önemle üzerinde 

durulması gereken konunun hijyen olduğunu belirtmişlerdir. 

Yapılan bu anket çalışması sonucunda et ürünü hizmeti veren restoranlardan hizmet alan tüketicilerin 

hijyen, temizlik ve gıda güvenliği konularında yeterince bilinçli oldukları ve hizmet alırken bu konulara 

özen gösterdikleri görülmüştür. 

Yemek hazırlama ve sunumunda kullanılan malzemelerin hijyenine dikkat edilmesi ve personel hijyeni 

önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu konuların sürdürülebilir olabilmesi için personelin 

düzenli olarak eğitimden geçirilmesi hijyen uygulamaları ile ilgili olumsuz davranışlarının düzeltilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, et ürünleri hizmeti veren restoranların rekabet edebilmesi için fiyatlarının piyasa 

koşullarına uygun olmasına dikkat edilmesi de önemlidir. 
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ÖZET 

Engel çocuğun yaşamının herhangi bir evresinde karşılaştığı durum sonucunda ortaya çıkar ve yaşamı 

boyunca sürer. Engel her toplumda, her cinsiyette, her yaşta ortaya çıkabilir. Fakat bu bireylerin önünde 

çoğu zaman bir engel daha vardır. Bu engel, engellilere yönelik tutumlardır. Bu derleme yazısı 

çocuklarda empati becerilerinin engelli akranlarına yönelik tutumlarına etkilerini ortaya koymak 

amacıyla oluşturulmuştur. Tutum, yaşantı yoluyla organize olan, bireyin ilişki içerisinde olduğu bütün 

nesnelere ve durumlara verdiği tepki üzerinde yönlendirici ve dinamik bir etki yaratan zihinsel ve 

sinirsel bir hazır olma durumudur. Tutumlar doğuştan kazanılmaz. Ancak sonradan öğrenme yoluyla 

kazanılır. Tutumları etkileyen faktörler ise algı, bilgi, davranış, kültür, aile yapısı, engelli ile temas ve 

empatidir. Empatiyi tanımlarsak ‘’bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun 

duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasıdır.’’ diyebiliriz. Empati becerisinin sosyal etkileşimin 

önemli bir parçası olduğu ve bu bağlamda sosyalleşmenin geliştiği okul ortamında büyük payı olduğu 

yadsınamaz. Empati yapan çocukların daha az saldırgan, daha çok yardımsever ve daha gelişmiş ahlaki 

yargılara sahip oldukları belirtilmektedir. Engellilere yönelik olumsuz tutumları değiştirmek için 

toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı 

kötü tutumları, olumlu tutuma, duyguya ve davranışa dönüştürmenin yolu saygı ve empati gibi 

değerlerin küçük yaş gruplarına aşılanması, okul ve toplumsal çevrenin desteklenmesi ve ön yargıların 

engellenmesi ile gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Engelli, Empati, Tutum 

 

ABSTRACT 

Disability arises as a result of the situation that the child encounters at any stage of his life and continues 

throughout his life. Disability can occur in any society, any gender, any age. But there is often one more 

obstacle in front of these individuals. This barrier is attitudes towards people with disabilities. This 
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review article was created to examine the effect of empathy skills on children's attitudes towards their 

disabled peers. Attitude is a state of mental and nervous readiness that is organized through experience 

and creates a directing and dynamic effect on the individual's response to all objects and situations with 

which he or she is in contact. Attitudes are not innate. However, it is gained through learning afterwards. 

The factors affecting attitudes are perception, knowledge, behavior, culture, family structure, contact 

with the disabled and empathy. If we define empathy, we can say that "a person puts herself in the other 

person's place and understands her feelings and thoughts correctly". It is undeniable that empathy skill 

is an important part of social interaction and in this context, it has a great share in the school environment 

where socialization develops. It is stated that children who empathize are less aggressive, more helpful 

and have more developed moral judgments. Informing, raising awareness and educating the society in 

order to change the negative attitudes towards the disabled emerge as a need. The way to transform some 

bad attitudes into positive attitudes, feelings and behaviors will be achieved by instilling values such as 

respect and empathy in younger age groups, supporting the school and social environment, and 

preventing prejudices. 

Keywords: Child, Disabled, Empathy, Attitude 

 

1.GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) engeli, “vücut fonksiyonu veya yapısındaki bozuklukları, bireyin bir eylemi 

yerine getirmesinde karşılaşılan zorlukları ve yaşam gerekliliklerine katılımın kısıtlanmasını kapsayan 

şemsiye bir kavram” olarak tanımlamaktadır. Dünyada 15 yaş altı çocukların ise %5’i yani yaklaşık 93 

milyon çocuk orta veya ağır bir engele sahiptir (Çoban & Özcebe, 2019).  Bedensel, zihinsel veya 

herhangi bir engele sahip olan çocuklar gerek doğuştan gerekse yaşamın herhangi bir döneminde engelli 

hale gelmiş olsa da toplumun engelli olmayan diğer çocuklar gibi vatandaşlık haklarından (bakım, 

tedavi, eğitim ve yaşam) tümüyle eşit biçimde yararlanmak durumundadırlar (Kösterelioğlu, 2013). Bu 

çocuklar topluma katılımlarını sınırlayan birçok engelle karşı karşıyadır: olumsuz tutumlar, yetersiz 

politikalar, erişilemeyen yapılı çevreler (örneğin, binalar, yollar) ve ulaşım, sağlık hizmetlerine, sosyal 

hizmetlere ve eğitime eşit olmayan erişimdir (Woodgate, 2018).  Fakat engelli çocuklar sağlık alanında 

hizmetlere erişim konusunda eğitim öğretim alanında kaynaştırma öğrenci şeklinde ayrımcılığa 

uğrayarak sosyal alanda dışlanarak birçok sorunlar yaşamaktadır (Aybey, 2016; Genç, 2015; Özata, 

2017). Bu sebeplerle, engelli çocuklar hassasiyeti en yüksek gruplardan birini oluşturmaktadır (Çoban 

& Özcebe, 2019). Buna bağlı olarak özellikle okullarda yakın arkadaşı olmayan, güvensiz ve kendini 

koruyamayan, utangaç ve içine kapanık veya farklı özellikleri olan özel gereksinime gerek duyan pasif 

mağdur çocukların, zorbalık ve dışlanmaya maruz kaldıkları, açık bir fiziksel şiddetle karşılaştıkları 

gözlemlenmiştir (Schrumpf ve ark., 2007). Engelli çocukların bu sorunları yaşamasını etkileyen 

faktörler; ön yargı, toplumun bakış açısı ve tutumu olarak belirtilmektedir. 

Literatür incelendiğinde tutum ile ilgili pek çok tanım yer almaktadır. Öncül (2000), tarafından ‘tutum’ 

‘belirli kişilere, nesnelere, olaylara ya da kurumlara her zaman aynı türden (olumlu, olumsuz veya 

yansız) davranmamıza yol açan sürekli ve değişmez bir inanç, duygu ve eğilim’ şeklinde 

tanımlanmaktadır. Tutumun üç temel bileşeni vardır bunlar; inanç, duygu ve davranış eğilimleridir. 

İnançlar bir nesne hakkındaki temel bilgi düşüncelerimiz ve o nesne hakkındaki gerçeklerdir. Duygular; 

o nesneyi sevip sevmeme, nefret etme gibi durumları ifade eder. Davranış eğilimleri ise; o nesneye yakın 

olma, uzak olma, hoşlanıp hoşlanmama gibi durumlardır. Tutumu üç öğeli olarak açıklayan klasik 

modelde, duygusal öğenin (değerlendirme boyutunun) yanı sıra, tutum nesnesine ilişkin bilgileri, 

inançları ve bilişsel süreçleri içeren bilişsel öğeden ve tutum nesnesine yönelik davranışsal eğilimi ifade 

eden davranışsal öğeden de söz edilmektedir.  

En temel tutumların çoğu çocukluk yaşlarında oluşmaktadır. Anne ve babaların çocukları istediği gibi 

davrandığında onlara gülümsemeleri ve ödüllendirmeleri, istemedikleri bir davranışı sergilediklerinde 

ise onları cezalandırmaları çocuklarda kalıcı olumlu veya olumsuz birçok tutumun gelişmesinde etkili 

olur. Tutumlar bu şekilde kasıtlı yaptırım olmadığında da taklit yoluyla gelişebilir (Çöllü & Öztürk, 

2014). Bu bağlamda tutum, doğrudan gözlenebilen bir özellik değildir ve doğuştan kazanılmaz. (Evran 

ve ark., 2013). Tutumlar sonradan öğrenme yoluyla kazanılır. Bu tutumların kazanılmasında etkili 

faktörler ebeveynler kitle iletişim araçları ve kişisel yaşantılardır. Tutumu etkileyen faktörler ise algı, 
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bilgi, davranış, kültür, aile yapısı engelli akran ile temas ve empatidir (Alnahdi, 2019; Altıparmak & 

Yıldırım-Sarı, 2012; Can & Kara, 2017; Güzel ve ark., 2019). 

Tutumların birey için, bilgilendirme, gereksinimleri doyurma, kendini ifade etme ve toplumsal 

etkileşime katkı sağlama ve benlik saygısını yapılandırma ve koruma olmak üzere önemli işlevleri 

bulunmaktadır (Madran, 2012). Bu işlevler ile birlikte engellilere yönelik tutumların çok boyutlu 

olduğunu söyleyebiliriz (Wang, 2021). Engelli kişilere yönelik tutumlar, kişilerin hayatlarının bütününü 

etkileyebilmektedir (Daşbaş, Kesen ve Eryılmaz, 2013). Engelli kişilerle iletişim kurmak, paylaşım ve 

etkileşim içinde olmak olumlu tutumları geliştirmektedir. Nitekim bireylerdeki fiziksel yetersizliğin tek 

başına bir engele neden olamayacağı, bu durumun ancak yetersizliği olan bireyin kendi kendisini veya 

diğer bireylerin onu yetersizlik algısı durumunda, bir engele neden olacağı tespit edilmiştir. Engelli 

kişilerin sayısı azımsanmayacak sayıda olmasına rağmen bireylere yönelik ön yargılı tutumlar ve 

ayrımcı davranışlar tarihsel süreç içerisinde her dönemde varlık gösterdiği ve engelli kişilere karşı 

olumsuz tutumların özellikle erken yaşlarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Ülkemizde engelli birey 

sayısının yüksek olmasına rağmen engellilere yönelik olumsuz tutumlar da yüksektir. Bu problemin 

kökünde, engelli bireylere yönelik oluşan veya oluşturulan olumsuz tutumlardan kaynaklanmaktadır. 

Olumsuz tutumlar, engellilerin toplumla bütünleşmelerinin önünde görünmez bir engel oluşturmaktadır 

(Çalbayram, 2018). Toplum içinde çeşitli sosyal gruplarla etkileşime girilmesi, bir taraftan da hangi 

gruplarla etkileşime girilmeyeceğini göstermektedir. Dolayısıyla tutumlar birey ve grup düzeyinde 

kurulacak ilişkilerin altyapısını oluşturmaktadır. Bireyin yaşamına giren her insan, nesne ve kavram 

hakkında tutumları oluştuğu gibi, engelli bireyler hakkında da tutumları oluşmakta, söz konusu tutumlar 

ise sosyal ortamlarda bu bireylere yönelik davranışları belirleyebilmektedir (Açak, Altunhan ve Bayer, 

2021). 

Engellilere yönelik olumsuz tutumlar birçok türe ayrılabilir. Örneğin engellilere yönelik ayrımcılık 

konusunda cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum, eğitim gibi değişkenlerin fark yarattığını gösteren 

çalışmaların; aynı değişkenlerin engellilere yönelik ayrımcılıkta fark yaratmadığını gösteren 

çalışmalarda bulunmaktadır (Yıldırım, 2004). Yaşın tutumlar üzerindeki etkisinden bahseden bir 

araştırma daha genç yaştaki katılımcıların daha olumlu tutumlara sahip olduğunu belirtilmiştir (Kenyon, 

2013). İlgili değişken grupları arasında fark bulunup bulunmamasından bağımsız olarak engellilere 

yönelik ayrımcılık bir şekilde devam etmektedir. Hatta engel grupları arasında bile ayrım yapıldığı, en 

olumsuz tutumların zihinsel engellilere yönelik olduğu; duygusal/davranışsal engellilerin ve fiziksel 

engellilerin sırasıyla zihinsel engellileri takip ettiği bilinmektedir (Nowicki, 2002). Buna bağlı olarak 

en olumsuz tutumlara maruz kalan zihinsel engelli çocukların okullara entegrasyonunda hızlı adımlara 

tanık olunması gerekmektedir (Alnahdi, 2019). 

Çocukların engelli akranlarına yönelik tutumları konusunda birçok araştırma literatürde mevcuttur. 

Örneğin; Gonçalves ve Lemos (2013)’un altı ila on ikinci sınıf 400 çocukta yaptıkları çalışmada; kız 

öğrencilerin erkeklere göre daha olumlu tutum sergilediği ve yaşın arttıkça olumlu tutum sergileme 

eğiliminin anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Bossaert ve arkadaşlarının (2010) 11-20 yaş 

aralığındaki 167 çocuğa yaptığı çalışmada; kızların tutularının erkeklere göre daha olumlu olduğu ve 

video izletilen çocukların engelli akranlarına karşı daha olumlu tutum sergilediği görülmüştür. Ailede, 

10 arkadaş çevresinde engelli birey bulunması ve engelli bireyle iletişimde olması tutumla ilgili anlamlı 

bir değer ifade etmemiştir. Vignes ve arkadaşlarının (2008) on iki ila on üç yaş aralığındaki 1135 yedinci 

sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada; kız öğrencilerin, sosyo-ekonomik durumu iyi olan 

öğrencilerin, engelli arkadaşı olan öğrencilerin ve aile ya da medya yardımı ile engelliler hakkında bilgi 

sahibi olan öğrencilerin daha olumlu tutum sergilediğini göstermiştir. 

Tutumlar değişim sürecine direnç gösterme eğilimindedir. Bu dirence rağmen tutumlar, yeni bilgi ve 

deneyimler edindikçe değişmektedir. Engelliler ile ilgili bilgilerimiz arttıkça onlara karşı tutumlarımızın 

da olumlu yönde değişme olasılığı artmaktadır. Engellilere yönelik olumsuz tutumların olumlu yönde 

değişmesi için hem engelliler hakkında bilgi vermek ve kalıp yargılar hakkında konuşmak gibi bilişsel 

etkinliklerin hem de onlarla doğrudan ilişki kurmak ve birlikte etkinlikte bulunmak gibi davranışsal 

etkinliklerin bir arada olması gerekmektedir (Yılmaz, 2019).  

Tutumları etkileyen faktörlerin başında gelen empati kavramını incelediğimizde; bir insanın kendisini 

karşısındaki insanın yerine koyarak onun ve düşüncelerini doğru anlamasıdır (Dökme, 2019). Empati, 
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bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak duruma onun bakış açısı ile bakması, o kişinin 

duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. 

Saldırganlık eğilimi gösteren bir insan, empati kurmayı başarıp kendisini karşıdaki bireyin yerine 

koyarak onu anlamaya çalıştığında saldırganlık yerine daha çözümleyici barışçıl davranış 

göstermektedir. Başka bir deyişle, empati kurma saldırganlık davranışının azalmasında etkin rol 

oynamaktadır (Hasta, 2013).  

Empatinin tanımını incelemek için literatüre baktığımızda, birçok farklı tanım görmekteyiz. Bu kadar 

çok farklı tanımla karşılaşmamızın sebebi, empatinin duygusal ve bilişsel olmak üzere iki farklı boyutta 

ele alınmasıdır (Moore, 1990). Empati kavramının duygusal tanımlarında, dinleyicinin, konuşmacı ile 

aynı duyguları hissetmesi gerektiği vurgulanırken bilişsel tanımlarda ise, dinleyicinin, konuşmacının 

bakış açısından olaylara bakması, konuşmacının duygularının ve düşüncelerinin farkına varması 

gerektiği belirtilmektedir (Bierhoff, 2002). 

1950’lerde bilişsel nitelikli bir kavram olarak ele alınan empati, bu yıllarda bir insanı karşısındaki 

insanın tanıması, kendini onun yerine koyarak onun hakkında bilgi sahibi olması anlamında 

kullanılmıştır.    

Scheler (1954) empatinin, diğerinin yaşantısının tekrar üretilmesi olmadığını ve duygusal tepkinin 

tonunun, gözlemcinin kişiliği ve kişiler arası ilişki faktörüyle renklendiğini vurgulamıştır. Bu bakış 

açısına göre empati kuran kişinin tepkisi, açık olarak diğerinin duygularına uygun bir tepki olmasına 

rağmen tamamen onun duygularının kopyası değildir. Çünkü her birey öğrenme çevresi ve yaşantılarına 

bağlı olarak öğrendiği duygusal tepki dağarcığına uygun duygusal tepkiler verebilir. Bu nedenle empati 

sürecinde verilen duygusal tepkinin şiddeti ve miktarı kişiden kişiye değişir (Ersoy,2016). 

1960’lı yıllarda empatinin duygusal yönü vurgulanmıştır. Buna göre empatinin bilişsel yönü empatinin 

ön şartıdır ancak yeterli değildir. Asıl olan karşısındakinin hissettiği duyguların aynısını hissetmektir. 

Sosyal beceriler ve olumlu sosyal davranışlar çocuklar için hayati önem taşımaktadır. Empati becerisi 

sosyal iletişimin büyük ve önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Empati yapan çocukların daha 

az saldırgan, daha çok yardımsever ve daha gelişmiş ahlaki yargılara sahip oldukları belirtilmektedir 

(Ersoy, 2016). Bu nedenle çocukların empati becerisinin engelli akranlarına veya bireylere yönelik algı 

ve tutumlarını doğrudan etkilediği düşünülmektedir (Evran ve ark., 2013). Okul ortamı çocukların 

kazandıkları alışkanlıkları ve davranışlarını gösterdikleri  sosyal ortam olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Okul deneyimi, sadece eğitim ve becerilerin değil aynı zamanda çocukların sosyal ilişkilerini 

geliştirerek önemli kazanımlar elde ettikleri önemli tecrübeleri barındırır. Öğrenciler; sağlıklı yaşam 

biçimi davranışları, genel sağlık, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, madde bağımlılığı, 

gelişimsel döneme özgü ruh ve beden sağlığı, uyku, beslenme, fiziksel aktivite, sosyal beceriler, pozitif 

ruh sağlığını geliştirme vb. faaliyetler ile birlikte gelişimlerini sürdürür. Engelli çocukların yaşadığı 

sorunlar ile ilgili literatürde birçok kaynak mevcuttur. Fiziksel engelli çocukların, kendilerinden 

beklenen birçok aktiviteyi yapamıyor olmaları, çocuğun günlük yaşam aktivitelerini bağımsız 

gerçekleştirememesi, ebeveynlerine bağımlı olmaları ve sosyal yaşam sınırlılıkları çocuklarda; kendini 

işe yaramaz ve yetersiz hissetme, anksiyete, depresyon, yalnızlık gibi olumsuz duygularla 

sonuçlanmaktadır (Balcı & Girgin, 2015). Engelli çocukların öz bakım gereksinimlerini tek başına 

karşılayamaması, ebeveynlerine özellikle de annelerine olan bağımlılıklarının artmasına, anneden 

ayrılmada güçlük yaşamalarına, düşük benlik saygısına yol açmaktadır (Taleporos, 2005). Bunun yanı 

sıra engelli çocukların eğitim alanında da birçok sorun yaşadığı ve yapılan bir araştırmada bu sorunların 

başında da ulaşımın geldiği vurgulanmıştır (Çıkılı ve Karaca, 2017). Sevinç ve Çay’ın (2017) 

çalışmasında engelli öğrenciler, derslerde ve sınavlarda sorun yaşadıklarını ve bu sorunları arkadaşları 

ve öğretmenleri sayesinde çözdüklerini ifade etmişlerdir (Tekin, 2019). Sağlık hizmeti ve bakıma 

erişimde karşılaşılan zorluklarda sorunlardan birini oluşturmaktadır. Yaşanılan sorunlar engelli 

bireylerin sağlıklarının daha fazla bozulmasına, fizyolojik ve psikolojik problemlerinin artmasına, beden 

imajı, beden algısı, benlik saygısı ile ilgili değişimleri daha fazla yaşamalarına, ikincil ve üçüncül sağlık 

sorunlarının ortaya çıkmasına, ileri düzeyde sağlık hizmeti ve bakıma daha fazla ihtiyaç duymalarına ve 

hatta yaşamlarını tehdit etmeye neden olabilmektedir (Dereli ve Sarı, 2021). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu derleme yazısında çocukların engelli akranlarına yönelik tutum empati becerileri değerlendirilmiştir. 

Engelli bireylerin toplumsal hayat içinde eksiksiz olarak ve etkili biçimde yer alabilmeleri için onlara 

yönelik tutumların olumlu şekilde değiştirilmesi çok önemlidir. Tutumlar doğuştan oluşmadığı 

öğrenilerek kazanıldığı için çocuğun yetiştiği çevre, aile, çocuğun algısı, bilgi gibi faktörler burada etkili 

olmuştur. Tutumların oluşmasında en önemli faktör ailedir. Çocuk aile içinde sergilediği davranışların 

sonuçlarına göre birtakım şekillenmeler almaktadır. Çocukların empati beceri düzeyleri ile tutumlarının 

arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. Çocukların olumlu tutumlar sergileyebilmeleri güçlü bir empati 

becerisi ile yakından ilişkilidir. Tutumun olumlu yönde artış göstermesi için kullanılacak en büyük 

anahtarın küçük yaşta çocukların eğitilmesi olduğu, eğitimin en doğru verilmesi gereken yerin okul 

olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda engellileri tanıma ve onları anlamaya yönelik 

müfredat değişiklikleri yapması gerekebilir. Çocukların engelli akranları ile daha fazla sosyal paylaşım 

içinde olmaları, engelli çocukların toplumda daha fazla yer alması, karma eğitimin yaygınlaştırılması, 

grup çalışmaları yapılması gibi yöntemler kullanılmalıdır. Tutumla ilgili olarak toplum, daha kapsayıcı 

bir toplum inşa etmek için engelli insanlara yönelik tutumlarını yeniden düşünmeye ve desteklemeye 

teşvik edilmelidir. Bireylerin bilinç ve eğitim düzeylerinin arttırılması gerekmektedir. Engelli bireylerin 

toplumsal hayat içinde eksiksiz olarak ve etkili biçimde yer alabilmeleri için onlara yönelik tutumların 

olumlu şekilde değiştirilmesi çok önemlidir.  
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ÖZET 

Bu derleme yazısı, engelli çocukların uygunsuz teknoloji kullanımının uyku kalitesi ve uyku 

bozukluğuna etkisini ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Uyku, vücudun ihtiyaç duyduğu 

dinlenmeyi, enerji toplamayı ve çocukluk çağında büyüme gelişmeyi olumlu yönde destekleyen bir 

temel insan gereksinimidir. Özellikle çocuklarda düzenli bir uyku örüntüsünün olması sağlıklı fiziksel 

ve sosyal gelişim ile bilişsel gelişim için önemlidir. Düzenli uyku alışkanlıkları, kazanıldığı dönem 

açısından okul çağı dönemin de de oldukça önemlidir. Sağlıklı çocuklarda olduğu gibi engelli 

çocuklarda da uyku düzeninin sağlanması birçok açıdan elzemdir.  

Düzenli bir uyku örüntüsüne sahip engelli çocukların beslenme alışkanlıklarının düzenli oyun oynarken 

enerji dolu ve uyumlu, okul etkinliklerini yaparken istekli ve öğrenmeye açık olduğu gözlenmiştir. 

Düzensiz uyku alışkanlığı ise beslenmeyi, büyüme ve gelişmeyi, okul başarısını ve öğrenme kapasitesi 

gibi birçok alanı olumsuz etkilemektedir.  

Teknoloji, çağımızda birçok alanda kullanılan, çocukların bilgi erişiminde sıkça başvurduğu bunun 

yanında teknolojik aletlerle ve internet aracılığıyla oyunlar oynadığı bir araçtır. Tüm bu faydalarının 

yanında uzun süre ekran başında kalmanın göz, omurga ve gelişime olumsuz etkileri; hareketsiz şekilde 

internet başında geçirilen zamanın obezite gibi birçok risk faktörüne zemin hazırladığı da bilinmektedir. 

Özellikle çocukluk döneminde yatak odasında televizyon, bilgisayar veya cep telefonu bulundurma 

alışkanlığının fazla olması uyku süresinin azaltmaktadır. Bunun nedenleri arasında çocukların teknolojik 

cihaz kullanımı sonrasında uykuya dalamaması ve ekrandan yayılan mavi ışıkların melatonin salınımını 

engellemesi gösterilmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin teknoloji kullanımına ilişkin farkındalığa sahip 

olmaları, çocuklarındaki riskleri erken fark ederek uyku kalitesine olan olumsuz etkilerinin azalmasında 

rol oynayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, engelli çocuk, pediatri hemşiresi, teknoloji, uyku 
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ABSTRACT 

This review article was prepared to reveal the effect of inappropriate technology use of children with 

disabilities on sleep quality and sleep disturbance. Sleep is a basic human need that supports the rest, 

energy collection and growth and development that the body needs during childhood. Having a regular 

sleep pattern, especially in children, is important for healthy physical and social development and 

cognitive development. It is very important in the school age period in terms of the period when regular 

sleep habits are gained. As with healthy children, ensuring sleep patterns in disabled children is 

important in many ways. 

It has been observed that disabled children with regular sleep habits show many positive behaviors, such 

as regular eating habits, energy and harmony in play, willingness to learn, and openness in school 

activities. Irregular sleep habits have negative effects in many areas, such as nutrition, growth and 

development, decrease in energy, academic success, and learning ability. 

Technology is a tool that is used in many areas in our time and that children often use to access 

information and play with technological tools and the Internet. Besides all these benefits, it is also known 

the negative effects of a long stay in front of the screen on the eyes, spine and development. It is also 

known that the sedentary time on the Internet paves the way for the formation of many risk factors such 

as obesity. The habit of having a TV, computer or cell phone in the bedroom shortens sleep time, 

especially in childhood. The reasons for this are that children cannot fall asleep after using technical 

devices and that the blue light emitted by the screen prevents the release of melatonin. 

For this reason, it is believed that raising parents' awareness of technology use will play a role in 

reducing the negative impact on sleep quality by identifying the risks in their children early. 

Keywords: Parent, disabled child, pediatric nurse, technology, sleep 

1. GİRİŞ

Uyku, insanların çevresiyle iletişimin ve etkileşimin farklı uyaranlarla geri döndürülebilir biçiminde 

geçici olarak kaybolması durumudur. Türk Dil Kurumu’na göre; ‘‘Dış uyaranlara karşı bilincin, 

bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde 

azaldığı dinlenme durumu’’ olarak tanımlanmaktadır. Uyku, vücudun ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi, 

enerji toplamayı ve çocukluk çağında büyüme gelişmeyi olumlu yönde destekleyen bir temel insan 

gereksinimidir. Özellikle çocuklarda düzenli bir uyku örüntüsünün olması sağlıklı fiziksel ve sosyal 

gelişim ile bilişsel gelişim için önemlidir. Sağlıklı uyku genel sağlığı, okul öğrenimi, emosyonel 

durumu, davranışlarının düzenlenmesi, biyolojik, fiziksel ve zihinsel sağlığının korunmasına yardımcı 

olur. Uyku, sağlık, akademik başarı ve günlük yaşam için önemli bir fonksiyondur (Cheung ve ark., 

2017). Bu fonksiyonun yeteri kadar sağlanamaması sonucu çocuklar arasında; yetersiz uyku, gecikmiş 

uyku-uyanıklık döngüsü ve uyku bozuklukları yaygın görülen problemler olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Twenge ve ark., 2017). Çocuklarda bu uyku problemleri, birçok farklı şekilde gelişebilir. Genellikle, 

bir hastalık varlığı, ebeveyn kontrolünün azalması, sosyal taleplerin artması gibi durumlar çocukların 

uyku düzenini etkilese de gelişen teknoloji ile birlikte uyku öncesi ekran maruziyetinin çocukların uyku 

kalitesini önemli ölçüde etkilediği düşünülmektedir (Bathory & Tomopoulos, 2017). Uyku problemleri 

yaşayan çocukların beslenme, büyüme ve gelişme, okul başarısı ve öğrenme kapasitesi gibi birçok alanı 

olumsuz etkilemektedir. Uyku sorunları her yaşta görülmekle birlikte engelli çocuklarda sıklıkla 

rastlanılan bir durumdur. Engellilik; kronik hastalıklarda olduğu gibi,  kalıcı olarak yetersizliklere neden 

olan, yaşamı boyunca kişiyi ve çevresini etkileyen sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel yönlerden 

etkileyen bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü; dünyada ortalama olarak bir milyardan fazla engelli birey 

olduğunu bildirmektedir. Engelli çocukların engellerinin yanı sıra birçok fiziksel, psikolojik ve sosyal 

sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Bu sorunların arasında beslenme güçlükleri, epilepsi, zihinsel 

engellikten kaynaklı sağlık ve uyku sorunlarının eşlik etmesi yaygın olarak görülmektedir (Scheepers 

ve ark., 2005). 
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ENGELLİ ÇOCUKLARDA UYKU SORUNLARI 

Engelli çocuklarda uyku sorunları 6-11 yaş aralığında yaygın olarak görülmekte olup, çocuğun ve 

ailesinin günlük yaşam aktivitelerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu sorunlar hem çocukları hem 

de bakımdan sorumlu bireyleri etkileyen ve baş etmekte zorlanılan durumların başında gelmektedir. 

Engelli çocuklarda uyku sorunları, vücut fonksiyonlarının bozulmasına, kardiyovasküler hastalıklara, 

diyabet, obezite, anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, motivasyon düşüklüğü ve bilişsel bozukluklara 

da neden olmaktadır (Hoffman ve ark., 2008). 

UYKU SORUNLARININ NEDENLERİ 

Uyku sorunlarının nedenleri çeşitlilik gösterebilmektedir ve biyolojik, gelişimsel, psikolojik, çevresel 

ve kültürel etmenlerden etkilenmektedir (Köse ve ark., 2017). Örneğin zihinsel yetersizliği olan bireyler 

normal gelişim gösteren akranları ile karşılaştırıldığında daha fazla sağlık sorunları yaşayabildiği 

bildirilmiştir (Durduran ve Bodur, 2009).  

BİYOLOJİK NEDENLER 

Sağlık sorunları ise pek çok uyku sorununu beraberinde getirmektedir. Down Sendromlu bireylerde 

gözlenen hava yolu darlığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan solunumla ilgili güçlükler uyku 

bozukluklarına neden olmaktadır.  

Epilepsi gibi sağlık sorunlarının veya ilaç kullanımının gelişimsel yetersizliği olan bireylerde daha fazla 

görüldüğü ve bunların gündüz uykusunu, uyuma ve uyanma arasındaki geçişleri etkilediği 

bilinmektedir. Bu örnekleri uyku sorunlarının biyolojik nedenleri arasında saymak mümkündür (Sarı, 

2010). 

ÇEVRESEL NEDENLER 

Çocuğun kendisinin ya da diğer aile üyelerinin uyku alışkanlıkları gibi çevresel etmenler de söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin, ailenin gece çok geç saatte yatıp gündüz çok geç saatte uyanmak gibi bir 

alışkanlığı var ise, bu durum çocuğun uyku düzenini de olumsuz yönde etkileyecektir. Benzer şekilde 

geç saatte yenen akşam yemeği de uykuyu etkileyeceği için bu gibi aile alışkanlıklarını da çevresel 

etmenler arasında ele almak mümkündür (Toper, 2018).  

DAVRANIŞSAL NEDENLER 

Bireyin uyuduğu odanın ısısı ve ışığı da uyku sorununa neden olabilecek çevresel etmenler arasında 

sayılmaktadır. Ebeveynlerin, uyku zamanları sırasında çocuklarına karşı sergiledikleri davranış 

biçimleri de çocuklarının problem davranış sergilemelerine neden olabilmektedir. Bu durumlar 

davranışsal nedenler arasında ele alınmaktadır. Tüm bu örneklerin yanında engelli çocuklarda uyku 

problemine neden olan bir diğer etmen ise uygunsuz medya kullanımıdır (Toper, 2018). 

MEDYA KULLANIMINA BAĞLI NEDENLER 

Çağımızda çocuklarda uyku sorunlarının gelişmesinde uygunsuz teknoloji ve sosyal medya 

kullanımının önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Öztürk Eyimaya ve ark., 2020). Teknolojinin hızlı 

gelişimi ve yaygın kullanımı, dijital ekranları günlük yaşamın bir parçası haline getirmiştir. Dijital 

ekranlar artık her yaştan çocuklar tarafından günün her saatinde kullanılabilmektedir (Cheung ve ark., 

2017). Günümüz dünyasında dijital medyanın yaygınlığı ve avantajları yadsınamaz. Birkaç çalışma, 

mobil cihazların ve ekranların kullanımının faydalarını bildirmiştir (Lodhia ve ark., 2017) . Örneğin 

otizm spektrum bozukluğu (OSB) durumunda, ekranların öğrenmeyi geliştirebilecek ortamlar olarak 

kabul edildiği çalışmalar mevcuttur. Ekranların OSB'li çocuklarda sosyal becerileri ve yönetici 

işlevsellik becerilerini geliştirdiği de bulunmuştur. Ancak aşırı medya tüketimi, özellikle çocuklar için 

ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunlar, artan medya tüketimi yoluyla öğrenilen ve taklit edilen eylemler, 

şiddet içeren davranışları ve daha yüksek yasadışı maddelere düşkünlük olasılığını içerebilir. Bunun 

yanında  medyaya uzun süre maruz kalma ve mobil medyanın kullanımı engelli çocukların bilişsel 

işleyişini, sosyal ve uyumsal gelişimini kısıtlayabilir. Ayrıca, otizm spektrum bozuklukları, öğrenme 

güçlüğü ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlar gibi belirli kesimler bu popülasyonun daha 

da yüksek risk altında olan grubunu oluşturmaktadır. Geçmişte yapılan birçok araştırma da medya 

kullanımı sadece bilişsel sorunlar dışında obezite, uyku sorunları ve dikkat sorunları ile gecikmiş dil 
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gelişimi arasındaki ilişkileri bildirmiştir (Chonchaiya ve ark., 2011; Robinson ve ark., 2007). Özellikle 

çocukluk döneminde yatak odasında televizyon, bilgisayar veya cep telefonu bulundurma alışkanlığının 

fazla olması ile uyku süresinin azaldığı bildirilmiştir (Cespedes ve ark., 2014).  

Özellikle uzun süren televizyon izleme, bilgisayar ve elektronik cihaz kullanımının çocuklarda uyku 

süresinin kısalmasına, uyku kalitesinin bozulmasına ve uyku kaygısının artmasına neden olduğu 

belirtilmektedir (Toper, 2018). Örneğin OSB'li çocuklar için ekran süresi aynı zamanda uyku 

düzensizliğine neden olmaktadır.  

OSB'li çocuklar, yatak odasında ekran süresine, video oyunlarına ve şiddet içeren medya materyallerine 

maruz kaldıklarında uykuya dalmanın gecikmesi, kısalmış uyku süreleri ve genel uyku bozuklukları 

yaşarlar. Hem ekran başında geçirilen sürenin içeriği hem de geceleri ekranları izlerken ışığa maruz 

kalma, uykuda kesintilere ve artan uyanıklığa katkıda bulunabilir. Kanıtlar, akşamları ve yatak odasında 

ekranlardan kaçınılması gerektiğini göstermektedir (Richdale ve Schreck, 2019). 

Araştırmalar, uykunun optimal bilişsel performans, fizyolojik süreçler, duygusal düzenleme ve yaşam 

kalitesi için çok önemli olduğunu göstermektedir. Yetersiz uyku, artmış obezite ve metabolik fonksiyon 

bozukluğu riski dahil olmak üzere birçok olumsuz fizyolojik sonuçlarla ilişkilendirilmektedir. 

Uyumadan önce teknolojik cihaz ekranlarına maruz kalmanın çocuklar arasında geç uyanmak ve gündüz 

yorgunluğu gibi bozulmuş uyku sonuçları ile ilişkili olduğunu ileri sürülmüştür. Teknolojik cihazların 

kullanımı, kısa uyku süresine ve uykuya dalma süresinin gecikmesine neden olmaktadır. Uyku süresi ve 

elektronik cihaz kullanımı arasında doz-yanıt ilişkisi olduğu bildirilmiştir (Hysing ve ark., 2015). 

Yapılan bir araştırmada, yatak odasında en sık bulunan cihazların, cep telefonu (%74), bilgisayar (%69), 

müzik cihazları (iPod, mp3 çalar) (%61) ve TV (%55) olduğu bildirilmiştir (Yasacı ve Mustafaoğlu, 

2020). Çocukların teknolojik cihaz kullanımı sonrasında uykuya dalamaması ve ekrandan yayılan mavi 

ışıkların melatonin salınımını engellemesi, çocuklarda az uyumanın nedenlerindendir (Linda ve ark., 

2016). 

Elektronik cihazlar ile uyku sorunları arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Elektronik 

cihazlar (ör. tabletler, televizyon) genellikle yüksek yoğunluklu ışığa maruz kalma potansiyeli ile yüze 

yakın olarak izlenir. Bu ışık, uykunun başlamasıyla ilişkili akşam melatonin artışını akşamın ilerleyen 

saatlerine kaydırarak, uyanıklığı artırarak ve uykuya başlamayı geciktirerek uyku/uyanıklık ritmini 

etkileyebilir. Parlak ışığın sirkadiyen sistem ve gündüz işleyişi üzerindeki önemli etkisi göz önüne 

alındığında, kendinden aydınlatmalı ekranlardan gelen ışığa maruz kalmanın biyolojik saat işlevleri 

üzerindeki etkisi son yıllarda çocuk sağlığı alanında uzmanların önemsediği konuların başında 

gelmektedir. Ekran tabanlı cihazların yaydığı ışık, spektrumun mavi aralığındaki kısa dalga boyları için 

zenginleştirilir ve bu nedenle biyolojik saatle etkileşime girebilir. Araştırmacılar tarafından dijital 

teknolojik cihazların kullanımının uykuyu nasıl etkilediğini açıklamak için çeşitli mekanizmalar ileri 

sürülmüştür (Yasacı ve Mustafaoğlu, 2020). 

Bu mekanizmalardan ilki, cihazların ekranlarından yayılan ışığın, özellikle kısa dalga boyu ışığının, 

melatonin salınımını baskılayabileceği ve sonuç olarak sirkadiyen ritmi geciktirebileceğidir. Öne 

sürülen ikinci mekanizma, video oyunları, bilgisayarlar ve cep telefonları gibi teknolojik cihazların 

uyarıcı etkilerinin çocukların bilişsel ve fizyolojik uyarılmasına neden olarak uykuya dalışını 

geciktirmektedir.  

Üçüncü mekanizma, cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyonun uyku mimarisini değiştirdiği ve 

melatonin üretimini geciktirdiğidir. Son mekanizma ise teknolojik cihaz kullanımının uyku veya uyku 

hijyeni ile ilişkili diğer aktiviteleri (fiziksel aktivite, mobilite, fiziksel oyun vb.) doğrudan etkileyerek 

uyuma ile ilgili problemlere neden olmasıdır.  

Geçtiğimiz on yılda yapılan çalışmalar, televizyon, oyun konsolları ve bilgisayarlar gibi geleneksel 

elektronik cihazlara maruz kalmanın dikkat eksikliği, dil becerisini kazanamama, fiziksel inaktivite  ve 

obeziteye zemin hazırladığı; bunun yanında ise uykuyu olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir (Hale 

& Guan, 2015).  

Aşırı teknolojik cihaz kullanımı; oyun oynama, yemek yeme ve uyku için ayrılması gereken zamanın 

kötüye kullanımına sebep olmaktadır. Ayrıca çocukların bilişsel ve duygusal gelişimi üzerine endişe 

verici sonuçlara zemin hazırlamaktadır (Brown, 2011). Teknolojik cihazlar, pasiflik ve sedanter 
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davranışları teşvik ettiğinden çocukların hayal gücü ve dil gelişimini engellemektedir (Plowman, 

McPake & Stephen, 2010). Ayrıca çocukların bilgiyi işleme yeteneklerini, erken okur-yazarlık 

becerilerinin oluşmasını önemli derecede olumsuz yönde etkilemektedir. Çocukların sayısal bilgiler 

içeren uyaranlara duyarlı oldukları ve dijital medyanın bu duyarlılık seviyelerini yavaşlattığı 

belirtilmektedir  

Literatürde artan ekran süresinin uyku problemleri ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Cheung ve ark., 

2017). Özellikle günlük yaşam içerisinde çocukların teknolojiyi uzun süre ve kontrolsüz kullanmaları 

dikkate alınacak olursa bu kullanımın çocuk gelişimine katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesi 

gerektiği ortaya çıkmaktadır (Hussain & Griffiths, 2021). Çocukların teknolojik cihazları uygun 

olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında kullanmalarının gelişimsel problemler, kas-iskelet 

sistemi problemleri, fiziksel inaktivite, obezite ve uyku kalitesinde yetersizlik gibi sağlık riskleri 

doğurduğu görülmektedir (Mustafaoğlu & Yasacı, 2018). Araştırmalar sonucunda çocuklarda uygunsuz 

teknoloji kullanımının uyku kalitesine olumsuz etki ettiği görülmektedir. 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER

Problemli medya kullanımına bağlı ekran maruziyeti çocukların uyku kalitesin doğrudan etkilemektedir. 

Özellikle engelli çocuklarda, çoğu zaman ebeveynlerin de etkisi ile problemli teknoloji kullanımının 

daha yaygın olduğu görülmektedir. Çocukların mobil medyaya erişimi büyük ölçüde ebeveynlerine 

bağlıdır. Mevcut çalışma, ebeveynlerin eğitim seviyeleri ile çocuklarının mobil medyaya maruz kalma 

derecesi arasında güçlü bir ilişki bulmuştur. En yüksek eğitim düzeyine sahip ebeveynler, çocuklarının 

en düşük eğitim düzeyine sahip ebeveynlere göre daha fazla mobil medya kullanmasına izin vermiştir. 

Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının teknolojik cihazları yatmadan önce veya yataktayken 

kullanmalarını engelleyerek çocuklarının daha kalite bir uyku hijyenine sahip olmasını sağlayabilirler. 

Ayrıca ebeveynler çocuklarını ekranla değil akranla oynamalarını teşvik ederek çocuğun fiziksel aktivite 

seviyesini arttırarak uyku kalitesinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Özel eğitime gereksinimi olan 

çocukların, normal gelişim gösteren çocuklara göre zaman geçirdiği aktiviteler, uyku durumları, günlük 

alışkanları daha farklı olabileceği için bu sonuçlardan daha fazla etkilenebilirler (Eden ve ark., 2021).  

Bu nedenle engelli çocuğa sahip anne ve babaların teknoloji kullanımı konusunda kendilerini 

geliştirmeleri, teknolojiyi sağlıklı ve daha etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri ve çocuklarına da 

bu konuda iyi bir model olmaları gerekmektedir. Bu nedenle ebeveynler teknoloji kullanımına ilişkin 

farkındalığa sahip olmaları, çocuklarındaki riskleri erken fark ederek uyku kalitesine olan olumsuz 

etkilerini azaltmada etkin rol oynayabileceği belirtilmektedir. 
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ÖZET 

Yaşanan teknolojik gelişmelerle eşanlı giderek artan sanayileşme trendi, imalat ile iktisadi hareketler 

için dürtücü bir kuvvet oluşturmuştur. Çoğalan imalat ile iktisadi hareketler, yeni parasal vasıtaların 

ekonomiye dahil olmasında rol oynamışlardır. Nihayetinde herkesin ortak bir noktada buluşabildiği para 

ile parasal tezler meydana gelmiştir. Meydana gelmiş olan parasal tezlerin iktisatta daha da etkin rol 

almaya başlamasıyla birlikte hükümetler; oluşan bu gayeler doğrultusunda güncel politikalar 

oluşturmaya ve iyileştirmeye girişmişlerdir. Bu girişimlerin neticesinde ise para politikalarının temel 

taşları koyulurken parasal olayların daha tesirli olarak gözetimden geçirilebilmesi amacıyla parasal 

kuruluşlar inşa edilmeye başlanılmıştır. Para politikası, ekonomik istikrarın sağlanmasında en önemli 

araçlardan birisidir. Bu politikalar sayesinde ekonomik istikrar sağlanarak refah seviyesi yükseltilmeye 

çalışılmaktadır. 

Türkiye’de, dünden bugüne kadar para ile parasal kuruluşların meydana gelebilmesi için güvenilir ve 

sağlam girişimlerde bulunularak kuvvetli iktisat için aktif ve etkili para politikaları yapılmaya 

girişilmiştir. 2008’de yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında dünya çapında merkez bankalarının 

yalnızca geleneksel açık piyasa işlemleri ve faiz oranlarıyla pazarı şekillendirmesinin kolay 

olmayacağının farkına varılmıştır. Bu sebepten ötürü bütün devletler şahsen iktisadi devinimlerine 

elverişli olan para politikası vasıtaları iyileştirilerek uygulamaya çalışmışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın birinci amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda politikaları iyileştirmiş, uygulamış ve uygulamaya da devam etmektedir. Para 

politikaları, uygulama vakitleri ve pratikteki boşluklar sebebiyle bazı zamanlarda ülkede münazaralara 

mevzu olmuşlardır. Eylül 2008'de derinleşen kriz ve reel ekonominin çöküşü ile ekonomide meydana 

gelen bu değişimler politikaların da değişmesine neden olmuştur.   

Merkez bankalarının niceliksel genişleme, zorunlu rezervler ve faiz oranı taahhütleri gibi bir dizi 

geleneksel olmayan para politikası önlemlerini uygulamaya sevk etmiştir. Bu değişen yeni politikalar 

Geleneksel Olmayan Para Politikaları olarak adlandırılmaktadır. Bu politikalar ülkemizde son 

zamanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada para politikaları, para politikalarının 

amaçları ve son olarak ise geleneksel ve geleneksel olmayan para politikaları incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel olmayan para politikaları, zorunlu karşılıklar, miktarsal genişleme, 

kredi genişlemesi, faiz taahhüdü 

ABSTRACT 

The increasing industrialization trend concurrently with the technological developments has created an 

impulsive force for manufacturing and economic movements. Increasing manufacturing and economic 

movements played a role in the incorporation of new monetary instruments into the economy. Finally, 

money and monetary arguments have emerged where everyone can meet on a common point. With the 

monetary theses that have occurred to take an even more active role in economics, governments; In line 
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with these goals, they have attempted to create and improve current policies. As a result of these 

initiatives, while the cornerstones of monetary policies were laid, monetary institutions started to be 

built in order to monitor monetary events more effectively. Monetary policy is one of the most important 

tools in ensuring economic stability. Thanks to these policies, it is tried to increase the welfare level by 

providing economic stability. 

In Turkey, reliable and sound attempts have been made to create monetary and monetary institutions, 

and active and effective monetary policies have been attempted for a strong economy. After the global 

economic crisis in 2008, it was realized that it would not be easy for central banks around the world to 

shape the market only with traditional open market operations and interest rates. For this reason, all 

states have tried to improve and implement monetary policy instruments that are suitable for their 

personal economic movements. 

The primary purpose of the Central Bank of the Republic of Turkey is to ensure price stability. To this 

end, it has improved, implemented and continues to implement policies. Monetary policies have 

sometimes been the subject of debates in the country due to implementation times and gaps in practice. 

With the deepening crisis in September 2008 and the collapse of the real economy, these changes in the 

economy caused policies to change as well. 

It prompted central banks to implement a series of unconventional monetary policy measures such as 

quantitative easing, mandatory reserves and interest rate commitments. These changing new policies are 

called Unconventional Monetary Policies. These policies have been widely used in our country lately. 

In this study, monetary policies, aims of monetary policies and finally traditional and non-traditional 

monetary policies are examined. 

Keywords: Unconventional monetary policies, required reserves, quantitative easing, credit expansion, 

interest commitment 

 

GİRİŞ  

1929 senesinde gerçekleşen Büyük Buhran sonrasında hem global ölçekli hem de etki çemberi en büyük 

olan kriz Küresel Ekonomik Krizdir. Devlet iktisadını içten sarsıcı olmakla beraber iktisat literatüründe 

birçok makalenin elden geçirilmesine yol açan kriz, ekonomiyi düzenleyip, kontrol eden kurum ve 

kuruluşların tekrardan incelenmesiyle beraberinde amaç, araç ile işlevlerinin gözden geçirilmesini 

zorunlu hale getirmiştir. 

2007 senesi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri konut piyasasında başlayan, daha sonra finansal 

kurumlar ile 2008 senesinde Lehman Brothers'ın iflası nedeniyle global iktisada da sıçrayan kriz, merkez 

bankası para politikası uygulamalarının ekonomideki ehemmiyetini artırmıştır. Günümüzde merkez 

bankaları fiyat istikrarı odaklı, bu kapsamdaki politika araçlarını fiyat istikrarını sağlamak için kullanan 

ve makroekonomik politikaların uygulanmasında aktif rol oynayan kurumlar haline gelmiştir. Merkez 

bankalarının kriz döneminde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik politika yapımında oynadığı 

etkin ve önemli rol, bu tür kurumların finansal mimarideki önemini artırmış ve merkez bankalarının 

kullandığı para politikası araçlarını çeşitlendirmiştir.  

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası amaçları ile küresel kriz öncesi 

kullanmış olduğu geleneksel para politikası araçlarıyla kriz sürecinde ortaya çıkan sorunları çözmede 

kullandığı geleneksel olmayan para politikası araçlarını anlatmaktadır.  

1. Para Politikası Amaçları   

Para politikası, istihdam artışı, ekonomik büyümeyle fiyat istikrarı ve benzeri amaçlara ulaşmak için 

paranın maliyetini ve bulunabilirliğini etkileyen kararların alınması ile bu kararların bir merkez bankası 

eliyle uygulamak maksadıyla faydalandığı politikalardır. Para politikasına dayalı olarak, faiz oranlarını 

değiştirerek ve faiz oranlarındaki değişikliklerle para arzını değiştirerek yatırımı ve özel tüketimi 

düzenler.  Bu nedenle, piyasada para arzı azaldığında faiz oranları yükselir ve para arzı arttığında faiz 

oranları düşer. Bu nedenle daraltıcı para politikasına pahalı para politikası, genişletici para politikasıysa 

ucuz para politikası adı verilmektedir (Gürsoy, 2013: 13-14).  
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Para politikası kararlarını almaya ve uygulamaya yetkili olan tek mercii merkez bankasıdır. Burada 

merkez bankasının birincil işlevi para yatırımlarını gözetim altında tutmaktır.  Serbest piyasa 

ekonomisine sahip ülkelerde para politikası kullanılabilir. Özellikle günümüzde finans ile bankacılığın 

gelişmesiyle beraber para politikası daha da aktif hale gelmektedir. Merkez bankaları sadece doğrudan 

para politikası araçlarından değil, dolaylı para politikası araçlarından da yararlanmaktadır. Bunların 

haricinde merkez bankaları da bazı unsurları etkilemekle beraber kontrolunu sağlayarak enflasyonu 

denetim altında tutabilmektedir. Bu unsurlarsa merkez bankası bilançosunun büyüklüğü, para arzıyla 

son olarak döviz kurlarıdır (Öner, 2015: 6).  

Merkez bankaları, tam istihdam, fiyat istikrarı ve ödemeler dengesi açığının azaltılması hedeflerine 

ulaşmak için para politikasını kullanırlar. Bu nedenle merkez bankalarının alacakları para politikası 

kararlarının bir parçası olarak paranın maliyetinin ne olacağını tahmin etmesi gerekmektedir (Gürsoy, 

2013: 15-16). 

Merkez Bankalarının etkin hale geldiği günden bugüne dek geçen zaman zarfında hükümetlerin yaşadığı 

iktisadi olaylarla global ölçekli iktisadi koşullardan kaynaklı merkez bankalarının amaçlarıyla beraber 

yükümlülüklerinde birçok farklılık oluşmuştur. Para politikası araçlarından olan fiyat istikrarına 2008 

krizi sonrasında finansal istikrarda eklenmiştir (Erol vd., 2015: 23). 

Merkez bankalarının güçlü, dengeli, sürdürülebilir istihdam ve büyüme için atabilecekleri en önemli 

adım fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir (TCMB, 2009). Burada fiyat istikrarından kasıt 

ekonomik birimler tarafından kabul edilebilir seviyede ve işlem yaparken önemsemeyecekleri oranda 

oluşan enflasyon düzeyidir. Bu nedenle tüm ülkeler için geçerli tek bir enflasyon oranı yoktur. Bu 

kapsamda gelişmiş olan devletlerde enflasyon oranı % 1- % 3 iken, gelişme aşamasında olan devletlerde 

ise % 5 enflasyon oranı olağan sayılmaktadır. Burada fiyat istikrarı sadece düşük enflasyonu sağlamayı 

değil aynı zamanda bunu sürdürmeyi de amaçlar. Merkez bankası temel hedefi olan fiyat istikrarını 

sağlayabilmek amacıyla alacağı kararları ilerleyen dönemdeki enflasyon oranlarına bakarak almayı 

seçmektedir (TCMB, 2003: 7).  

Merkez bankaları fiyat istikrarını sağlayamazsa toplumda sosyal ve ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik 

baş gösterecektir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak veya azaltmak için sosyal ve ekonomik 

maliyetlerin ortadan kaldırılması veya asgari seviyelere indirilmesi gerekmektedir. Bunun için fiyat 

istikrarını sağlanması, yani enflasyonun makul bir seviyede tutulması lüzumludur. Sonuç itibariyle, 

serbest piyasanın devamlılığının sağlanması için enflasyonun dengeleyici etkilerine zarar veren 

unsurlardan korunması gerekmektedir (Bozkurt, 2010: 168). 

Fiyat istikrarına ek olarak finansal istikrarda merkez bankasının öncelikli hedefleri arasındadır.  Finansal 

istikrar hem güçlü hem de sağlam finansal kurumlar ile istikrarlı piyasalar olarak incelenmektedir. 

Finansal yöntemin ana unsurları; kurumlar, kamu, özel sektörle birlikte son olarak ekonomik 

altyapılardır. Finansal istikrarın en önemli özelliği, gelecek ve beşerî faktörlerle ilgili zamansal bir boyut 

içermesidir. Bu hususlar, bireylerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve borçlarını zamanında 

ödemeleriyle alakalıdır. Fiyat istikrarıyla finansal istikrar aynı anda ilerlemelidir. Finansal istikrar, 

onsuz ortaya çıkabilecek krizlerden kaçınmamıza yardımcı olmaktadır. (Orhan vd., 2013: 67). 

2. Para Politikası Araçları 

Merkez bankası, para politikaları aracılığıyla, rezervleri, arz ve talep dengesini eski haline getirmek için 

bankalararası ve finansal piyasa faiz oranlarını değiştirmektedir. Böylece piyasa likiditesini belirlemekte 

ve piyasa fonlarının etkin bir şekilde tahsisini sağlamaktadır (Arıcan ve Okay, 2014:9). Eşanlı olarak 

merkez bankaları nihai hedeflerine erişebilmek amacıyla açık piyasa işlemleri, reeskont oranları ve yasal 

karşılıklar, gibi politikaları da uygulamaktadırlar (Ünsal, 2005: 529, Yıldırım vd. 2012:624). 

Para politikası araçlarını en yaygın haliyle şu şekilde sınıflandırabilmekteyiz: Açık piyasa işlemleri, 

kanuni karşılıklar ile reeskont oranları. Lakin son zamanlarda, bu araçlar bilindik politikaların değişik 

uygulama yöntemleriyle çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitlenmenin nedeni olarak 2008 krizi olarak 

görülebilir. Bunun sebebiyse krizle beraber devletlerin hem değişik hem de yeni ekonomi politikaları 

uygulamış olmalarıdır (Duramaz ve Dilber, 2015: 30). 

2000 yılından bu yana kısa vadeli sermaye girişlerindeki artış bol likidite sağlayarak iç talep ve ithalatın 

artmasına neden olmuştur. Ancak, kriz sonrasında dış talepte yeterli büyümenin olmaması, ihracat 
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artışının ithalat artışının gerisinde kalmasına neden olmuştur. İç ile dış talep içindeki kutuplaşma ve 

ortaya çıkan cari açık, makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması amacıyla değişik politikalar 

aranmasını gerekli kılmıştır (Başcı ve Kara, 2011:2). Fiyat ile finansal istikrarı eş anlı sağlamaya yönelik 

önlemler uygulandığında, birçok politika aracının kullanılması gerektiğini Başcı ve Kara (2011:4), 

tarafından söylenmektedir. Bu zaman zarfında merkez bankaları iki ara hedefe odaklanmıştır. Bunlardan 

ilki kısa vadeli sermaye girişlerini sınırlamak ikincisi de kredi genişlemesini yavaşlatmaktır (Özatay, 

2011:1). Faiz oranlarına ek olarak, faiz oranı koridorları ve asgari zorunlu karşılıklar da aktif olarak 

uygulamaya konmuştur. Bundan ötürü faiz koridoru ve zorunlu karşılık oranları politika faizine ek 

olarak uygulamalara dahil edilmişlerdir. 

Bu hususta, 2008 finansal krizinden sonra uygulamaya konulan daha geniş faiz koridorları, daha düşük 

politika faizleri ve daha yüksek zorunlu karşılık oranlarından oluşan politikaların, cari açık sorunu 

yaşayan devletlerde kısa vadeli sermaye akımlarından kaynaklanabilecek makro dengesizlikleri 

azaltacağı düşünülmektedir (Başcı ve Kara, 2011:1). 2008 mali krizinden sonra uygulamaya konulan ve 

makro ihtiyati önlemler olarak bilinen yeni para politika araçları aşağıda ayrıntılı halleriyle 

anlatılmaktadır. 

2.1.Geleneksel Para Politikası Araçları 

 Açık Piyasa İşlemleri 

Gelişmiş devletlerde piyasa mekanizmalarını ön plana getiren endirekt para politikası araçlarından açık 

piyasa işlemleri baskın araç olarak kullanılırken, gelişme aşamasında olan devletlerde finansal 

piyasaların tam olarak gelişememesi sebebiyle direkt politika araçlarından olan reeskont oranlarıyla, 

zorunlu karşılıklar daha fazla kullanılmaktadır. Fakat son senelerde bu devletlerdeki piyasaların 

gelişmesi nedeniyle açık piyasa işlemlerinin ehemmiyeti giderek arttığı görülmektedir (Akçay, 

1997:27). Açık piyasa işlemleri, para politikasının en etkili araçlarından birisidir. Hazine bonosuyla 

beraber bazı özel sektöre ait bir kısım tahvil ve son olarak da senetlerin Merkez Bankası tarafından 

tedavüldeki para miktarını artırmak veya azaltmak amacıyla alınıp satılması olaylarıdır. Merkez 

bankasının piyasadan devlet veyahut da özel sektör tahvili satın alması neticesinde piyasaya para arzı 

aktarımı yapılmaktadır. Başka bir deyişle, piyasadaki para arzı artar. Merkez bankası menkul kıymetleri 

piyasaya sattığında dolaşımdaki kâğıt paralar geri çekildiği için para arzı daralır. Bu işlemler tarafından 

para tabanı ile buna bağlı olarak para arzında değişiklikler yapılabilmektedir. Açık piyasa işlemini dar 

anlamda; devletin sahip olduğu kıymetli evrakların merkez bankası tarafından alınıp satılmasını 

kapsayan işlemlerin gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabilmek mümkündür. Geniş anlamdaysa ağırlıklı 

olarak iktisadi müesseselerin kredi hareketlerini kapsadığını söyleyebilmekteyiz. Günümüzde açık 

piyasa işlemleri genel olarak dar anlamıyla tercih edilmektedir (Serin, 1987:18). 

 Reeskont Penceresi İşlemleri 

Reeskont, bir bankanın elinde bulunan ve henüz vadesi gelmemiş ödenecek bir kambiyo senedinin başka 

bir bankaya yeniden kırdırılmasıdır. Reeskont işlemini şu şekilde de anlatabiliriz, ticari bankaların 

indirim uyguladığı ticari senetlere merkez bankasının tekrar indirim uygulaması olayıdır. Reeskont 

politikası, merkez bankalarının hem kredi talebini etkileme hem de reeskont koşullarıyla beraber 

oranlarını da belirleme biçimini ifade etmektedir. Reeskont işlemi yaygın iki şekilde 

uygulanabilmektedir. İlki reeskont kredileridir. Bu reeskont kredi faaliyetleri, ticari bankaların vadesi 

henüz dolmamış iskontolu menkul kıymetleri merkez bankasına vermesi ile merkez bankasının bunları 

cari faiz oranlarını kullanarak iskonto etmesinden oluşmaktadır. İkincisindeyse, teminat verilmesi 

sağlanarak alakalı bankaya belirli bir indirim yapılmadan belirli bir faiz oranı üzerinden kredi verilmesi 

hususunun meydana gelmesidir (Aziziov, 2007: 17-18).  

Ticari etkinliklerin aralıksız şekilde nakit olarak dönmesi her zaman sağlanamayabilir. Mevcut hususta 

reeskont işlemleri dahilinde uygulanan indirimlerle piyasaya belirli bir seviyede nakit verilebilmektedir. 

Lakin mevcutta belirli bir denetim gereklidir ve bu denetimi merkez bankasının gerçekleştirdiğini 

söyleyebilmekteyiz (Nurel ve Yalçınkaya, 2020: 25-26). 

 Zorunlu Karşılık Oranları 

Bankaların, merkez bankaları nezdinde açtıkları bloke hesaplarda veyahut da kasalarda nakit olarak 

mevduat şeklinde belirli bir oranda karşılık tutmaları gerekmektedir. Bu rezervler zorunlu olarak 
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tutulmaktadır ve bankaların mevduat hesaplarının bir yüzdesini temsil ederler. Belirlenen bu orana 

zorunlu karşılık oranı denmektedir (Tokel, 2011: 16). Bilhassa da 2008 ekonomik kriziyle beraber 

zorunlu karşılık oranlarının merkez bankalarının kullandığı en mühim araçlardan biri durumuna geldiği 

gözlemlenebilmektedir (Tüzün, 2014: 34). Bir merkez bankası, rezerv oranını yükselterek piyasaya 

sunulan likidite seviyesini azaltabilirken, zorunlu karşılık oranını düşürerek de likidite miktarını 

artırabilmektedir (Nurel ve Yalçınkaya, 2020: 26). 

2.2.Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları 

İktisadi gelişmelerle birlikte para politikalarının yürütülmesiyle alakalı paradigmalardaki değişimlerle 

ilintili olarak hem para politikalarının hedefleri hem de bu hedeflere erişebilmek maksadıyla 

yararlanılan vasıtalarda mühim değişimler oluşmuştur. Para politikasının yürütülmesinde, iktisadi 

gelişmenin para politikası hedeflerinde meydana getirdiği farklılıklar, belirli zaman zarflarında merkez 

bankalarının amaçları ile bu hedeflere erişebilmek maksadıyla yararlandıkları vasıtaları da 

etkilemektedir (Akçay, 1998: 32). 

Merkez bankalarının politika araçlarını temel olarak az sonra bahsedeceğimiz amaçlar çerçevesinde 

kullandıkları bilinmektedir. Bu amaçlar; fiyat istikrarı, yüksek istihdam seviyeleri, ekonomik büyüme, 

faiz oranı istikrarı, finansal piyasa istikrarı, döviz piyasası istikrarıdır (Güneş, 2015: 1062). 

Büyük Buhran öncesinde bu temel amaçlar arasında fiyat istikrarı ön plana çıkmış ve birçok ülkede 

merkez bankaları fiyat istikrarını ön planda tutan para politikaları uygulamışlardır. Politika faiz oranları, 

fiyat istikrarına ağırlık verildiği bu zaman zarfında merkez bankaları tarafından yaygın olarak kullanılan 

bir vasıta olmuştur. 

 Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle oluşmaya başlayan bu durumda fiyat istikrarına yönelik para 

politikası uygulamaları yeniden irdelenmeye başlandı. Bol likidite ve bu bollaşan likiditenin neticesinde 

verilmiş olan dikkatsiz krediler, olması gerekenden daha fazla menkul kıymetleştirme, şeffaflık 

noksanlığı, derecelendirme kuruluşlarının verimsizliğiyle beraber yetkili mercilerin hem düzenleyici 

hem de denetleyici müdahalelerde geç kalması ve benzeri sebeplerden ötürü meydana gelen Avrupa 

borç kriziyle şiddetini arttıran küresel krizle beraber merkez bankaları hem finansal hem de fiyat 

istikrarını dikkate alarak esnek enflasyon hedeflemesi şeklinde tanımlanabilen yeni bir yaklaşımı 

benimsemişlerdir(Alantar, 2008: 1)  

Bunun ana nedenlerinden biri, İngiltere, ABD ile Avrupa Merkez Bankalarının ve benzeri bankaların 

krizden çıkmak maksadıyla piyasalara büyük miktarlarda nakit aktarımı ile neticelenen parasal 

genişleme yöntemidir. Küresel likidite arttıkça gelişme aşamasında olan devlet, piyasalarına kısa vadeli 

sermaye girişinin artırılması, bu devletlerde hem olması gerekenden fazla kredi genişlemesine hem de 

para birimlerinin dolar ile euro türevi para birimleri karşısında değer kazanmasına neden 

olmuştur. Bunlarla beraber, gelişmiş olan ekonomilerde durgunluk nedeniyle güçlü sermaye akımları 

ile güçsüz dış talebin birleşimi, ekonomik eşitsizliklere, verimli olmayan kaynak tahsisine ve artan 

makro-finansal risklere sebep olmuşlardır. Bu husus Türkiye gibi yapısal cari açık veren ekonomileri 

dış ticaret kanallarıyla negatif yönlü tesir ederek finansal riskleri artırmıştır (TCMB, 2012: 2). 

2008 küresel finansal krizi sırasında meydana gelen bu sorunlar, merkez bankalarını politika aracı olarak 

kullanmak üzere gösterge faiz oranlarına artı olarak çeşitli politika araçları geliştirmeye 

zorlamıştır. İlaveten, merkez bankalarının krizlerin olduğu sırada ve bittikten sonra piyasalara yeterli 

likidite enjekte ederek krizlerden kaçınma gayretleri, temel eğilim merkez bankası literatüründe ne kadar 

çok argümanın döngüsel olduğu ve benimsendiği konusunda eleştirimiş ve para politikası modelinde 

neyin yanlış olduğunu göstermiştir. Fiyat istikrarı, reel ve finansal istikrarın garantisi olmadığı için, 

merkez bankalarının bu süreçteki temel işlevi, kurallardan bağımsız olarak krizleri veya krizlerin 

yayılmasını önlemek olarak düşünülmüştür (Balmumcu, 2013: 2).   

Sonuç olarak, 2008 küresel krizi, dünyadaki merkez bankalarını geleneksel politikalar yerine geleneksel 

olmayan politikalar benimsemeye sevk etmiştir. Likiditeyi artırmak için, genellikle niceliksel genişleme 

olarak adlandırılan, kredi limitleri ve devlet tahvili alımları gibi geleneksel olmayan para politikası 

araçları kullanılmıştır. Ayrıca küresel kriz sonrası teminat çeşitlendirmesi, faiz koridorları, faiz oranı 

tespiti ve zorunlu karşılık araçlarının da merkez bankaları tarafından uygulandığı bilinmektedir. 

İlerleyen kısımda sıklıkla kullanılan geleneksel olmayan para politikası araçlarından; miktarsal 
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genişleme, kredi genişlemesi, faiz taahhüdü politikası,  teminat çeşitlendirmesi, faiz koridoru, politika 

faiz oranı, zorunlu karşılık oranı uygulaması, rezerv opsiyon mekanizması, SWAP işlemleri ile vadeli 

döviz alım-satım işlemlerinin özlü halleri ele alınacaktır (Nurel ve Yalçınkaya, 2020: 26- 31). 

i. Miktarsal Genişleme 

Miktarsal genişleme geleneksel olmayan para politika uygulamalarından birisidir. Merkez bankaları 

devlet tahvili ve benzeri mali servetleri satın alabilmek amacıyla elektronik ortamda oluşturulan paralar, 

kalıplaşmış para politikalarından farklıdır. Bu politikalar dolaysız olmadan ekonomide hem özel sektör 

harcamalarının artırılmasına hem de enflasyonun hedeflenen seviyeye getirilmesine yöneliktir. 

Ekonomik belirsizlikle beraber riskler arttığında, merkez bankalarının faiz indirimleriyle ekonomik 

aktiviteyi hızlandırmada başarısız olduğunda, ekonomiyi canlandırmak için geleneksel para politikası 

eksik veyahut da pasif kaldığı durumlarda merkez bankaları ekonomiye can vermek için geleneksel 

olmayan para politikalarından yararlanılmaktadır. Başka bir söylemle merkez bankaları faiz oranlarını 

ne kadar aşağıya çekerse çeksin ne işletmelerin yatırımlarını ne de hane halklarını tüketime teşvik 

edecek düzeye ulaşamayacaktır. Bu gibi durumlarda merkez bankaları, bankalar ile başka finansal 

kuruluşların elinde tuttukları finansal varlıkları satın alarak bankalar ile kuruluşlara likidite temin ederek 

geleneksel olmayan para politikalarında miktarsal genişleme ile uygulamalar yapabilmektedir (TCMB, 

2012: 5). 

Bankacılık sektöründeki likidite problemini ortadan kaldırmak amacıyla küresel krizlerinin yaşandığı 

dönemlerde finansal kurumların temelini negatif yönlü tesir edebilecek kredi aksamalarının önüne 

geçebilmek için uygulamaya konulan miktarsal genişleme politikası, belirli yıllar arasında Avrupa 

Merkez Bankası ile 14 devlet bankası tarafından yararlanılmıştır. Yani dünyanın önde gelen merkez 

bankaları geleneksel olmayan para politikalarından olan miktarsal genişlemeden fazlaca 

yararlanmışlardır. Sıfıra yakın faiz oranlarına sahip devletler bu yönteme başvurmaktadır. Bunun 

nedeni, sınırlı politika alanı nedeniyle talebi etkilemek için daha fazla faiz indiriminin 

yapılamamasıdır. Fakat kriz sonrası zamanlarda faiz oranları sıfıra uzak olan devletler de bu politikaları 

uygulamışlardır. Bazıları tarafından para basmanın güncel bir yöntemi olarak görülse de merkez 

bankaları mevzu bahis olan bu politikayı para basma yöntemiyle değil, bankaların elinde bulunan fazla 

rezervleri kullanarak yararlanmaktadır (Vural, 2013: 37-38).  Miktarsal genişleme politikalarının pazar 

üzerinde olumlu bir etkisi vardır, ancak bazı maliyetleri de beraberinde getirebilir. Merkez bankalarının 

satın aldıkları varlıkların çoğu uzun vadeli varlıklar olduğundan faiz oranı riskine maruz kalabilecekleri 

yer burasıdır. Bu bağlamda, uzun vadeli menkul kıymet alımları merkez bankalarını riske 

atabilmektedir. Ancak, miktarsal genişleme politikaları farklı etkiler oluşturabilecektir. Bu politikalar 

merkez bankası bilançolarının aşırı büyümesine sebebiyet verebilmektedir. Meydana gelen durum, 

kaynak tahsisinde ve özel sektör teşviklerinde bozulmaya yol açabilmektedir. Bu tehlikelerin meydana 

gelmesi ve giderek artması, bu politikalardan hangi boyutta yararlanıldığına bağlı olabilecektir (Perera, 

2010: 17-18). 

ii. Kredi Genişlemesi 

Para politikası uygulamaları ilk olarak banka rezervlerini, ikinci olarak da bankaların mevduat-kredi 

mekanizması yoluyla mevduata borç verme kabiliyetini etkilemektedir. Bu nedenle, gerçek sektördeki 

yeni yatırımların fonlama seçenekleri ile gelir seviyelerini de etkileyebilmektedir. Ayrıca finansal 

piyasalardaki işlev bozukluğu, gerçek sektörde aktif olan firmaların borçlanma maliyetlerini artırmakla 

beraber kredibilitelerini azaltmaktadır. Merkez bankalarının daha sıkı bir para politikası uygulaması 

halinde kaynaklar azalmakta ve bundan sebeple, yatırım harcamaları ile toplam talep de azalış 

yaşanmakta ve işsizlik oranları da artma eğilimine girmektedir (Arıkan vd., 2018: 9). Küresel bir 

krizlerde ortaya çıkan durumlardan biri de kredi koşullarının geçersizliğidir. Böyle bir durumda piyasa 

işlevsiz hale gelir. Merkez bankaları bu şartları devreden kaldırmak için kredi genişlemesini kullanır. 

Politika faiz oranları hemen hemen sıfıra yakın düştüğünde aynı zamanda para aktarım sistemi düzgün 

çalışmadığında likidite durumlarını kolaylaştırmak için kullanılan bir yöntemdir (Cecchetti, 2016: 1). 

Merkez bankalarının kısa vadeli hazine bonolarını satması ile bu kısa vade için ticari menkul kıymetler 

almasıyla gerçekleşen olay kredi genişlemesinin uygulanmasıdır. Bu hususta merkez bankası 

bilançosunun genişliğiyle vadesi aynı kalmakta, yalnızca bilançonun bileşimini 

değiştirmektedir. Ayrıca tehlikeli varlıkların piyasadan çekilmesi ile kredi maliyetlerini aşağıya çekmek 
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amacıyla, piyasada bulunan tehlikeli menkul kıymetler merkez bankası bilançosuna yazılarak, tehlikesiz 

menkul kıymetler piyasaya sunulmaktadır (Borio ve Disyatat, 2009). Miktarsal genişleme politikasında 

olduğu gibi, kredi genişleme politikasının da net bir tanımı olmayıp, ülkeler kendi koşullarına göre 

çeşitli hallerde kredi genişleme politikalarını uygulamışlardır. Kredi genişletme politikaları Avrupa 

Merkez Bankası ile 15 devlet bankası tarafından yararlanılmıştır. Merkez bankaları kredi genişletme 

politikasını kredi vadelerinin uzatılmasını sağlamakla beraber varlık alımını kapsayan bir politika olarak 

tanımlamaktadır. İngiltere Merkez Bankası kredi genişletme politikasını, kredi piyasasında teminatlı 

varlıkların satın alınması yoluyla likiditenin gelişmesini garanti eden bir politika olarak 

tanımlamaktayken, Kanada Merkez Bankası ise bunu belirli bir pazarda özel mülkiyetin değiş tokuşu 

olarak tanımlamaktadır. Bazı ülkelerde, kredi genişletme politikaları merkez bankası bilançolarını 

genişletirken, diğerlerinde sadece bilançolarının bileşimini değiştirmektedir (Vural, 2013: 39). Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, geleneksel para politikası uygulamalarının bir parçası olarak, doğrudan 

hükümetlere veya özel sektöre borç vermemekte, devlet, şirket veya tahvil satın almamaktadır. Kredi 

genişletme politikası, merkez bankalarının şirket tahvilleri, ticari senetler ile varlığa bağlı menkul 

kıymetler yoluyla direkt piyasanın belirli bölümlerine likidite sağlamasının bir yoludur. Bu yol; 

bankacılık sektöründeki durumu iyileştirmek, banka hem kredilerini özendirici hem de bankaların fon 

maliyetlerini aşağıya çekmek için uygulanacaktır. Bu nedenle kredi genişletme politikaları, kısa vadeli 

güvenilir varlıklarla kısa vadeli daha riskli varlıklardan oluşturulmaktadır (Farmer, 2012). 

iii. Faiz Taahhüdü  

Faiz taahhüdü politikası, merkez bankasının politika faizini belirli bir süre düşük tutma ve beklentileri 

yönetme amacıyla açık veya zımni taahhütte bulunarak faiz oranlarını elinde tutması olarak 

tanımlanmaktadır. Küresel kriz sırasında Yeni Zelanda, Kanada, İsveç, Şile ile Amerika Birleşik 

Devletleri merkez bankaları eliyle aktif olarak kullanılmıştır. Kanada Merkez Bankası 2009 senesinde 

uygulamaya başlamıştır. 2010 senesinin belli bir kısmına kadar faiz oranlarını sabit tutma taahhüdünde 

bulunmuştur. Açık bir faiz oranı sabitleme sinyali, yalnızca gecelik faiz oranlarının ilerideki seviyeleri 

için yön sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli faiz oranlarını etkileyerek piyasaya artı bir 

parasal ivme kazandırır. Bu arada, Federal Rezerv Sistemi sabit faiz politikası uygulayarak, düşük faiz 

oranlarının daha uzun süre devam edeceğini zımni olarak ilan etmiştir (Vural, 2013). 

Faiz taahhüdü politikasının sert olmayan tarafı olan enflasyon, sabit faiz taahhütlü bir politika vasıtası 

olarak uygulandığı süre zarfında merkez bankalarının dikkat etmesi lüzumu olan bir konudur. Diğer bir 

deyişle, düşük faiz oranlarının sabitlenmesi talebi artırabilir ve enflasyonist baskılar yaratabilir. Bu 

hususta merkez bankası verdiği sözü tutmadan faiz oranlarını yükseltirse, merkez bankasının itibarı 

zedelenebilmektedir (Arıcan ve Okay, 2014: 14). 

iv. Teminat Çeşitlendirme 

Devletler finansal sitemlerinin yanında para politikası piyasasına bağlı olarak teminat sistemlerini 

merkez bankaları eliyle oluşturmaktadır. Mali piyasalarda teminat çeşitlendirme politikası 1990 

senesinden başlanarak seri halde kullanılmaktadır. Para politikası uygulamalarında mühim bir yeri olan 

teminat kullanımının çeşitli teminat yöntemleri bulunmaktadır. Mali piyasalarda sıklıkla kullanılan bir 

politika olarak seçilmesinin sebebi ise riskleri azaltıyor olmasıdır.  

Teminat, alıcı tarafından kabul edilen bir malı veyahut da verenin yükümlülüklerini üçüncü bir kişinin 

garanti altına alma yükümlülüğü olarak tanımlanabilmektedir. Finansal piyasalarda teminat, ödünç 

alınan fonları ödünç verene rehin verilmesidir. Teminat ayrıca hem borç alan hem de borç veren için 

değerli bir varlık olarak tanımlanabilir. Borçlu, kredi sözleşmesinin şartlarını ihlal ederse, borç veren, 

ödünç alınan fonların bir kısmını veyahut da tamamını finanse etmek için alınan varlıkları 

kullanabilmektedir (Özdemir, 2010: 3). 

v. Faiz Koridoru 

Gecelik borç verme faiz oranı ile Merkez Bankası'nın enflasyon ile büyüme hedefleri doğrultusunda 

uygulamış olduğu borç verme ile alma faiz oranı arasında oluşan fark faiz koridoru uygulaması olarak 

tanımlanmaktadır.  (Kahn, 2010: 13). Faiz koridorunun temeli, merkez bankalarının borç vermeleri ile 

almaları arasında oluşan banttan ibarettir. Bu açıdan likidite fazlası olan bir mali yapıda faiz dengesinin 

merkez bankasının borç verme faiz oranına, likidite konularında ise faiz dengesinin merkez bankasının 
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politika faizine yakın olması gerekmektedir. Ekonomik yapıda kalıcı bir likidite açığı veyahut da fazlası 

varsa, faiz dengesi koridor içinde önemli ölçüde dalgalanmayacaktır (Vural, 2013: 31).  

Faiz oranlarındaki oynaklığı sınırlamak ya da piyasa beklentilerini denetim altında bulundurmak 

amacıyla tasarlanan bu politika aracı, küresel finansal kriz yaşanmadan önce birçok devlet ile Avrupa 

Merkez Bankası tarafından kullanılmaktaydı. Bu devletler arasında Türkiye’de yerini almaktadır. 

Ancak, bu devletler ile Avrupa Merkez Bankası, faiz koridoru uygulamasının farklı varyantlarını 

kullanmaktadır. Küresel krizle beraber, Avrupa Merkez Bankası, Kanada, İngiltere, Japonya ile 

Norveç'in baz uygulamasına geçmesine neden olurken, geriye kalan merkez bankaları faiz oranlarını 

kabaca koridorun merkez yakınlarında ortalama bir düzeyde tutan politikalar izlemişlerdir (Vural, 2013: 

44).  

Hızlı sermaye giriş hareketlerinin olduğu dönemlerde, makroekonomik dengesizlikleri önlemek için 

kısa vadeli faiz oranları aşağılarda tutulmaktadır. Ancak, uzun süreli aşağılarda tutulan faiz oranları hem 

iç talebi canlandırabilir hem de fiyatlar üstünde ağırlık oluşturabilmektedir. Bu nedenle merkez 

bankaları faiz araçlarını uygularken oldukça dikkatli olmalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası, borç verebildiği gibi likidite fazlası olan bankalardan borçlanarak da piyasaya borç verebilir. 

Faiz Koridoru; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının gecelik borç verme ile alma arasında oluşan 

fark şeklinde ifade edilebilmektedir. Politika faizi ve faiz koridoru aylık olarak yapılan Para Politikası 

Kurulu toplantısında gözden geçirilerek duyurulur. 2010 senesine dek Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası faiz koridorlarını etkisiz olarak kullanmaktaydı. Kısaca, faiz koridorları bugüne kadar piyasa 

faiz oranlarının politika faizinden kopmasını önlemek için hem simetrili hem de genellikle değişmez dar 

bantlar halinde yararlanılmıştır. Lakin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının politika araçlarını 

çeşitlendirme kararı, faiz koridorunu etkin bir duruma getirmiştir (Kara, 2012: 8). 

vi. Politika Faiz Oranı 

Merkez bankaları piyasaya likidite enjekte ederken veyahut da fazla likiditeyi çıkarırken uygulanacak 

faiz oranlarını bizzat kendisi belirlemektedir. Belirlenen faiz oranı ile hem ekonomik aktiviteleri hem 

de fiyat düzeyini etkilemeyi hedeflemektedir. Bu faize politika faizi denilmesi bundan ötürüdür. Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası günümüzde de politika faizi olarak bir hafta vadeli repo faizini 

kullanmaktadır.   

Faiz oranları ile enflasyon oranı arasındaki ilişkinin farklı yorumları olsa da ikisi arasında olumlu bir 

ilişki olduğu söylenebilir. Bundan ötürü 2008 krizinden sonra düşük faiz politikalarıyla fiyat istikrarı 

kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Uygulanmış olan düşük faiz politikası aynı zamanda kredi 

kullanımlarını yükselterek, artan ticari krediler ile hem yatırımları hem de büyümeyi beslemiştir. Ancak 

aynı nedenle artan tüketici kredileri hem iç talebin hem de ithalatın artmasına ile cari açık sorunlarının 

ortaya çıkmasına da yol açmıştır (Demirhan, 2013: 582-583). 

vii. Zorunlu Karşılık Uygulaması 

Bankalar ile başka finansal kuruluşların düzenleyici otoritelerce gerekli görülen mevduat ile türevlerinin 

görevlerinin belirli bir oranını merkez bankasında tutmaları suretiyle uygulanan para politikası vasıtası 

zorunlu karşılıklar olarak ifade edilebilmektedir. Zorunlu karşılıkların uygulanmasının gerekçesi 

tarihsel olarak değişiklik gösterse de zorunlu karşılıklar genellikle ihtiyat, likidite yönetimi ile kur 

kontrolü amaçları için kullanılır. Enflasyon hedeflemesi sisteminde zorunlu karşılıklar, maliyetle 

birlikte likidite kanalları aracılığıyla makro ekonomiyi etkilemektedir. Temelde maliyet kanalı, merkez 

bankasının zorunlu karşılıklarını hem farklılaştırarak hem de banka kredileri ile mevduat faizleri 

arasındaki farkı etkileyerek, likidite kanalı ise merkez bankasının kısa vadeli kaynaklarını azaltarak, 

talebi değiştirerek bankaların kredi verme davranışını etkileyerek çalışmaktadırlar (Alper ve Tiryaki, 

2011: 1-4). 

Kriz sonrası dönemde, zorunlu karşılık oranının bilhassa gelişme aşamasında olan ülkeler açısından 

hayli mühim bir politika aracı olduğu kanıtlanmıştır. 13 devlet ile Avrupa Merkez Bankası bu politikayı 

uygulamış ancak bu devletlerden Peru, Romanya ve son olarak da Çin’in kriz sonrasında zorunlu karşılık 

oranlarını oldukça fazla kullandıkları tespit edilmiştir (Vural, 2013: 45).Bazı devletler rezerv oranlarını 

yalnızca artırır veya azaltırken, diğerlerinin değişik zorunlu karşılıkları bulunmaktadır. Zorunlu karşılık 

ayırımı yapmayan ve bu uygulamayı yalnızca ölçeklendiren devletler Brezilya, Kolombiya, Güney 
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Kore, Peru, Filipinler, Romanya, Polonya ile Avrupa Merkez Bankası’dır. Bazı devletlerin merkez 

bankaları zorunlu karşılık uygulamasını değiştirerek kullanmışlardır. Bu devletler: Macaristan, 

Endonezya, Sırbistan, Çin, İsrail ile son olarak Türkiye’dir. Macaristan, finansal kurumların merkez 

bankasına yatıracakları oranı serbestçe seçmelerine izin vermek için zorunlu karşılık uygulamasını 

kullanırken, İsrail benzeri sözleşmelerde zorunlu karşılıkları uygulamaya koymaktadır. Öte yandan, 

Sırbistan Merkez Bankası, bankaları dinara ve değişik döviz kurlarına farklılaştırılmış rezerv oranları 

uygulayarak, bankaları farklılaştırılmış rezerv oranları nazarında rezerv oranlarının bir kısmını dinar 

olarak tutmalarını zorunlu hale getirmiştir (Vural, 2013: 45). 

viii. Rezerv Opsiyon Mekanizması  

Rezerv opsiyon mekanizması, ticari bir bankanın merkez bankası bünyesinde tutması gereken zorunlu 

karşılıkların birazını döviz veyahut da altın olarak tutmasıdır (Durgun Kaygısız, 2021:166). Zorunlu 

karşılıkların ne kadarının altın veyahut da döviz halinde tutulması gerektiğini gösteren orana rezerv 

opsiyon katsayısı denmektedir. 

Altın türünden tasarrufun iktisada katılması ile rezervleri artırmayı amaçlayan bu uygulama merkez ile 

ticari bankalara yarar sağlamaktadır. Merkez bankaları altın ile döviz rezervlerini rezerv opsiyon 

mekanizması ile arttırabilmekteyken ticari bankalarsa rezerv opsiyon mekanizmasıyla Türk lirası 

zorunlu karşılıkları sağlamada elastikiyet elde ederek arzularına göre döviz toplayabilmektedirler. 

Rezerv opsiyon mekanizması denge sağlayıcı olarak, sermaye hareketlerinin yurt içi piyasalarında 

oluşturduğu döviz kuru oynaklığını düşürmenin yanı sıra faiz koridoru ihtiyacını da azaltmaktadır 

(Eroğlu ve Kara, 2017: 67). 

ix. SWAP İşlemleri 

SWAP, kelimenin tam anlamıyla değiş tokuşu ifade etmektedir. Bu işlem iki kişi tarafından karşılıklı 

olarak yapılmaktadır. Bu, taraflar arasında para biriminin borç vermek veyahut da borç almak için 

yapılan bir çeşit finansal sözleşmedir (Yalçınkaya ve Tunalı, 2019: 2). Merkez bankaları hem ticari 

bankalarla hem de diğer devletlerin merkez bankalarıyla SWAP işlemi yapabilmektedirler. Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası, hem döviz ile altın rezervlerini artırmak hem de para politikası 

çeşitlendirmesi oluşturabilmek amacıyla 2017 senesinde SWAP işlemlerini başlatmıştır. 

x. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemi  

Vadeli döviz sözleşmesi, belirli bir vade tarihine kadar üzerinde anlaşmaya varılan bir fiyattan iki farklı 

para birimini almayı veyahut da satmayı taahhüt eden bir çeşit üründür. Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası, 2017 senesinde Türk lirası cinsinden anlaşmalı vadeli döviz satımlarını ihalelere açmaya 

başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu işlemde satışı gerçekleştirirken bankalarsa alımı 

gerçekleştiren taraftır. Merkez bankası açmış olduğu ihaleler ile bankalara çeşitli vadelerde döviz satımı 

gerçekleştirmektedir. Geri ödeme anında meydana gelen kur, işlem sırasındaki kurdan yüksekse, merkez 

bankası arada oluşmuş olan farkı Türk lirası şeklinde ödemeyi gerçekleştirmektedir. Merkez bankası 

rezervlerine katkı sağlamayan bu işlemin amacı, döviz piyasasına derinlik katmak ve reel sektörde kur 

riskinin etkin yönetimine katkı sağlamaktır (Küçük vd, 2017). 

SONUÇ 

Merkez bankalarının temel amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla geleneksel para politikası araçları 

yardımıyla ekonomiyi yönetme süreci, aktarım mekanizmaları olarak adlandırılmaktadır. Bu 

kanallarının etkinliği dışsal şoklar durumunda farklılık göstermektedir. Bundan ötürü dışa açık 

ekonomilerde yüz yüze gelinmesi olası şok durumlarında kullanılacak geleneksel para politikası 

araçlarının etkinliğine dair tartışmalar son dönemlerde giderek artmaktadır. 

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan, dalgalar halinde yayılan ve dünyanın birçok 

ülkesini etkisi altına alan küresel finansal kriz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri birçok yönden 

derinden vurmuştur. Gelişmiş devletlerde yaşanan krizler daha derin hissedilmekle beraber zorlu bir 

süreç oluşturur. Gelişme aşamasında olan devletler de gelişmiş olan devletlerde yaşanan bu krizlerden 

etkilenmektedir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan parasal genişleme politikaları, gelişmekte olan 

devletlerde finansal istikrarı bozmuştur. Gelişmekte olan devletler bu bozulmaya karşılık olarak kendi 

para politikası araçlarını geliştirmişlerdir. Bu gelişmelerle birlikte para politikasının amaç ve araçlarının 
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yanı sıra işleyişi de değişmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'de finansal krizlerin önlenmesine yönelik yeni 

politika uygulamaları hayata geçirilmiştir.  

Bu süreçten çıkış aşamasında gelişimini tamamlamış olan devletlerin parasal genişleme politikalarının 

tesiriyle, 2010 senesinden sonra Türkiye’ye yüzünü dönen sermaye hareketleri, Türk lirasının 

kıymetlendirerek, finansal sektörde kredi artış oranlarının süratle artması, cari açığın artması ile 

ödemeler eşitliğinin deformasyonuna sebebiyet vermiştir. Meydana gelen uzun vadeli olmayan sermaye 

devinimleri ile gözlemlenen hızlı değişiklikler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarı 

haricinde finansal istikrarı da koruyan yeni politikalar oluşturulmasını lüzumlu hale getirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, küresel kriz öncesi dönemde temel olarak kullandığı politika 

faizinin yanı sıra, ortaya çıkan makro-finansal tehlikeleri sınırlamak maksadıyla kredilere, döviz kuruna 

ve beklenti kanallarına da tesir edebilmek amacıyla faiz koridoru, rezerv opsiyon mekanizması, zorunlu 

karşılıklar ve benzeri politika araçlarını birlikte uygulamaya koymuştur. 

Sonuç olarak, küresel kriz sonrası dönemde açıklanan finansal veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası tarafından kullanılan yeni politika araçlarının çoğunlukla amacına ulaştığını göstermekle 

beraber, gelecek dönemler için de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarının haricinde 

finansal istikrar ile makroekonomik eşitlikleri de koruyan politika kullanımlarını sürdürmesi 

gerekliliğini gözler önüne sermektedir. 
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ÖZET 

Bu derleme, anne stresini en aza indiren, doğum ve doğum fizyolojisini kolaylaştıran özellikleri 

belirlemek için ideal doğum ortamı tasarımına ilişkin mevcut kanıtları gözden geçirmeyi ve böylece tüm 

kadınlar için güvenli ve tatmin edici doğum deneyimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. “Doğum 

Ortamı, Doğum Ünitesi Tasarımı, Doğum Deneyimi”, “Birth Environment, Birth Unit Design, Birth 

Experience” anahtar kelimeleri ile Pubmed, Scopus,  Cochrane, Medline, Science Direct, Google 

Scholar veri tabanları taranarak erişim sağlanan makaleler değerlendirilmiştir. Araştırmanın kapsamını 

2012-2022 yılları arasında yayımlanan 30 çalışma oluşturmuştur. 

Doğum eyleminin medikalize edilmediği dönemlerde, kadınlar kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda 

doğumlarını içgüdüsel olarak gerçekleştirmekteydi. Günümüzde eylemin medikalizasyonun artmasının 

ortaya çıkardığı pek çok olumsuz sonuç, girişimlerin minimalize edildiği fizyolojik ve destekleyici 

doğum ortamlarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Travay süreci üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, 

eylemin hastane ortamında gerçekleştirilmesinin kadınlarda korku ve stres düzeylerini yükselttiği 

belirlenmiştir. Travay ve eylemin nöro-hormonal sürecinin kesintiye uğramasına sebebiyet veren bu 

duyguların eylemde ki müdahale olasılığını arttırdığı saptanmıştır. Müdahaleler, tatmin edici olmayan 

bir doğum deneyimi, travma ve kadınların, bebeklerin ve ailelerin refahı için yaşam boyu potansiyel 

sonuçları olan doğum sonrası duygudurum bozuklukları riskiyle ilişkilidir. Doğum alanlarının 

kendilerini güvende ve sakinleştirici hissettirecek şekilde tasarlanabileceğine ve bunların kadınlar için 

azaltılmış müdahale oranları, iyi klinik sonuçlar ve olumlu doğum deneyimleri ile ilişkili olduğuna dair 

artan kanıtlar mevcuttur. Doğum ortamlarının optimalliğini değerlendirmek için geliştirilen araçlarında 

kullanımı ortamın hangi yönlerinin uterin inersiya ve fetal distres gibi sorunlara katkıda 

bulunabileceğini belirlemeye yardımcı olabilmektedir.  

Kadınların eylemi doğum fizyolojisine uygun olarak tasarlanmış ortamlarda tamamlamasının, sentetik 

oksitosin kullanımı, enstrümantel doğum, epizyotomi ve intrapartum analjezi ihtiyacını azaltırken; 

emzirme, endojen oksitosin salınımı ve doğum deneyimini ise olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Doğum ortamlarının, doğum sonuçlarına etkisinin incelendiği randomize kontrollü çalışmalarda da 

doğumun gerçekleştiği ortamın, eylemin süresini ve ağrı yoğunluğunu etkileyebileceğinden 

bahsedilmektedir. 

Doğum ortamlarının tasarımında; mahremiyet, suya girebilme imkanı, aydınlatma, pencereler ile 

havalandırma imkanı, duş ve tek kişilik tuvalet, gürültü, ses, dekor, koku, mobilya ve ekipman, hareket 

etmek için yeterli alan, kişisel eşyalar, sosyal desteğe izin verme, kadının kültürüne uygun davranışlar, 

kanıt rehberlerinde yer alan önemli unsurlar arasında bulunmaktadır. Doğum ortamlarının bu unsurlar 
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dikkate alınarak dizayn edilmesi, kadınlar için pozitif doğum deneyimine ve daha iyi doğum çıktılarının 

oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Ortamı, Doğum Ünitesi Tasarımı, Doğum Deneyimi, Kanıta Dayalı 

Dizayn, Memnuniyet  

 

ABSTRACT 

This review aims to review the available evidence on ideal birthing environment design to identify 

features that minimize maternal stress and facilitate labor and delivery physiology, thus contributing to 

safe and satisfying birth experiences for all women. The articles accessed by searching Pubmed, Scopus, 

Cochrane, Medline, Science Direct, Google Scholar databases with the keywords "Birth Environment, 

Birth Unit Design, Birth Experience" were evaluated. The scope of the research consisted of 30 studies 

published between 2012-2022. 

In the periods when labor was not medicalized, women instinctively gave birth in environments where 

they felt comfortable. Today, many negative consequences of the increase in the medicalization of labor 

have increased the need for physiological and supportive birth environments where interventions are 

minimized. In studies on the labor process, it was determined that performing the act in a hospital 

environment increased the levels of fear and stress in women. It has been determined that these emotions, 

which cause the neuro-hormonal process of labor and action to be interrupted, increase the possibility 

of intervention in the action. Interventions are associated with an unsatisfactory birth experience, 

trauma, and risk of postpartum mood disorders with potential lifetime consequences for the well-being 

of women, infants and families. There is growing evidence that birthing spaces can be designed to make 

them feel safe and calm, and that these are associated with reduced intervention rates, good clinical 

outcomes, and positive birthing experiences for women. The use of tools developed to assess the 

optimality of birth environments can help determine which aspects of the environment may contribute 

to problems such as uterine inertia and fetal distress. 

While women's completion of labor in environments designed in accordance with labor physiology 

reduces the need for use of synthetic oxytocin, instrumental delivery, episiotomy and intrapartum 

analgesia; breastfeeding, endogenous oxytocin release and birth experience have been found to have a 

positive effect. In randomized controlled studies examining the effects of birth environments on birth 

outcomes, it is mentioned that the environment in which birth takes place may affect the duration of 

labor and pain intensity. 

In the design of birth environments; privacy, access to water, lighting, ventilation with windows, shower 

and single toilet, noise, sound, decor, smell, furniture and equipment, sufficient space to move around, 

personal belongings, allowing social support, behavior appropriate to women's culture, are among the 

important elements in the evidence guides. Designing birth environments with these factors in mind will 

contribute to a positive birth experience and better birth outcomes for women. 

Keywords: Birth Environment, Birth Unit Design, Birth Experience, Evidence-Based Design, 

Satisfaction  

 

GİRİŞ 

Doğum eylemi, pek çok psikososyal ve dış çevre faktörlerinden etkilenebilen hassas fizyolojik bir 

süreçtir (1). Normal fizyolojik doğum, kadın ve fetüsün doğuştan gelen insani kapasitesinden güç alarak 

eylemin gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır (2). Doğumun medikalize edilmediği dönemlerde, 

kadınlar; içgüdülerinin önderliğinde, tercih ettikleri yer ve zamanda, istedikleri pozisyonda doğumlarını 

gerçekleştiriyorlardı. Özellikle son dönemlerde artan tıbbi müdahale sıklığı ve doğum ortamlarının 

hospitalize edilmesiyle doğumlar daha medikalize hale gelerek doğum ortamları kısıtlanmıştır (3). 

Doğum ortamlarının incelendiği birçok çalışmada doğumun ev ortamlarından, hastanelere taşınmasının 

eylemin risk yönelimini arttırdığı öne sürülmektedir (4).  
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Rutinde uygulanan tıbbi doğum bakım modeli ile doğum eylemine fizyolojik süreç olarak bakılmak 

yerine ölçümlerle değerlendirilen ve tıbbi müdahalelerle tedavi edilebilen bir olgu olarak bakılmaya 

başlanmıştır (4). Geleneksel bakımın aksine kadın merkezli doğum bakımını içeren ebelik modeli ile 

eylem esnasında normal fizyolojik sürecin sürdürülmesi ve doğum yapan kadınlara gereksiz 

müdahalelerin önlenmesi felsefesine odaklanılmaktadır (4). 

Kadın tarafından doğum ortamının stresli olarak algılanmasının eylem esnasında salgılanan belirli 

nörohormonların salınımını değiştirerek doğum çıktılarını etkileyebileceği varsayılmaktadır (5). Doğum 

ortamının eylem sırasında kasılmaları destekleyen oksitosin hormonunun üretimini kolaylaştırmada 

önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir (5).  

Hodnett ve arkadaşları tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen çalışmada doğum ünitelerinde ev benzeri 

tasarım düzenlemelerinin yapılmasının kadının memnuniyetinde artışa, eylem sırasındaki 

müdahalelerde azalmaya ve olumlu perinatal çıktılara neden olduğu gösterilmiştir (3). Bu nedenle 

doğum odalarının tasarımı sırasında kadın merkezli fizyolojik doğumu destekleyecek düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi eylemin ilerleyişi için oldukça önemlidir. Bu çalışma, kanıta dayalı dizayn edilmiş 

doğum ortamlarının özelliklerini ve ortamın obstetrik sonuçlara etkisini incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

DOĞUM FİZYOLOJİSİNE ELVERİŞLİ İDEAL DOĞUM ORTAMLARI  

Doğum eylemi; hormon temelli, kadın ve fetüs bedeninin senkronize hareket ettiği bir süreçtir (2). 

Gerçekleştirilen pek çok çalışmada kadınların doğum sırasındaki davranış ve duygularını nörohormonal 

süreçlerle özellikle de stres sistemiyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır (6). Gebelik dönemi boyunca 

annenin vücudu ve beyninde eylemi kolaylaştıracak bir dizi dönüşüm meydana gelir. Bu değişimlerin 

temelini hormonal değişikler oluşturmaktadır. Özellikle endojen oksitosin salınımı, eylemin başlangıç 

ve ilerleyişinde büyük öneme sahiptir (7). Oksitosin güvenli bir ortamda salınır ancak eylemin 

gerçekleştirilmesi için tıbbi müdahalelere odaklı tasarlanmış ortamlar oksitosin üretimini bozarak 

eylemin ilerleyişini yavaşlatmaktadır (5). Eylemi destekleyen pek çok fizyolojik bileşen, eksternal 

faktörler nedeniyle kesintiye uğrayabilir (2). Bu nedenle, doğum ve doğumun nöroendokrinolojik, 

fizyolojik ve psikososyal anlayışını bütünleştiren ve sağlığın geliştirilmesi perspektiflerine dayanan yeni 

bir doğum bakımı modeline ihtiyaç vardır (8). Bu doğrultuda ebelerin eylemdeki rolü, normal fizyolojik 

süreci optimize etmek ve kadının eylem sırasında desteklenmesini sağlayacak ortamı oluşturmaktır (9). 

Fizyolojik sürecin bileşenlerine hakim olan obstetrik personelin, süreci kesintiye uğratma potansiyeli 

olan faktörleri önleyebilmesi oldukça önemlidir. 

Fizyolojik sürece etkisi olan faktörler arasında; 

 Doğum indüksiyonunun kullanılması,  

 Opiatlar, rejyonel/genel anestezi, 

 Sağlık personeli tavrı, 

 Kadın doğum hekiminin fizyolojik eyleme yaklaşımı,  

 Kurumsal politika, personel ve zaman kısıtlamaları, refakatçi sınırlandırılması gibi nedenlerle 

sosyal destek eksikliği, 

 Kadının, beslenmeden yoksun bırakılması, 

 Destekleyici çevrenin sağlanamaması (parlak ışık, soğuk ortam, mahremiyet eksikliği), 

 Annenin kendini güvensiz veya desteksiz hissettiği durumlar yer almaktadır (2, 10). 

Güvenli bir doğum alanı; kadınların fizyolojik doğum yapma yeteneklerinin teşvik edildiği, 

ihtiyaçlarının karşılandığı ve bütünlüklerinin korunduğu bir 'doğum bölgesi' olarak tanımlanmaktadır 

(4). Lorentzen ve arkadaşları tarafından 2019 yılında doğum ortamının, kadın ve eşinin doğum deneyimi 

ve doğum sonuçları üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada; stresi en 

aza indirecek şekilde tasarlanan doğum ortamının standart tıbbi doğum odasına kıyasla doğum eylemi 

sırasında kadınların gücünü arttırdığı saptanmıştır (5).  
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Doğum bakımı uygulamalarının anne ve bebek güvenliğini sağlamak için kanıt temelli girişimlere 

dayandırılması önemlidir (5). Doğum ortamlarının kanıta dayalı dizayn edilmesi için yayınlanmış 

rehberde ortam tasarımında; mahremiyet, suya girebilme imkanı, aydınlatma, pencereler ile 

havalandırma imkanı, tek kişilik tuvalet, gürültü, dekor, mobilya ve ekipman, hareket etmek için yeterli 

alan, sosyal desteğe izin verme, kadının kültürüne uygun davranışlar gibi bileşenlere yer verilmesi 

belirtilmektedir (11). 

Kanıta Dayalı Doğum Odası Tasarımı Bileşenleri 

Mahremiyet: Doğum odası tasarımlarında ana unsur mahremiyetin sağlanmasıdır. Hastanelerdeki 

mevcut doğum odası tasarımı doğumun mahremiyetini ihlal etmektedir.  Bu mekânsal tasarım; riske 

odaklanan, sağlık profesyonelinin süreç üzerinde kontrol sahibi olma dürtüsünü içeren bir olgunun 

sonucudur (12). Ancak doğum kadınlar için hayatlarının en önemli ve mahrem sürecidir. Bu nedenle 

doğum odası tasarımında; geniş giriş alanları ve gözlemlenmeyi sağlayacak pencerelerden kaçınılması 

gerekmektedir. Benzer şekilde odaya giriş yapılırken kapıyı çalmak, kapı sonrası ikincil paravan/perde 

kullanılması diğer tedbirler arasında yer almaktadır (11). Adrenalin salınımını arttıran neokorteksi 

baskılamak ve oksitosin de dahil olmak üzere hormon salınımını desteklemek için doğum ortamlarının 

mahremiyete odaklanılarak düzenlenmesi eylemin ilerleyişi için önemlidir (11).   

Suya Girebilme İmkanı: Doğum ortamı tasarımında duş, küvet/havuz benzeri yapıların bulunmasının 

amacı kadının doğum eylemi esnasında suya girmelerine olanak sağlamaktır (11). Amerikan Kadın 

Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji (American College of Obstetricians and Gynecologists, 

ACOG) tarafından 2014 yılında yayımlanan komite kararlarında doğumun birinci evresinde kadınların 

suda bulunmasının maternal stresi ve ağrıyı azalttığı, doğum süresini kısalttığı ve kadının eylem 

sırasındaki kontrol duygusunu geliştirdiği belirtilmiştir (13).  

Özel Tuvalet: Doğum yapan kadınların mahremiyet ve rahatsız edilmeme isteği olarak iki temel ihtiyacı 

bulunmaktadır. Ancak doğum ünitelerinde yer alan ortak banyo alanları ve kadının bu alanlara ulaşmak 

için ortak koridorlardan geçmesi bu iki ihtiyaçla da tutarsız bir ilişki içerisindedir. Bu nedenle kadına 

erişim kolaylığı ve mahremiyetin devamlılığının sağlanması için tuvalet/banyo alanlarının doğum 

odasında ebeveyn banyosu olarak tasarlanması gerekmektedir (11).    

Aydınlatma: Aydınlatma ev benzeri doğum ortamlarının oluşturulmasında önemli bir bileşendir (12). 

Aşırı parlak ve yapay ışıklar neokorteksin uyarılmasını tetikleyerek doğumun fizyolojisini 

engellemektedir (11). Bu doğrultuda ortam aydınlatma tercihlerinde ayarlanabilir ışıklandırma 

sistemlerinin kullanılması ortamda rahat ve sakin bir atmosfer oluşturulmasına katkı sağlamaktadır (12).  

Pencereler: Doğal ışığın bireyin iyileşme sürecini olumlu etkilediği ve doğal biyoritimleri desteklediği 

bilinen bir olgudur. Doğum ortamlarında da pencereler ile doğal ışıktan yararlanmanın sağlanması 

önemlidir. Ancak pencerenin boyut ve yerleşiminin mahremiyete özen gösterecek şekilde 

konumlandırılması ve ortamdaki ışık seviyelerinin kontrol edilmesine izin vermesi gerekmektedir (11). 

Gürültü: Hastane, sürekli çevresel gürültünün olduğu bir yapıya sahiptir. Gürültü bakım alıcı ve bakım 

verici rolünde olan bireyleri pek çok açıdan etkilemektedir. Öncelikli olarak bireyler gürültülü 

ortamlarda daha az kişilerarası iletişime girmekte ve düşünme sistemleri sesten olumsuz 

etkilenmektedir. Sürekli gürültüye maruziyetin; stres düzeylerini arttırdığı, hafızayı olumsuz etkilediği, 

ajitasyonun artmasına neden olduğu, ağrı tolerasyonunu azalttığı ve farmakolojik analjezik ihtiyacını 

arttırdığı pek çok çalışmada kanıtlanmıştır. Bu nedenle doğum odalarının ses yalıtımı olan malzemelerle 

tasarlanması önemlidir. Bu durum hem doğum yapan kadının rahat hissetmesini hem de diğer doğum 

ünitelerinde ki kadınların dış faktörlerle olumsuz etkilenmesini önleyebilecektir (11).  

Dekor, Mobilya ve Ekipman: Dekorun sağlık çıktıları üzerine etkisi yakın geçmişte tekrar 

değerlendrilmeye alınmasına rağmen çok daha önce Florance Ninghtingale hastane dekorlarının hastalar 

üzerindeki etkilerini fark etmiştir. Birçok çalışmada doğum ünitelerinde ev benzeri ortamın 

sağlanmasının önemi ve yararları vurgulanmaktadır. Bireyin odaklanabileği resimlerin duvarlara 

yerleştirilmesi, hareket alanını oluşturucak minimalist tasarımda eşyaların tercih edilmesi, eylem 

sırasında yararlanabileceği (pilates topu, askı vb.) ekipmanların ortamda bulunması, yumuşak 

mobilyaların tercih edilmesi, duvar boyasında beyaz veya parlak renkler yerine derin, ışığı yansıtmayan 

ürünün seçilmesi daha az tıbbileştirilmiş bir atmosfer oluşturulmasına katkı sağlayabilmektedir (11). 
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Hareket Etmek için Yeterli Alan: Doğumun hospitalizasyonunun sonuçlarından biri de eylemde kadının 

hareketlerinin sınırlandırılmasıdır. Sürekli fetal izlem nedeniyle günümüzde kadınlar sağlık personelinin 

tercihi nedeniyle sırt üstü veya yarı yatar pozisyonda doğum gerçekleştirmektedir. Bu durum eylemin 

fizyolojik ilerleyişini de olumsuz etkilemekte ve eylemde aktif rol oynaması gereken kadını pasif hale 

getirmektedir. Araştırmalarda kadının aktif hareketinin engellenmemesi gerektiğine dikkat 

çekilmektedir. Bu nedenle doğum ortamlarının kadının hareketini kısıtlamayan, kadın bedeninin 

yerçekimi ile uyumlu çalışabileceği pozisyonlar alabilmesini destekleyecek şekilde tasarlanması 

gerekmektedir (11, 12, 14). 

Sosyal Desteğe İzin Verme: Doğum eylemi kadın için zaman, sabır ve emek gerektiren bir süreçtir. Bu 

dönemde kadının yorgunluk ve duygu yoğunluğunu paylaşabileceği bir partnerin (eş, anne, kardeş, ebe 

vb.) doğum salonunda bulunması bireyin eylemle baş etmesini kolaylaştıracaktır. Doğum sırasında 

sürekli desteği olan kadınların; daha düşük sezaryen ve enstrümental doğum oranlarına sahip olduğu, 

daha az farmakolojik analjezi gereksinimi olduğu ve bireylerin doğum deneyimlerinde ki memnuniyet 

çıktılarının daha yüksek olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Bu nedenle doğum odalarında kadına sosyal 

destek sağlayabilecek bireyin bulunması ve her ne kadar kadın odaklı dizayn edilmesi gereken doğum 

odalarında destek olan birey için de özel bir alanın oluşturması önemlidir (11).  

Kültürel Hususlar: Tüm kadınların kendine özgü ihtiyaç ve isteklerinin olduğunu kabul etmek ve 

bireylerin kültürel inançlarının gerektirdiği davranışları sergilemesini yargılamadan destek olmak sağlık 

sistemi için önemli bir husustur. Bu doğrultuda bireyin tutum ve inançlarına yönelik gerçekleştirmek 

istediği bir ritüel veya nesnenin sağlık açısından risk teşkil etmemesi koşuluyla doğum ortamına entegre 

edilmesi önerilmektedir (11).  

DOĞUM ORTAMLARININ OBSTETRİK SONUÇLARA ETKİLERİ 

Literatürde, doğum ortamının obstetrik sonuçlara etkisinin değerlendirildiği az sayıda deneysel çalışma 

mevcuttur. Sağlık hizmeti ortamlarında çevresel müdahalelerin değerlendirildiği bir sistematik inceleme 

sonucunda bu tür müdahalelerin kadınların ağrıyla baş etme becerilerini ve kişisel etkileşimleri üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur (15). Gerçekleştirilmiş üç randomize kontrollü çalışma 

sonucunda; doğum ortamlarının doğum süresine ve kadının hissettiği ağrı yoğunluğunu etkilediği 

saptanmıştır (5, 16). Benzer şekilde yeniden tasarlanmış tek odalı doğum bakım üniteleri ile geleneksel 

doğum ünitelerinin karşılaştırılmasına yönelik 250 kadın ile gerçekleştirilmiş kohort çalışmada; tek 

odalı doğum bakım ünitelerinde, doğum bakımının kalitesinin, annenin rahatlık düzeyinin, mahremiyete 

saygının ve kadının ağrıyla baş etme düzeylerinin önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir (15).  

Doğum için alternatif ve geleneksel ortamların kıyaslandığı başka bir çalışmada; alternatif veya ev 

benzeri dizayn edilmiş doğum ünitelerinde doğum yapan kadınların, vajinal doğum, bakım memnuniyeti 

oranlarının ve kadının doğum sonu emzirmeyi başlatma isteğinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aynı 

çalışmada alternatif doğum odalarında doğum eylemi sırasında intrapartum analjezi/anestezi, 

epizyotomi ve operatif vajinal doğum ihtiyacının azaldığı tespit edilmiştir (15, 17).  

İki tek merkezli randomize kontrollü çalışmada; eylem sırasında sakinleştirici görsel-işitsel uyaranların 

kullanıldığı doğum ünitelerinin, algılanan bakım kalitesi, ağrı yoğunluğu ve 5. dakika apgar skorları 

üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir (15, 16, 18).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kadın hayatının en özel ve hassas dönemlerinden olan doğum sürecinde bireyin pozitif doğum deneyimi 

sağlamasına katkıda bulunmak ebelerin primer görevi arasındadır. Normal fizyolojik doğumu 

destekleyecek, kanıt temelli dizayn edilmiş doğum ünitelerinin bakımın kalitesini arttırdığı ve obstetrik 

sonuçları olumlu etkilediği pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu doğrultuda, hastane yöneticelerinin 

güncel kanıtlar eşliğinde doğum ortamlarını yenilemesi, normal fizyolojik doğumun en önemli 

destekçilerinden olan ebelerin eylemde aktif rol oynamasının sağlanması oldukça önemlidir. Bilimsel 

kanıtlar doğrultusunda temellendirilen bakım uygulamaları, hem bakım alıcı hemde bakım verici için 

olumlu sonuçlar oluşturmaktadır.  
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ABSTRACT 

Oil fields developed for many years are characterized by a large area and high heterogeneity. This 

requires taking into account their local features (structure, jamming zones, etc.) when taking measures 

to increase the oil recovery factor. 

Layer-by-layer heterogeneity and the degree of hydrodynamic connection of layers significantly affect 

the efficiency of cyclic waterflooding. 

When choosing sites for the use of cyclic or non-stationary flooding, it is necessary to take into account 

the classification of geological and physical parameters both for the object as a whole and the calculated 

average values for the area.  

However, averaged values make it difficult to qualitatively assess the entire object, so it is necessary to 

identify and consider areas where this method can be applied. 

Especially, the selective system is necessary at the later stages of development, taking into account the 

localization of unwashed areas and the placement of block systems. 

The conducted studies have shown that the efficiency of the flooding process will decrease with an 

increase in the isolation factor and an increase in the degree of heterogeneity in terms of permeability. 

So, when isolation factor greater than zero point five, the effect of the impact will not be observed. 

Another parameter is the coefficient of permeability with heterogeneity in thickness, which is 

determined using a two-layer model. 

A layered-heterogeneous reservoir is considered as a two-layer one with the presence of a hydrodynamic 

connection. The first layer is highly permeable in the weighted average thickness, and the second one is 

low permeable. 

The higher the coefficient of permeability inhomogeneity in thickness, the more efficient the process of 

non-stationary waterflooding. 

This technique is applicable in areas in wells of hydrodynamically connected formations, however, these 

conditions are not observed in all objects. 

Taking into account such field data as injection volume, water cut and oil production rate, it is possible 

to predict what proportion of the reserves can be additionally recovered by cyclic waterflooding. 

Key words:  layered and heterogeneous layers, water permeability, non-stationary flooding, cyclic 

waterflooding. 

 

Introduction 

The main problem in the exploitation of oil fields lies in the suboptimal development system, the 

peculiarity of the geological structure of which is based on the structure of heterogeneous productive 

strata. In this regard, both offshore fields and oil deposits of Western Absheron are of particular interest. 

Degrees of heterogeneity determine the natural potential of the reservoir and control the optimal fluid 

migration paths. The task of development is to activate this potential with the appropriate man-made 

impact. 
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For fields with the presence of layered-heterogeneous reservoirs, the process of hydrocarbon 

displacement and its description becomes more complex than in the description of homogeneous 

rectilinear reservoirs, since their parameters will change in thickness in the direction from the top to the 

bottom. 

The development of oil fields using oil reservoir flooding is one of the main methods of hydrocarbon 

production. 

A large number of studies have been devoted to the issue of oil displacement by water in a porous 

medium, which is associated both with the relevance of this problem and with the significant difficulties 

that arise in its solution. To solve this problem, the article considers the use of non-stationary cyclic 

waterflooding, taking into account the ranking of wells according to lithofacies heterogeneity. 

In the later stages of development, it is necessary to take into account the selective system for choosing 

the areas for the event. Based on the results of the earlier effective stimulation of the reservoir by the 

method of stationary waterflooding, the localization of unwashed zones and the placement of block 

systems are taken into account. 

Research methods.  

Let's carry out an analytical analysis to calculate the efficiency of non-stationary flooding of 

heterogeneous reservoirs. To simplify the calculations, we introduce the necessary parameters. 

Coefficient of hydrodynamic connectivity of reservoirs (Ksv) for the reservoir, reflecting the ratio of the 

area of confluence of reservoirs to the total area of the deposit. Then the reservoir isolation coefficient 

will have the form: 

                              К𝑖𝑠 = 1 − К𝑐𝑜𝑛          (1) 

The conducted studies have shown that the efficiency of the flooding process will decrease with an 

increase in the isolation factor and an increase in the degree of heterogeneity in terms of permeability. 

So, when Kis > 0.5, the effect of the impact will not be observed. 

Another parameter is the coefficient of thickness permeability inhomogeneity, which is determined 

using a two-layer model. 

A layered-heterogeneous reservoir is considered as a two-layer one with the presence of a hydrodynamic 

connection. The first layer is highly permeable in the weighted average thickness, and the second one is 

low permeable. 

In the proposed method, the coefficient of inhomogeneity in thickness is determined In the proposed 

method, the coefficient of inhomogeneity in thickness is determined: 

∇= (К1 − 1)(1 − К2)      (2) 

К1, К2 −  - dimensionless values of permeability, respectively, of high and low permeability layers and 

is defined as the ratio of layer permeability to formation permeability. Then: 

∇=
(𝑘1 − 𝑘)(𝑘 − 𝑘2)

𝑘2
  (3) 

k -  is the weighted average permeability of the selected area. 

The higher the coefficient of permeability inhomogeneity in thickness, the more efficient the process of 

non-stationary waterflooding. 

This technique is applicable in areas in wells of hydrodynamically connected reservoirs, however, these 

conditions are not observed in all objects. 

To refine and expand the possibilities of the classical approach to the problem, a four-layer profile 

reservoir model is proposed. The essence of this model is to combine interlayers into two groups: 

associated with high and low permeability and unrelated with different permeability. 

Isolated layers are divided into two groups by permeability (high and low). In a connected two-layer 

pack, merging occurs (layer thicknesses are added, and permeabilities are weighted by category). 
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Thus, the resulting four-layer model generalizes the two-layer model in the presence of a hydrodynamic 

screen. 

 

Fig.1 - Four-layer profile geological and statistical model of a layered reservoir. 

1, 2 - highly permeable layers; 

3, 4 - low-permeability layers. 

Thus, any formation with alternating formations and impermeable barriers can be represented in the 

form of this model. 

It can be seen from the figure that during cyclic waterflooding, due to uneven pressure redistribution, 

vertical flows will occur in layers 2 and 3. 

 

Fig.2. Display of the flow process from the position of the four-layer model k2h2. 

The flow process between connected interlayers under non-stationary action can be represented 

schematically. 

The figure (2) shows the zone of effective vertical flows for cyclic waterflooding. 

The volume of fluid flow depends on the pressure drop between the injection and production wells, 

between the layers and on the permeability value. In turn, the pressure gradient is given by a variable 

flow rate. For a four-layer model, the flow rate will be determined by the expression: 

𝐹0 =
𝑘2ℎ2 + 𝑘3ℎ3

𝑘1ℎ1 + 𝑘2ℎ2 + 𝑘3ℎ3 + 𝑘4ℎ4  
  (4) 

The unevenness of pressure redistribution depends on the difference in permeability in the associated 

part of the reservoir, if the compressibility and viscosity of the fluids change slightly: 

                      𝐹𝑘 =
|𝑘2 − 𝑘3|

𝑘2 + 𝑘3
                (5) 
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For the duration of the flow process, sufficient elastic energy of the reservoir is required, which depends 

on the volume of the reservoir, and in particular on its thickness, the parameter of which is found from 

the expression: 

                         𝐹ℎ =
ℎ2 + ℎ3

ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4
        (6) 

When calculating the efficiency of cyclic waterflooding, it is necessary to take into account these 

parameters as a whole. 

Research results 

The selection of objects using the described technique, allows you to identify areas with a high 

probability, suitable for effective application of non-stationary (cyclic) waterflooding because on the 

object, sections are allocated that have hydrodynamically connected interlayers between which fluids 

will be exchanged during implementation of cyclic waterflooding. 

In order to determine the optimal operating cycling frequency for implementation of the technology of 

cyclic injection of water into the reservoir for each the site selected at the stage of classification of 

objects in the program "StormAnalitica" built a four-layer geological and statistical model. 

Geological and statistical four-layer model according to well № 508 of the object X.  

Table 3.1  

 

This model makes it possible to divide the layers into connected and non-connected ones, and, based on 

the calculated parameters of the low-permeability connected layer of the resulting model, determine the 

piezoconductivity and determine the time for changing the half-cycle of the unsteady action. 

Conclusion 

The assessment of the potential of the object is required to be carried out selectively, by sections, 

focusing on the optimal impact on the formation by the method of non-stationary waterflooding. 

Directions of filtration flows affect the process of non-stationary processes and its efficiency. 

The considered four-layer model is characterized by a parameter containing the value of the heights and 

permeabilities of individual interlayers.  

This parameter must be taken into account to determine the zones in which wells are selected for the 

evaluation of cyclic flooding. 

Taking into account such field data as injection volume, water cut and oil production rate, it is possible 

to predict what proportion of the reserves can be additionally recovered by applying cyclic 

waterflooding. 
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ABSTRACT 

The presence of significant volumes of residual recoverable hydrocarbons in productive strata located 

in stagnant and poorly drained zones can be evidenced by various field and geological and geophysical 

studies. The reasons for the formation of such zones can be occurrences of nonequilibrium effects during 

the filtration of multiphase flows, an increase in the initial pressure gradients, etc. due to the peculiarities 

of the geological structure of the deposit and the filtration properties of fluids. 

The necessary stage of work aimed at drawing up recommendations for additional development is the 

involvement in the process of zones characterized as poorly drained oil. This definition forms a 

conceptual representation of the structure of residual reserves, taking into account the geological and 

filtration characteristics of deposits. This knowledge, in turn, makes it possible to diagnose the reasons 

for the non-involvement of the desired reserves in the development, localize zones and estimate the 

reserves for each reservoir zone under consideration. 

Based on a retrospective analysis of changes in the hydrodynamic redistribution of reservoir fluids, the 

probability of identifying weakly drained zones increases. The analysis of the regulation of non-

stationary withdrawals taking into account the periodicity, stability and transitional states that are typical 

both for a separate object and for the reservoir as a whole is carried out. To determine the trends in 

changes in the hydrodynamic state of the deposit, maps of lines of equal oil and water withdrawals were 

built before and after water impact on the reservoir and the redistribution of poorly drained and stagnant 

zones. Comparative analysis of the presented maps makes it possible to diagnose and predict changes 

in the state of the reservoir system. 

This dynamic approach makes it possible to determine development trends in the development process 

and make timely decisions on managing the oil production process by regulating the operating modes 

of production and injection wells. 

Keywords: further development, wells, production, water cut, stagnant and poorly drained zones. 

 

Introduction 

Additional development of oil fields is a complex technological process, regulated by a complex of 

geological and technological measures, such as flooding, changing the stock of existing wells. 

Technological indicators of oil production (production of oil, water, water cut, etc.) can be considered 

as a reaction of the reservoir system to external influences. The application of methods for influencing 

oil reservoirs should be based on the operational processing of field data, the correct display of the object 

of study and the peculiarities of the occurrence of oil reserves. 

The presence of significant volumes of residual recoverable hydrocarbons in productive strata located 

in stagnant and poorly drained zones can be evidenced by various field and geological and geophysical 

studies. The reasons for the formation of such zones can be occurrences of nonequilibrium effects during 

the filtration of multiphase flows, an increase in the initial pressure gradients, etc. due to the peculiarities 

of the geological structure of the deposit and the filtration properties of fluids. 
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The necessary stage of work aimed at drawing up recommendations for additional development is the 

involvement in the process of zones characterized as poorly drained oil. This definition forms a 

conceptual representation of the structure of residual reserves, taking into account the geological and 

filtration characteristics of deposits. This knowledge, in turn, makes it possible to diagnose the reasons 

for the non-involvement of the desired reserves in the development, localize zones and estimate the 

reserves for each reservoir zone under consideration. 

Materials and methods 

Based on a retrospective analysis of changes in the hydrodynamic redistribution of reservoir fluids, the 

probability of identifying weakly drained zones increases. The analysis of the regulation of non-

stationary withdrawals taking into account the periodicity, stability and transitional states that are typical 

both for a separate object and for the reservoir as a whole is carried out. The calculations are based on 

the application of the Spearman coefficient [1, 2]. When carrying out these calculations, the values of 

the analyzed parameters are assigned the appropriate ranks. This makes it possible to analyze the 

geological information not only from the standpoint of quantitative estimates, but also from the 

standpoint of the trend of their change. 

The sequence of the calculation method, which determines the degree of well interaction, is carried out 

according to the following algorithm. 

1. Pair coefficients of rank correlation between oil and water production rates for wells are established 

for the analyzed period of time. 

2. Production wells are divided into groups. At the same time, taking into account the location of the 

wells, the same well can be included in several groups. 

3. For each well, a weighted average correlation coefficient is calculated. 

4. Maps of equal isolines are constructed for oil and water production rates using the established values 

of the correlation coefficients [3-6]. 

Results and discussions 

According to the above method, before and after the water impact on the 2nd block of the VI horizon of 

the considered deposit, maps of equal isolines were constructed, allowing to assess the trend in the 

change in the hydrodynamic state of the object under study and the redistribution of poorly drained and 

stagnant zones. 

On figure 1 shows a map of lines of equal current oil production before the application of water treatment 

to the deposit (September 1998). As can be seen from the presented map, there is an increase in the 

interaction coefficient along the line of wells № 83, 157, 110, 210, 206 and 173. This behavior of the 

weighted average correlation coefficient, apparently, can be explained by the fact that the main part of 

hydrocarbons did not participate in the general drainage system of the deposit. The hydrodynamic state 

of the studied deposit was also considered based on the analysis of the degree of interaction between 

wells in terms of water flow rates (Fig. 2). From the above figure, it can be concluded that there is a low 

degree of hydrodynamic connection in terms of water flow rates between the considered groups of wells. 

To assess the effectiveness of water impact, maps of lines of equal current water withdrawals as of 

March 1, 1999 were analyzed (Fig. 3-4). 

As can be seen from the figures, in the process of water treatment, the gas-hydrodynamic flows in the 

reservoir were redistributed, which led to the activation of the degree of interaction between well № 173 

and surrounding wells. 
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●Production well     +Non-operating well   ▲Injection well 

Fig. 1. Lines of equal interactions for oil (1 period). 

 

●Production well     +Non-operating well   ▲Injection well 

Fig. 2. Lines of equal interactions for water (1 period). 
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●Production well     +Non-operating well   ▲Injection well 

Fig. 3. Lines of equal interactions for oil (2nd period). 

 

●Production well     +Non-operating well   ▲Injection well 

Fig. 4. Lines of equal interactions for water (2nd period). 

A similar picture is observed for the group of wells № 110, 210 and 206. This can be explained by the 

fact that the water impact on the deposit led to the activation of oil and water filtration flows to the 

bottom of wells and stabilization of oil recovery. It is advisable to consider a group of wells № 110, 210 

and 206 as a single hydrodynamic zone. 

This is also confirmed by the behavior of the technological indicators of well operation given above. 

Maps of equal isolines were also analyzed for oil and water flow rates as of March 1, 2000 (Fig. 5-6). 

 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 165



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

 

●Production well     +Non-operating well   ▲Injection well 

Fig. 5. Lines of equal interactions for oil (3rd period). 

 

●Production well     +Non-operating well   ▲Injection well 

Fig. 6. Lines of equal interactions for water (3rd period). 

In the process of water impact, there were changes in the distribution of filtration flows associated with 

the introduction of wells № 150 and 123 into development and the cessation of operation of wells № 

110 and 206, due to the redistribution of poorly drained and stagnant zones. 

Conclusions 

Thus, in order to clarify the trends in changes in the hydrodynamic state of the reservoir, maps of lines 

of equal oil and water withdrawals were built before and after water impact on the deposit and the 

redistribution of poorly drained and stagnant zones. As a result of the pilot work on the water impact on 

the reservoir 2 of block VI of the horizon, it was possible to involve stagnant zones in the general 

drainage system. 
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ÖZET 

Bu çalışmada anabilim dalı kültür koleksiyonunda bulunan subklinik mastitisli sığır sütlerinden izole 

edilen 140 adet stafilokok izolatından Staphylococcus aureus izolatlarının moleküler identifikasyonu ve 

bazı önemli virülens genlerinin tespiti amaçlandı. Bu amaçla 140 stafilokok izolatı termonükleaz (nuc) 

gen varlığı yönünden PZR ile incelendi. nuc geni (279 bp) tespit edilen 42 izolat S. aureus olarak 

identifiye edildi. Ayrıca izolatlarda lökotoksin geni (pvl), stafilokokal klasik enterotoksin genleri (sea, 

seb, sec), eksfolyatif toksin genleri (eta, etb), hemolizin genleri (hla, hlb), adezin faktör genleri (fnbA, 

fnbB, clfa) ve toksik şok sendrom toksin geni (tst) olmak üzere 12 farklı virülens geninin varlığı 3 farklı 

multipleks PZR kullanılarak araştırıldı. İzolatların 30 (%71.4)’u clfa, 24 (%57.1)’ü hla, 14 (%33.3)’ü 

hlb, 10 (%23.8)’u fnbB, 6 (%14.2)’sı fnbA, 6 (%14.2)’sı etb, 5 (%11.9)’i sec, 5 (%11.9)’i tst, 3 (%7.1)’ü 

sea, 2 (%4.7)’si pvl ve 1 (%2.3)’i eta geni açısından pozitif bulundu. İzolatların hiçbirinde seb geni 

saptanamadı. İzolatların 38’inde bir ya da daha fazla virülens geni, 29’unda ise iki ya da daha fazla 

virülens geni belirlendi. 4 izolatta ise incelenen virülens genlerin hiçbiri saptanamadı. İncelenen 

izolatlarda en fazla tespit edilen virülens genlerin clfa ve hla olduğu görüldü. Sonuç olarak sınırlı dahi 

olsa sığır mastitislerinin patogenezinde rol oynayan virülens gen patternleri ortaya konuldu. Çalışma 

sonuçlarının sığır mastitislerinin etiyolojisinde önemli rol oynayan S. aureus’a ait virülens faktörlerinin 

karakterizasyon çalışmalarına katkı sağlayacağı kanaatine varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Mastitis, Sığır, S. aureus, Virülens gen profili 

 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the molecular identification of Staphylococcus aureus isolates and some 

important virulence genes from 140 staphylococci samples isolated from cow milk with mastitis in the 

culture collection of the department. For this purpose, the presence of the thermonuclease  (nuc) gene 

in 140 S. aureus isolates was examined by PCR. Forty-two isolatest that were positive for the nuc gene 

(279 bp) were identified as S. aureus. In addition, the isolates were examined for the presence of 12 

different virulence genes, including leukotoxin gene (pvl), staphylococcal classical enterotoxin genes 

(sea, seb, sec), exfoliative toxin genes (eta, etb), hemolysin genes (hla, hlb), adhesin factor genes (fnbA, 

fnbB, clfa), and toxic shock syndrome toxin gene (tst), using three different multiplex PCR. Of the 

isolates were found to be positive 30 (71.4%) for clfa, 24 (57.1%) hla, 14 (33.3%) hlb, 10 (23.8%) fnbB, 

6 (14.2%) fnbA, 6 (14.2%) etb, 5 (11.9%) sec, 5 (11.9%) tst, 3 (7.1%) sea, 2 (4.7%) pvl, and 1(2.3%) 

eta genes. The seb gene was not detected in any of the isolates. At the same time one or more virulence 

genes were determined in 38 of 42 isolates, two or more virulence genes in 29 of the isolates. None of 
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the virulence genes examined in 4 isolates could be detected. It was seen that the most detected virulence 

genes in the analyzed isolates were clfa and hla. As a result, virulence gene patterns that play a role in 

the pathogenesis of bovine mastitis, even if limited, were revealed. It was concluded that the results 

would contribute to the characterization studies of virulence factors belonging to S. aureus, which play 

an important role in the etiology of bovine mastitis. 

Keywords: Bovine, Mastitis, S.aureus, Virulence gene profile. 

 

GİRİŞ 

Mastitis, meme dokusunun ve meme bezinin bakteriyel, viral, fungal ve paraziter etkenler nedeniyle 

yangılanmasıdır. Enfeksiyon genellikle hijyenik ve yönetimsel uygulamaların yokluğunda, sağım 

sırasında enfekte ineklerden enfekte olmayan ineklere yayılabilmektedir (Kotzamanidis ve ark., 2021). 

Sığır mastitisine neden olan en yaygın patojenlerden biri Staphylococcus (S.) aureus’dur. S. aureus 

Gram pozitif, fakültatif anaerop, sporsuz, hareketsiz, katalaz pozitif ve oksidaz negatif bir bakteridir 

(Sutra ve Poutrel, 1994). Etken, yüzeysel deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarından yaşamı tehdit eden 

septisemiye kadar, birçok ciddi hastalık oluşturan bir patojendir (Fluit, 2012). Diğer yandan süt 

endüstrisi için oldukça maliyetli klinik ve subklinik sığır mastitisinin en yaygın etiyolojik ajanıdır (Ren 

ve ark., 2020). 

S. aureus, adezinler, kapsüler bir polisakkarit ve ekzoenzimler gibi çok sayıda virülens faktörü üretme 

kapasitesine sahiptir. Etken aynı zamanda hemolizinler, koagülaz, slime ve protein A gibi meme bezine 

kolonize olma kabiliyetine katkıda bulunan ekzoproteinler de üretebilmektedir. S. aureus izolatlarının 

patojenitesi; adherens özellikleri, çeşitli toksinler, enzimler, yapısal ve ekstraselüler faktörler gibi 

özelliklerle ilişkilidir. (Fursovave ark., 2020). 

S. aureus izolatlarının moleküler karakterizasyonunda koagülaz geni (coa), metisilin direnç geni (femA) 

ve termonükleaz geni (nuc) gibi türe özgü genler kullanılmaktadır. Hem coa hem de femA yüksek 

polimorfizm gösterir ve teşhis amaçları için uygun değildir. Aksine nuc, S. aureus suşları arasında 

yüksek oranda korunduğundan dolayı türe özgü bir markör olarak sıklıkla kullanılmaktadır (Ronco ve 

ark., 2018). 

Bu çalışmada mastitisli sığır sütlerinden elde edilen S. aureus izolatlarının nuc geni yönünden tür 

düzeyinde moleküler tanımlanması ve mastitisin patogenezinde rol oynayan lökotoksin, stafilokokal 

klasik enterotoksin, eksfolyatif toksin, hemolizin, adezin faktör, toksik şok sendrom toksini 

oluşumundan sorumlu pvl, sea, seb, sec, eta, etb, hla, hlb, fnbA, fnbB, clfa ve tst genlerinin PZR ile 

incelenmesi amaçlandı. 

MATERYAL VE METOT 

Staphylococcus spp. İzolatları: Çalışmanın materyalini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı kültür koleksiyonu içerisinde yer alan, 2016-2020 

arasında subklinik mastitisli sığırlardan izole edilmiş 140 stafilokok izolatı kullanıldı. Çalışma 

kapsamında kültür koleksiyonunda yer alan izolatlar kullanılması sebebiyle örnek toplama ve saha 

çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir etik kurul iznine ihtiyaç duyulmamıştır. İzolatların 

canlandırılması %5 Koyun kanlı agar kullanılarak yapıldı ardından DNA ekstrasiyonunun yapılması 

için üreyen saf koloniler TSA’da pasajlandı. 

MOLEKÜLER İDENTİFİKASYON 

DNA İzolasyonu: İzolatlardan bakteriyel DNA izolasyonu için kaynatma yöntemi kullanıldı (Vurucu 

ve ark., 2019). Bu amaçla, saf kültürden 4 koloni seçilerek 200 µl steril su içerisinde süspanse edildi. 

Örnekleri içeren süspansiyonlar 100°C’de 15 dakika inkübe edildi. 10.000 g’de 10 dakika santrifüj 

sonrası elde edilen süpernatant kalıp DNA olarak kullanılmak üzere nanodrop spektrofotometre ile 

ölçülerek 50 ng/μl olacak şekilde ayarlanarak -20°C’de saklandı. 

S. aureus İzolatlarının Tür Düzeyinde İdentifikasyonu: İzolatların S. aureus olarak 

identifikasyonlarının doğrulanması amacıyla S. aureus’a özgü nuc geni için PZR yapıldı (Sezener ve 

ark., 2019). Bu amaçla 25 μl’lik bir PZR karışımı, DEPC-treatedwater, 1X PZR solüsyonu, 2.5 mM 
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MgCl2, 0.2 mM her bir dNTP, 1.0 U Taq DNA polimeraz, 0.04 M primer (nuc 1, GCG ATT GAT 

GGT GAT ACG GTT; nuc 2, AGC CAA GCC TTG ACG AAC TAA AGC) ve 5 μl template DNA 

kullanıldı. PZR koşulları 94°C’de 5 dk ilk denatürasyon, 94°C’de 1 dk denatürasyon, 58°C’de 30 saniye 

primer bağlanma, 72°C’de 90 dk uzama olmak üzere 35 döngü ve 72°C’de 10 dk son uzama olacak 

şekilde amplifikasyon işlemi gerçekleştirildi. Amplifiye edilen PCR ürünleri etidium bromid (2μg/ml) 

içeren %1,5’lik agaroz jel elektroforezi sonrasında UV transilluminatör (Vilber Lourmat) ile 

görüntülendi. Görüntüleme sonrasında nuc geni için 279 bp olarak elde edilen PCR ürünleri S. aureus 

olarak kabul edildi. 

S. aureus İzolatlarının Virülens Genlerinin Belirlenmesi: İzolatlarda, mastitis patogenezinde rol 

oynayan bazı önemli virülens genlerinin belirlenmesi amacıyla multiplex PZR (mPZR) yapıldı. 

Lökotoksin geni (pvl), stafilokokal klasik enterotoksin genleri (sea, seb, sec), eksfolyatif toksin genleri 

(eta, etb), hemolizin genleri (hla, hlb), adezin faktör genleri (fnbA, fnbB, clfa) ve toksik şok sendrom 

toksin geni (tst) Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’de sunulan primerler ve PZR koşulları kullanılarak 

incelendi. mPZR çalışmaları Li ve ark. (2018)’nin bildirdiği metodun modifikasyonu ile gerçekleştirildi. 

PZR koşulları: 94°C’de 5 dakika ilk denatürasyon, 94°C’de 30 saniye denatürasyon, her gene özgü 

primer bağlanma (annealing) ısısında (55-56C) 45 saniye, 72 °C’de 30 saniye uzama olmak üzere 30 

döngü ve 72°C’de 10 dakika son uzama olacak şekilde gerçekleştirildi. Amplifikasyon ürünleri 

etidiumbromid (2μg/ml) içeren %1.5’lik agaroz jel elektroforezi sonrasında UV transilluminatör ile 

görüntülendi. PZR çalışmalarında pozitif kontrol olarak S. auerus ATCC 23235, negatif kontrol olarak 

E. coli ATCC 25922 kullanıldı. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

S. aureus nedenli mastitis oluşumu farklı patogenez mekanizmalarına sahip enterotoksinler, 

hemolizinler, clumping faktör, fibrinolektin bağlayan proteinler gibi çeşitli virülens faktörlerin 

üretimine bağlıdır (Boynukara ve ark., 2008). S. aureus suşlarının patojenisitesindeki farklılıklar coğrafi 

dağılımdan, konakçı ve doku ile ilgili özelliklerden kaynaklanmaktadır. Virülens genlerinin sayısı ve 

kombinasyonu, S. aureus suşlarının patojenik potansiyeline önemli katkılar sağlamaktadır (Kot ve ark., 

2016). 

Sığır mastitislerinin etiyolojisinde önemli yer tutan S. aureus’un virülens genlerinin ortaya konulması 

ve patogenezde önemli rol oynayan faktörlerin karakterizasyonu amacıyla çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. 

Bu çalışmalarda incelenen S. aureus izolatlarında sıklıkla belirlenen virülens genlerinin clfa (Fursova 

ve ark., 2020; Ote ve ark., 2011; Xu ve ark., 2015; Yang ve ark., 2020; Zhang ve ark., 2018 ), hla 

(Artursson ve ark., 2016; Fursova ve ark., 2018; Kreausukon ve ark., 2012; Ronco ve ark., 2018; Wang 

ve ark., 2016 ), sea (Grispoldi ve ark., 2019; Liu ve ark., 2017; Seyoum ve ark., 2016 ), fnbA (Pereyra 

ve ark., 2016; Yang ve ark., 2012; Zuniga ve ark., 2015), fnbB (Bar-Gal ve ark., 2015; Kot ve ark., 

2016), pvl (Wang ve ark., 2014) tst (Wang ve ark., 2017) sec (Kotzamanidis ve ark., 2021) olduğu 

bildirilmiştir. Araştırmalarda S. aureus kökenli sığır mastitislerinin patogenezinde bu genlerin önemli 

rol oynadığına dikkat çekilmiştir. 

Konuyla ilgili farklı ülkelerde sığır mastitis vakalarından izole edilen S.aureus izolatlarında virülens 

genlerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda patogenezde rol oynayan faktörlerin çok değişken olduğu 

ortaya konulmuştur. Bazı çalışmalarda primer olarak belirlenen genlerin clfa ve hla olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada incelenen S. aureus izolatlarında belirlenen en önemli virülens genlerinin 

clfa ve hla olması literatür verileriyle paralellik göstermektedir (Coelho ve ark., 2011; Fitzgerald ve ark., 

2000; Monecke ve ark., 2007; Oteve ark., 2011). Araştırma verileri arasındaki farklılıklar bölgesel, 

metodik, izolat sayısı ve çeşitliliği, popülasyon yapısı gibi bir çok faktöre bağlı şekillenebilmektedir. 

Diğer yandan pek çok araştırma verilerinde sunulduğu gibi, sığır mastitislerinin oluşumuna katılan S. 

aureus izolatlarının farklı virotiplere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sığır mastitislerinin 

etiyolojisini detaylı bir şekilde ortaya koymak için, daha kapsamlı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Böylece sığır mastitislerin önlenmesinde koruyucu aşılama programları ve daha 

kapsamlı aşı içeriklerinin hazırlanması mümkün olabilecektir. 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 170



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

S. aureus İzolatlarında nuc Geni Hedefli PZR Sonuçları: Mevcut S. aureus izolatlarının genotipik 

identifikasyonunun belirlenmesi için toplam 140 stafilokok izolatının termonükleaz (nuc) geni için PZR 

amplifikasyonu yapıldı. nuc genine özgü primerle yapılan PZR sonrasında, 42 izolatta 279 bp’lik PZR 

ürünü elde edilip izolatların S. aureus oldukları belirlendi (Şekil 1). 

S. aureus İzolatlarında Virülens Gen Profili: Bu çalışmada nuc geni ile S. aureus oldukları 

doğrulanmış 42 izolatın lökotoksin geni (pvl), stafilokokal klasik enterotoksin genleri (sea, seb, sec), 

eksfolyatif toksin genleri (eta, etb), hemolizin genleri (hla, hlb), adezin faktör genleri (fnbA, fnbB, clfa) 

ve toksik şok sendrom toksin geni (tst) için 3 farklı mPZR yapıldı. pvl, etb, sea ve clfa genlerine ait 

mPZR 1 sonuçları Şekil 2, sec, tst, seb ve eta genleri için mPZR 2 sonuçları Şekil 3 ve fnbB, fnbA, hla 

ve hlb genleri için mPZR 3 sonuçları Şekil 4’de gösterildi. 

İzolatların 30 (%71,4)’unda clfa, 24 (%57,1)’ünde hla, 14 (%33,3)’ünde hlb, 10 (%23,8)’unda fnbB, 6 

(%14,2)’sında fnbA, 6 (%14,2)’sında etb, 5 (%11,9)’inde sec, 5 (%11,9)’inde tst, 3 (%7,1)’ünde sea, 2 

(%4,7)’sinde pvl ve 1 (%2,3)’inde eta geni tespit edildi. İzolatların hiçbirinde seb geni saptanamadı 

(Tablo 4, Şekil 5). İzolatların 29’unda, 17 farklı virülens gen profilinden oluşan, iki ya da daha fazla 

virülens gene çoğul pozitiflik belirlendi (Tablo 5). 

SONUÇ 

Bu çalışmada sığır mastitislerinden izole edilen ve nuc geni pozitif 42 S. aureus izolatı 12 farklı virülens 

geni açısından mPZR ile incelendi. 42 S. aureus izolatının 38’inde bir ya da daha fazla virülens geni 

belirlenirken, 4 izolatta incelenen virülens genlerin hiçbiri saptanamadı. İncelenen izolatlarda en fazla 

tespit edilen virülens genlerin clfa ve hla olduğu görüldü. İzolatların 29’unda iki ya da daha fazla 

virülens gen açısından çoğul pozitiflik belirlendi. Çoğul pozitiflik belirlenen izolatların 6’sının 4 gen 

(clfa+hla+hlb+fnbB) açısından birlikte pozitif olduğu görüldü. Diğer yandan bir izolatta 6 

(clfa+hla+hlb+fnbB+etb+tst), birer izolatta 5 (clfa+hla+hlb+fnbB+fnbA ve clfa+hla+hlb+fnbA+sea) 

farklı virülens genin birlikte var olduğu tespit edildi.  

Sonuç olarak bu çalışma ile sınırlı dahi olsa sığır mastitislerinin patogenezisinde rol oynayan virülens 

gen paternleri ortaya konuldu. Çalışma sonuçlarının sığır mastitislerinin etiyolojisinde önemli rol 

oynayan S. aureus’a ait virülens faktörlerinin karakterizasyonu çalışmalarına katkı sağlayacağı 

kanaatine varıldı. Sığır mastitislerinin önlenmesine yönelik hazırlanacak aşı kompozisyonunun 

şekillendirilmesinde S. aureus virülens gen çeşitliliğinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle 

kullanılacak aşının çok sayıda virülens faktörüne sahip suşlardan oluşturulması gerekmektedir. Bu 

çalışmada incelenen S. aureus izolatlarının çoğunun farklı virülens gen profiline sahip olması, izolatların 

aşı suşu olarak kullanılabilecek potansiyelde olduğunu göstermektedir. Ancak izolatların aşı suşu 

potansiyelinin tam olarak ortaya konulması için ileri seviyede karakterizasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

Sığır mastitislerinden izole edilen S. aureus izolatlarının mastitis patogenezisinde rol oynayan virülens 

gen çeşitliliğinin ortaya konulması amacıyla daha fazla izolat içeren epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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Tablolar Dizini 

Tablo 1. pvl, etb, sea ve clfa genleri için mPZR 1 

Gen Primer Nükleotid sekans (5′–3′) 
Ürün 

(bp) 

Annealing 

ısısı 
Miktar(l) 

pvl 
PVL-F 

PVL-R 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 
433 

55C 

0.2 

etb 
ETB-F 

ETB-R 

CAGATAAAGAGCTTTATACACACATTAC 

AGTGAACTTATCTTTCTATTGAAAAACACTC 
612 0.2 

sea 
SEA-F 

SEA-R 

GAAAAAAGTCTGAATTGCAGGGAACA 

CAAATAAATCGTAATTAACCGAAGGTTC 
560 0.4 

clfa 
CLFA-F 

CLFA-R 

ATTGGCGTGGCTTCAGTGCT 

CGTTTCTTCCGTAGTTGCATTTG 
292 0.1 

Master mix 12.5 

Steril distile su 8.7 

Template DNA  2 

Toplam hacim  25 

 

Tablo 2. sec, tst, seb ve eta genleri için mPZR 2 

Gen Primer Nükleotid sekans (5′–3′) 
Ürün 

(bp) 

Annealing 

ısısı 
Miktar(l) 

sec 
SEC-F 

SEC-R 

GTAAAGTTACAGGTGGCAAAACTTG 

CATATCATACCAAAAAGTATTGCCGT 
297 

56C 

1 

tst 
TST-F 

TST-R 

TTCACTATTTGTAAAAGTGTCAGACCCACT 

TACTAATGAATTTTTTTATCGTAAGCCCTT 
180 1 

seb 
SEB-F 

SEB-R 

ATTCTATTAAGGACACTAAGTTAGGGA 

ATCCCGTTTCATAAGGCGAGT 
404 0.2 

eta 
ETA-F 

ETA-R 

CGCTGCGGACATTCCTACATGG 

TACATGCCCGCCACTTGCTTGT 
676 0.4 

Master mix 25 

Steril distile su 17.8 

Template DNA  2 

Toplam hacim  50 

 

Tablo 3. fnbB, fnbA, hla ve hlb genleri için mPZR 3 

Gen Primer Nükleotid sekans (5′–3′) 
Ürün 

(bp) 

Annealing 

ısısı 
Miktar(l) 

fnbA 
FNBA-F 

FNBA-R 

GTGAAGTTTTAGAAGGTGGAAAGATTAG 

GCTCTTGTAAGACCATTTTTCTTCAC 
643 

56C 

0.4 

fnbB 
FNBB-F 

FNBB-R 

GTAACAGCTAATGGTCGAATTGATACT 

CAAGTTCGATAGGAGTACTATGTTC 
524 0.4 

hla 
HLA-F 

HLA-R 

CTGATTACTATCCAAGAAATTCGATTG 

CTTTCCAGCCTACTTTTTTATCAGT 
209 0.4 

hlb 
HLB-F 

HLB-R 

GTGCACTTACTGACAATAGTGC 

GTTGATGAGTAGCTACCTTCAGT 
309 0.4 

Master mix 12.5 

Steril distile su 7.3 

Template DNA  2 

Toplam hacim  25 
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Tablo 4. S. aureus izolatlarında belirlenen virülens genlerin dağılımı 

İzolat no 

Virülens Genleri 

clfa hla hlb fnbB fnbA etb sec tst sea pvl eta seb 

1 + + + + - - - - - - - - 

2 + + + + - - - - - - - - 

3 + - - - - - - - - - - - 

4 + - - - - - - - - - - - 

5 + - - - - - - - - - + - 

6 - - - - - - + - - - - - 

7 + - - - + + - - - - - - 

8 + + - - - - - - - - - - 

9 + + - + - - - - - - - - 

10 + + - + - - - - - - - - 

11 + + - - - - - + - - - - 

12 + + - - + - - - - - - - 

13 + + - - + - - - - - - - 

14 + + + + - - - - - - - - 

15 - - - - - - - - - - - - 

16 - - - - - - - - - - - - 

17 - - - - - - + - - - - - 

18 + + - - - - - + - - - - 

19 - - - - - - - + - - - - 

20 + + + + - + - + - - - - 

21 - - - - - - - + - - - - 

22 + + + - + - - - + - - - 

23 - - - - - - + - - - - - 

24 - - - - + + - - - - - - 

25 - - - - - - - - - - - - 

26 + - - - - + + - - - - - 

27 + + + + + - - - - - - - 

28 + + + + - - - - - - - - 

29 - - - - - + + - - - - - 

30 - - - - - - - - - - - - 

31 - - - - - + - - - - - - 

32 + + + + - - - - - - - - 

33 + + + + - - - - - - - - 

34 + + + - - - - - - - - - 

35 + + + - - - - - - - - - 

36 + + + - - - - - - + - - 

37 + - - - - - - - - - - - 

38 + + + - - - - - + - - - 

39 + + + - - - - - + - - - 

40 + + - - - - - - - - - - 

41 + + - - - - - - - + - - 

42 + + - - - - - - - - - - 

Toplam 30 24 14 10 6 6 5 5 3 2 1 0 

% 71.4 57.1 33.3 23.8 14.2 14.2 11.9 11.9 7.1 4.7 2.3 0 
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Tablo 5. S. aureus izolatlarında belirlenen çoğul virülens gen profili 

Çoğul Virülens Genler İzolat sayısı 

clfa+hla+hlb+fnbB+etb+tst 1 

clfa+hla+hlb+fnbB+fnbA 1 

clfa+hla+hlb+fnbA+sea 1 

clfa+hla+hlb+fnbB 6 

clfa+hla+hlb+pvl 1 

clfa+hla+hlb+sea 2 

clfa+fnbA+etb 1 

clfa+hla+fnbB 2 

clfa+hla+tst 2 

clfa+hla+fnbA 2 

clfa+etb+sec 1 

clfa+hla+hlb 2 

clfa+hla+pvl 1 

clfa+eta 1 

clfa+hla 3 

fnbA+etb 1 

etb+sec 1 

Toplam 29 

 

Şekiller Dizini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 1. S. aureus izolatlarının nuc geni özgü PZR ürünü. M: Moleküler ağırlık marker (Gene Ruler 100 

bp DNA Ladder Plus, Fermentas, Litvanya). 1,2,3,5,6: nuc geni pozitif (279 bp) örnekler. 4: Negatif 

örnek. 7: Pozitif kontrol (S. aureus 23235) 8: Negatif kontrol (E. coli ATCC 25922) 
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Şekil 2. pvl, etb, sea ve clfa genlerine ait mPZR 1 sonuçları. M: Moleküler ağırlık marker (Gene Ruler 

100 bp DNA Ladder Plus, Fermentas, Litvanya). NK: Negatif kontrol (DNase-RNasefree PZR suyu); 

1: clfa ve etb genleri (292 bp ve 612 bp) pozitif örnekler; 2,3,7,8,9,10,11,12,15,17: clfa geni (292 bp) 

pozitif örnekler; 4 ve 6: etb geni (612 bp) pozitif örnekler; 5: tüm genler (pvl, etb, sea ve clfa) açısından 

negatif örnek; 13 ve 14:clfa ve sea genleri (292 bp ve 560 bp) pozitif örnekler; 16: clfa ve pvl genleri 

(292 bp ve 433 bp) pozitif örnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. sec, tst, seb ve eta genleri için mPZR 2 sonuçları. M: Moleküler ağırlık marker (Gene Ruler 100 

bp DNA Ladder Plus, Fermentas, Litvanya). NK: Negatif kontrol (DNase-RNasefree PZR suyu); 1,2: 

sec ve tst genleri (297 bp ve 180 bp) pozitif örnekler; 3,4,5: sec geni (297 bp) pozitif örnek; 7: eta geni 

(676 bp) pozitif örnek; 6; tüm genler (sec, tst, seb ve eta) açısından negatif örnek 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 177



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. fnbB, fnbA, hla ve hlb genleri için mPZR 3 sonuçları. M: Moleküler ağırlık marker (Gene Ruler 

100 bp DNA Ladder Plus, Fermentas, Litvanya). NK: Negatif kontrol (DNase-RNase free PZR suyu); 

1: hla (209 bp), hlb (309 bp) ve fnbB (524 bp) genleri pozitif örnek; 2: hla (209 bp) pozitif örnek; 3: tüm 

genler (fnbB, fnbA, hla ve hlb) açısından negatif örnek; 4: hla (209 bp) ve hlb (309 bp) genleri pozitif 

örnek; 5: hla (209 bp) ve fnbA(643 bp) genleri pozitif örnek 

 

 

Şekil 5. S. aureus izolatlarında belirlenen virülens genlerin dağılımı 
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ÖZET 

Doğal taş sektörü, 2008 mali krizinden sonra hayatta kalma ve gelişme stratejisinin bir parçası oldu. 

Doğal taş ihracatı Türkiye için önemli ihracat kalemlerinden biridir. Türkiye son yıllarda dünyadaki en 

büyük doğal taş ihracatçılarından biri haline gelmiştir. 

Çalışmada doğal taş ihracatı üzerinde; genel ekonomik durumun etkisi ve fiyatlar genel düzeyinin 

etkisinin ölçülebilmesi için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), işsizlik oranı, Brent petrol fiyatı, faiz oranı 

ve dolar kuru değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan makroekonomik değişkenlerin tümü 

Dünya Bankası veri tabanından elde edilen Türkiye için 2003-2022 yılları arası döneme ait aylık 

verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın esas olgusu olan Türkiye doğal taş ihracat değişkeni olarak İstanbul 

Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından yayınlanan ABD doları cinsinden toplam doğal taş ihracat 

tutarının FOB değeri kullanılmıştır. 2017 yılından sonra döviz kuruna karşı faiz artırım yoluna 

gidilmiştir ancak elde edilen tahmin sonuçlarına göre faiz oranında meydana gelen %1’lik artışın doğal 

taş ihracatına 0.413 birimlik negatif etkisi olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Brent petrol fiyatı, doğal taş ihracatı, dolar kuru, Durbin Watson testi, TÜFE. 

 

ABSTRACT 

The natural stone industry became part of its strategy for survival and development after the 2008 

financial crisis. Natural stone exports are one of the important export items for Türkiye. Türkiye has 

become one of the largest natural stone exporters in the world in recent years. In the study, on natural 

stone export; The Consumer Price Index (CPI) was used to measure the effect of the general economic 

situation and the effect of the general level of prices, and the unemployment rate, Brent oil, interest rate 

and dollar exchange rate variables were used to measure the effect of the labor potential. All of the 

macroeconomic variables used in the study consist of monthly data for Türkiye between the years 2003-

2022 obtained from the World Bank database. The FOB value of the total natural stone export amount 

in US dollars published by the IMIB was used as the Türkiye natural stone export variable, which is the 

main phenomenon of the study. After 2017, an increase in interest was made against the exchange rate, 

but according to the estimation results obtained, the 1% increase in the interest rate had a negative effect 

of 0.413 units on natural stone exports.  

Keywords: Brent oil price, natural stone export, dollar rate, Durbin Watson test, CPI 

 

1. GİRİŞ 

Doğal taş sektörü, 2008 mali krizinden sonra hayatta kalma ve gelişme stratejisinin bir parçası oldu. 

Doğal taş ihracatı Türkiye için önemli ihracat kalemlerinden biridir. Türkiye son yıllarda dünyadaki en 
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büyük doğal taş ihracatçılarından biri haline gelmiştir. Doğal taş ihracatı üzerinde birçok faktörün etkili 

olduğu açıktır. Fakat bu ihracat üzerinde ithalatçı ülkelerin kendi iç dinamikleri ve dünya ekonomisinin 

gidişatının yanında ülke içi makroekonomik unsurların etkisinin varlığı ve bu faktörlerin etki 

düzeylerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye için doğal taş 

ihracatı üzerindeki makroekonomik değişkenlerin etki düzeylerini ölçmek ve gelecek dönemler adına 

gerçekleştirilecek ihracat düzeyi için bir öngörü oluşturulmasını sağlamaktır. Avrupa'nın önde gelen 

doğal taş üreticisi İspanya ve İtalya’dır. Doğal taş sektörünün finansal ve ekonomik belirleyicileri bir 

model kurularak incelenmiştir (Zambrano Farías vd, 2022). İnceleme sonucunda bu ülkelere 

tavsiyelerde bulunulmaktadır. Doğal taş sektöründe faaliyet gösteren İspanyol ve İtalyan şirketlerinin; 

karlılıklarını artırmak, büyüklüklerini artırmak, varlık kullanımında verimliliği artırmak, dış finansmana 

olan bağımlılıklarını azaltmak ve öz sermayeyi teşvik etmek için birleşmelere gitmeleri gerektiği 

belirtilmektedir. Buna ek olarak, İtalyan şirketlerinin erteleme maliyetlerini düşürmede tedarikçilere 

ortalama ödeme süresini kısaltması ve yerel ekonomiye daha az bağımlı hale gelmek için ihracatı 

artırması tavsiye edilmektedir. 

Araştırma ele alınan değişkenler dışında etkili faktörler de bulunmaktadır. Nitekim Doğu Asya'daki 

ticaret bölgeciliğinin etkileri 1995- 2018 yılları arasında araştırılmıştır (Nawrot, 2023). Bu araştırmaya 

göre Doğu Asya ekonomileri arasındaki ihracat akışları üzerinde ticaret bölgeciliğinin etkisi 

bulunmaktadır ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının etkileri, anlaşmaya ve belirli bir ülkenin nüfuz 

alanına bağlı olarak, özellikle de yeterli ekonomik fayda sağlamayan durumlarda büyük ölçüde 

değişmektedir.  

Bu çalışmada Doğal Taş İhracat Değeri, Dolar Kuru, Enflasyon Oranı, İşsizlik Oranı ve Brent Petrol 

Fiyatları değişkenleri ele alınarak 2015–2019 yılları arasında örneklemin ekonomik-finansal verileri 

çoklu doğrusal regresyon metodolojisi kullanılarak analiz edilmiştir.  

2. MALZEME VE YÖNTEM

Çalışmada doğal taş ihracatı üzerinde; genel ekonomik durumun etkisi ve fiyatlar genel düzeyinin 

etkisinin ölçülebilmesi için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), iş gücü potansiyelinin etkisinin ölçmek için 

işsizlik oranı, Brent petrol, faiz oranı ve dolar kuru değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

makroekonomik değişkenlerin tümü Dünya Bankası veri tabanından elde edilen Türkiye için 2003-2022 

yılları arası döneme ait aylık verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın esas olgusu olan Türkiye doğal taş 

ihracat değişkeni olarak İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından yayınlanan FOB değeri 

kullanılmıştır. Ülkelere göre doğal taş ihracatı 2017-2019 yılları için Tablo 1 de verilmektedir. Çin 5,094 

milyar ABD doları ile birinci sırada bulunurken Türkiye 1,993 milyar ABD doları ile dördüncü sırada 

yer almaktadır.  İhracat rakamlarında 2019 yılında 2018 yılına göre genellikle düşüş kaydedilmiştir. İlk 

5 ülkeden Çin %7, Hindistan %1, İtalya %10 ve Türkiye’de %2 düşüş görülürken beşinci sıradaki 

Brezilya’da %2 artış gerçekleşmiştir (T. C. Ekonomi Bakanlığı, 2021). 

Tablo 1. Ülkelere göre dünya doğal taş ihracatı (Milyon ABD $). 

Ülke 2018 2019 2020 (mevcut 

veri) 

(2018-2019), % 2019 

payı % 

Çin 5.498 5.094 - -7 30,6 

İtalya 2.221 1.993 - -10 12,0 

Hindistan 1.905 1.878 - -1 11,3 

Türkiye 1.905 1.859 1.734 -2 11,2 

Brezilya 956 973 934 2 5,8 

İspanya 868 784 777 -10 -4,7 

İlk 20 ülke 16.334 15.426 - -6 93 

Toplam 17.688 16.653 - -6 100 

Şekil 1’de 2003-2022 yılları arası Türkiye doğal taş ihracatı değerleri görülmektedir. Doğal taş ihracat 

değerinde 2008 küresel krizinin etkisi ile 2009 yılındaki kısmi düşüş dışında yıllar içerisinde 2013 yılına 

kadar artan bir eğilimin varlığı görülmektedir. 2013 yılından sonra 2017 yılında bir artış görülse de 2012 

yılı değerlerine geri dönüş yaşanmıştır. 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 180



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

 

Kaynaklarda döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişkiye oldukça sık rastlanmaktadır (Aristotelous, 2001; 

Bailey vd., 1987; Abeysinghe ve Yeok, 1998). Spesifik olarak özel bir ürünün ihracat değerleri ile 

Türkiye’de dolar/TL kurunun değişimi Şekil 2’de görülmektedir. Dolar kurunun bir artış eğilimine sahip 

olduğu ve eğilimin doğal taş ihracat değeri ile paralel bir eğim gösterdiği söylenebilir. Fakat özellikle 

2013 yılı sonrası dolar kurunda yaşanan artış eğimi 2017’den sonra daha da dik bir eğim haline gelmiştir. 

Buna karşılık 2013 sonrasında doğal taş ihracatında bir azalma yaşanmıştır. Genel anlamda dolar kuru 

ile tam bir ters yönlü ilişkiden bahsedilemese de dolar kuru ve doğal taş ihracat miktarı arasında kısmi 

bir ters yönlü ilişkinin varlığı söz konusudur. Fakat bu ilişkinin dışında 2003-2012 yılları arasında dolar 

kurunda yaşanan durağan seyir 2008 küresel krizi dışında doğal taş ihracatı açısından bir istikrarın 

varlığına işaret etmektedir. 

Şekil 2. Döviz kuru ve doğal taş ihracat değerleri. Şekil 3. Enflasyon (TÜFE) ve doğal taş ihracat 

değerleri. 

Enflasyon ve ihracat arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalarda genel olarak yüksek enflasyon ve doğal 

kaynak bolluğunun düşük ihracat ve yavaş büyüme ile ilişkili olma eğiliminde olduğu ifade edilmektedir 

(Kravis ve Lipsey, 1977; Gylfason, 1999). Türkiye için enflasyon değeri ve doğal taş ihracat değerleri 

Şekil 3’te verilmiştir. Literatür ile aynı doğrultuda bir sonucun varlığı Türkiye için de grafikten 

görülmektedir. Enflasyon oranının 2000’li yılların başında azalış eğilimine girmesi ile birlikte doğal taş 

ihracatının artış eğilimine girdiği dönemler uyum göstermektedir. Bunun yanında 2008 yılında 

enflasyonun ani bir artışı ile hemen ardından 2009 yılında doğal taş ihracatında ani bir düşüşün yaşanmış 

olması enflasyon değerinin doğrudan ve dolaylı olarak doğal taş ihracatı ile ilişkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca 2013 yılı sonrasında tekrar artış eğilimine giren enflasyon oranına karşılık olarak 

doğal taş ihracatında bir düşüş gözlenmesi bu ilişkinin varlığını destekleyen bir diğer önemli husus 

olarak düşünülebilir. Standart ticaret modelleri için iki ana ihracat modelinden oldukça sık 

bahsedilmektedir. Birincisi, göreli fiyatlardaki değişim göz önüne alındığında, ihracat artışının ardından 

kademeli olarak büyüme eğiliminde olduğu görüşüdür. İkincisi ise yüksek faiz oranlarının ihracatı baskı 

altına alma eğiliminde olduğu görüşüdür. Üretim ve faiz oranı şoklara cevap olarak, ihracat dinamikleri 

üzerinde etkilidir (Alessandria, 2013). Türkiye için yıllara göre ortalama faiz oranı ve doğal taş ihracat 

değerleri Şekil 4’te görülmektedir. Yıllarca yüksek faize sahip olan Türkiye 2001 yılından sonra 2017 

yılına kadar sürekli faiz indirimleri ile para politikasını şekillendirmiş, 2017 sonrasında döviz kuruna 

karşı faiz artırım yoluna gitmiştir. Bu süreçte faiz indirimleri boyunca doğal taş ihracatının artışı açıkça 

görülmektedir. Doğal taş ihracatı ile faiz arasında ters bir ilişkinin varlığı görsel olarak ifade edilebilir. 

Doğal taş ihracatı üzerinde makroekonomik faktörlerin etkisini tespit etmek amacıyla çoklu regresyon 

analizi yapılmıştır. Tek bağımsız değişkenin olduğu durumlarda tek değişkenli regresyon analizi 

kullanılırken birden fazla değişkenin olduğu durumlarda çok değişkenli çoklu regresyon analizi 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada yatırımlar üzerinde etkili olabilecek olan değişkenlerin birden fazla 

olması sebebiyle çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon yönteminde model girdileri olarak 

bağımsız değişkenler ile model çıktısı olarak bağımlı değişken arasındaki ilişki incelenmektedir. 

Çalışmada bağımlı değişken olarak doğal taş ihracatı değişkeni kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız 

değişkenleri ise işsizlik oranı, enflasyon oranı (TÜFE), faiz oranı, Brent petrol fiyatları ve dolar kuru 

olarak belirlenmiştir. Kullanılan değişkenler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Şekil 4. Ticari faiz oranı ve doğal taş ihracatı 

değerleri. 

 

Tablo 2. Çalışmada kullanılan değişkenler 

 

Çalışma kapsamında kullanılacak olan bağımsız değişkenler tespit edildikten sonra, elde edilen veriler 

doğrultusunda bağımlı değişken ile ilişkiyi ortaya koyan matematiksel model oluşturulmaktadır. Ortaya 

konulan bu model ile bağımlı değişkenin tahmin değeri bulunabilmektedir. Regresyon analizi ile ele 

alınan bağımlı değişken üzerinde etkili olan faktörlerin önemi ve etki düzeyi tespit edilebilmektedir 

(Aikeshan, 2014). Regresyon analizinde, değişkenler bağımlı ve bağımsız değişken olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni açıklamaya çalışılan değişkenlerdir. Bağımlı 

değişken y ile bağımsız değişkenler ise x ile gösterilmektedir. Hata terimi ε, modele dâhil edilemeyen 

değişkenleri içerir. Modelde yer alan parametreler, doğrusal fonksiyon sabit parametresidir. X sıfır 

olduğunda regresyon doğrusunun dikey eksen olan y ile kesiştiği noktayı gösterir (Karaca, 2016). Çoklu 

doğrusal regresyon modelinde hipotezi tüm regresyon katsayılarının sıfıra eşit olduğu şeklinde 

kurulurken, H1 hipotezi en az birinin sıfırdan farklı olduğu şeklinde kurulmuştur. Parametrelerin tek tek 

istatistiksel olarak anlamlılığı için t testi ve modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmek 

için F testine bakılmaktadır (Kalaycı, 2014; Field, 2017). Çoklu doğrusal regresyonda; bağımsız 

(açıklayıcı) değişkenleri dahil ederken, korelasyon katsayısı (R) ve belirlilik katsayısı (R²)’na bakılarak 

ve ayrı ayrı veya topluca anlamlılık testi (F Testi) yapılmaktadır. Öncelikle, değişkenlerin birbiriyle 

ilişkili olup olmadığına ve yönüne R değerlerine bakılarak karar verilmektedir. R değeri pozitif veya 

negatif yönde 1’e ne kadar yakınsa aradaki ilişki o kadar kuvvetli anlamına gelmektedir. Sonrasında 

değişkenler bağımlı ve bağımsız değişkenlere ayrılır, R² değerlerine göre bağımlı değişkendeki 

değişimin ne kadarının bağımsız değişkenlerce açıklanabileceği açıkça görülerek, regresyon analizi 

gerçekleştirilmektedir (Koutsoyiannis, 1989). 

Çoklu doğrusal regresyon modelinin parametreleri basit doğrusal regresyon modelinin parametreleri 

gibi aynı yöntemlerle tahmin edilebilmektedir. Anakitle çoklu doğrusal regresyon modeli Denklem 1’de 

gösterilmektedir (Navidi, 2020; Urdan, 2022): 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥�̇�2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀                                                         (1) 

 

En Küçük Kareler Yönteminde 𝑌𝑖 ile E(𝑌𝑖) arasındaki farkların kareleri toplamı minimize edileceğinden 

yapılan işlemler sonunda Denklem 2 bulunur: 

∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑛�̂�1 +  �̂�2 ∑ 𝑋𝑖2

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ +  �̂�𝑘 ∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 

  

∑ 𝑋𝑖2
𝑛
𝑖=1 𝑌𝑖 = �̂�1 ∑ 𝑋𝑖2

𝑛
𝑖=1 +  �̂�2 ∑ 𝑋𝑖2

2𝑛
𝑖=1 + ⋯ +  �̂�𝑘 ∑ 𝑋𝑖2

𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖𝑘   (2) 

… 

∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

𝑌𝑖 = �̂�1 ∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

+  �̂�2 ∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖2 + ⋯ +  �̂�𝑘 ∑ 𝑋𝑖𝑘
2

𝑛

𝑖=1

 

Değişken Adı  

Doğal Taş İhracat 

Değeri 

Bağımlı 

Değişken Dolar Kuru Bağımsız 

Değişken Enflasyon Oranı 

(TÜFE) 

Bağımsız 

Değişken İşsizlik Oranı Bağımsız 

Değişken Brent Petrol 

Fiyatları 

Bağımsız 

Değişken Faiz Oranı Türü 
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Çoklu doğrusal regresyonda tahmin edilecek parametre sayısı arttıkça tahmincilerin formüllerle ifadesi 

güçleşir. Bu nedenle parametrelerin tahmininde matris yöntemi kullanılır (Wooldridge, 2013). Çoklu 

doğrusal regresyonda birden fazla bağımsız değişken olduğundan, belirlilik katsayısı (𝑅2) 

bağımlı değişkendeki değişimlerin bağımsız değişkenler tarafından açıklanma oranını 

verecektir. Basit regresyonda olduğu gibi teorik değerler çoklu regresyonda da hesaplanır. 

Aynı bağımlı değişkendeki değişmeler farklı regresyon modelleri ile açıklanabilir. Bu 

modellerin matematiksel yapıları, gözlem sayıları ve değişken sayıları farklı olabilir. Bu 

sebepledir ki çoklu regresyon modellerinde belirlilik katsayısı kullanımı uygun olmamaktadır. 

Çoklu regresyon modellerinde modele yeni değişken ilave edildiğinden belirlilik katsayısı 

değeri her zaman artmaktadır. Bu sebeple bağımlı değişkeni aynı, bağımsız değişken sayıları 

farklı regresyon modellerinin karşılaştırılması için düzeltilmiş belirlilik katsayısı ̅ kullanılır 

(Koutsoyiannis, 1989). 

3. UYGULAMA 

Çalışma kapsamında yapılan tüm istatistiksel ve ekonometrik incelemeler SPSS paket programı ile 

yapılmıştır. Çalışma kapsamında ilk olarak incelenen verilerin tanımlayıcı istatistiksel değerleri 

hesaplanmıştır. Tablo 3 modele dâhil edilen değişkenlerin min-max değerleri, aritmetik ortalama ve 

standart sapmalarını göstermektedir (Kalaycı, 2014).   

Tablo 3. Regresyon tanımlayıcı istatistikler. 

 

Tablo 4 değişkenler arasındaki korelasyonları göstermektedir. Bu noktada bağımsız değişkenler 

arasında güçlü korelasyon olması istenmemektedir. Bu durumda bağımsız değişkenlerin modele katkısı 

birbirine çok yakın olmakta ve değişkenlerin modelde olması veya olmaması modelin gücünü 

etkilememektedir. Bağımsız değişkenler arasında 0,80 ve üzerinde korelasyonlar varsa, bu durum çoklu 

bağıntı probleminin bir göstergesidir. Bu durumda araştırmacı bazı değişkenleri modelden 

çıkarabilmektedir (Kalaycı, 2014) 

𝐻0=Değişkenler arasında ilişki yoktur. 𝐻1=Değişkenler arasında ilişki vardır. 

 İhracat değeri ile Döviz kuru arasında pozitif (0,391) doğrusal ilişki vardır. Sig. değeri 0,05’ten küçük 

olduğu için reddedilmektedir. Regresyon denklemi kullanılabilmektedir. 

 İhracat değeri ile TÜFE arasında yüksek pozitif (0,539) doğrusal ilişki vardır. Sig. değeri 0,05’ten 

küçük olduğu için reddedilmektedir. Regresyon denklemi kullanılabilmektedir. 

 İhracat değeri ile Ticari faiz arasında yüksek negatif (-0,573) doğrusal ilişki vardır. Sig. değeri 0,05’ten 

küçük olduğu için reddedilmektedir. Regresyon denklemi kullanılabilmektedir. 

 İhracat değeri ile İşsizlik arasında çok zayıf negatif (-0,073) doğrusal ilişki vardır. Sig. değeri 0,05’ten 

büyük olduğu için H0 reddedilemez. Regresyon denklemi kullanılamamalıdır. 

 İhracat değeri ile petrol fiyatları arasında pozitif (0,252) doğrusal ilişki vardır. Sig. değeri 0,05’ten 

küçük olduğu için reddedilmektedir. Regresyon denklemi kullanılabilmektedir. 

 Döviz kuru değeri ile TÜFE arasında çok yüksek pozitif (0,957) doğrusal ilişki vardır. Ancak bu 

yüksek ilişki modelde overfitting ve çoklu doğrusal bağlantı sorunu çıkarabilir. 
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Tablo 4. Değişkenler arası korelasyonlar. 

 

4.1 Normallik Varsayımı  

Doğal taş ihracatına ait verilerin normal dağılıma benzer bir dağılım sergilediği görülmektedir (Şekil 5). 

Döviz kuruna ait verilerin sağa çarpık olarak dağıldığı ve normal dağılıma uymadığı görülmektedir 

(Şekil 6). 

 

 

Şekil 5. Doğal taş ihracatı ait verileri dağılımı. 

 

Şekil 6. Döviz kuru verileri dağılımı. 

TÜFE değişkenine ait verilerin sağa çarpık olarak dağıldığı ve normal dağılıma uymadığı görülmektedir 

(Şekil 7). Normal dağılmadığı görülen TÜFE değişkenine ait verilerin aykırı değerlere sahip olduğunu 

kutu grafiğinde görülmektedir. Ticari faiz değişkenine ait verinin normal dağılıma benzer bir dağılım 

sergilediği görülmektedir (Şekil 8). 
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Şekil 7. TÜFE değişkeni dağılımı. 

Şekil 8. Ticari faiz değişkeninin dağılımı. 

İşsizlik değişkenine ait verinin normal dağılıma benzer bir dağılım sergilediği görülmektedir (Şekil 9). 

Brent petrol değişkenine ait verinin normal dağılıma benzer bir dağılım sergilediği görülmektedir (Şekil 

10). 

Şekil 9. İşsizlik değişkeni dağılımı.    Şekil 10. Brent petrol değişkeni dağılımı. 

4.2 Regresyon Uygulaması 

Regresyon modelinde hedef değişken doğal taş ihracat verileri olarak belirlenmiştir. Literatür kısmında 

belirtildiği gibi hedef değişkenini etkilen faktörler bağımsız değişken olarak belirlenmiş olup çok zayıf 

korelasyona sahip işsizlik verisi modelde anlamsız olması sebebi ile modelden çıkarılmıştır. Ayrıca 

modeldeki değişkenlerin aykırı değerlerinin etkisini azaltmak ve normal dağılıma yakınsamak için 

logaritması alınarak log dönüşümü uygulanmıştır. Bu sayede modelin değişken değerlerindeki büyüklük 

farkından dolayı oluşacak yanlılık problemi önlenmiş olacaktır.  

Model özeti Tablo 5’te verilmektedir. Belirlilik katsayısı R2, bağımlı değişkenin yüzde kaçlık kısmının 

bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir. Tablo 5.’te bağımlı değişkendeki 

değişimin %76.1’ünün modele dahil edilen döviz kuru ,TÜFE, petrol ve faiz değişkenleri tarafından 

açıklanmaktadır.. Modeldeki bağımsız değişken sayısını arttırdığımızda R2 artmaktadır. Buna karşılık 

Adjusted R2’e bakmak gerekmektedir. Çünkü Adjusted R2 yalnızca eklenen değişken modelle ilişkili 

ise artar. Tabloda önemli bir test de Durbin Watson testidir ve modelde otokorelasyon olup olmadığını  

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 185



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

 

göstermektedir. Genellikle 1,5-2,5 civarında bir Durbin Watson testi değeri, otokorelasyon olmadığını 

göstermektedir (Kalaycı, 2014). 

Tablo 5. Modelin özeti. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,872a ,761 ,757 ,102878870615229 ,583 

a. Predictors: (Constant), PETROL, TİCARİ FAİZ, DÖVİZ KURU, TÜFE 

b. Dependent Variable: DOGAL TAS IHRACATI 

Otokorelasyonun sınanmasında yaygın olarak kullanılan Durbin-Watson testi, hata terimleri ya da 

ardışık gözlemler arasında otokorelasyonun var olup olmadığını ya da hata terimleri arasında bağımlılık 

gösterip göstermediğini belirlemektedir. Ardışık bağımlılık varsa regresyon katsayılarının varyansları 

çok düşük çıkar ve önemli etkiye sahip olmayan açıklayıcı değişkenler önemli etkiye sahip gibi 

değerlendirilebilmektedir (Özdamar, 2011). 

ANOVA sonuçları modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmeye fayda sağlamaktadır. 

Tablo 7’deki F=186,147 değeri, modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Sig. değeri 0,05’ten küçük olduğu için regresyon denklemi anlamlıdır. 

Tablo 7. Varyans analizi sonuçları. 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7,881 4 1,970 186,147 ,000 

Residual 2,477 234 ,011   

Total 10,357 238    

a. Dependent Variable: DOGAL TAS IHRACATI 

Varyans Şişkinlik Faktörü (VIF, Varance Inflation Faktor); açıklayıcı değişkenler arasında çoklu 

doğrusal bağlantının olup olmadığını test etmekte kullanılmaktadır. Yüksek değer alan VIF katsayısı 

regresyon katsayılarının varyansını büyütür ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 

etkilerinin yanlış yorumlanmasına neden olmaktadır. Bu durumda regresyon modeli geçersiz 

olmaktadır. 

VIF=1 ise çoklu doğrusal bağımlılık yoktur. 

1< VIF ≤5 ise orta düzeyde çoklu doğrusal bağımlılık vardır. Modelde düzeltme yapılmasına gerek 

yoktur. Ancak verilere göre düzeltme planlanabilmektedir. 

5< VIF ≤ 10 ise çoklu doğrusal bağımlılık vardır. Bağımsız değişkenlerde düzeltme yapılmalıdır. 

Önemsiz ilişki düzeylerine sahip değişkenler (P>0,25) sırasıyla modelden çıkarılır ve model yenilenir. 

Çoklu bağımlılığa neden olan bağımsız değişken bulunarak düzeltilir ya da modelden çıkarılır. Analiz 

yenilenir. 
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VIF >10 ise çok yüksek düzeyde önemli çoklu doğrusal bağımlılık vardır. Model geçersizdir. Uygun 

yöntemlerle bağımsız değişkenler düzeltilir yeniden model oluşturulur (Özdamar, 2011). 

Korelasyon matrisinde de görüldüğü üzere döviz kuru ve TÜFE değişkenleri arasındaki çok yüksek 

korelasyon VIF değerinin yüksek çıkmasına sebep oldu (Tablo 8). Modelde aşırı öğrenme (overfitting) 

problemi olmaması için değişkenlerden biri model dışında bırakılır. 

Tablo 8. VIF değerleri 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,442 ,182  29,88

5 

,000   

LOG_DÖVİZ_KUR -,559 ,086 -,836 -

6,539 

,000 ,063 15,985 

LOG_TÜFE 1,077 ,104 1,405 10,32

6 

,000 ,055 18,118 

LOG_TİCARİFAİZ

USD 

-,253 ,070 -,129 -

3,614 

,000 ,808 1,238 

LOG_petrol ,250 ,055 ,213 4,508 ,000 ,457 2,189 

a. Dependent Variable: LOG_DOGAL_TAS 

Döviz kuru değişkeninin çıkarıldığı modelin başarısını ölçmek için modelden rastgele %10’luk kısım 

test verisi olarak ayrılmış olup %90’lık eğitim verisi ile Regresyon model eğitim işlemi yapılacaktır. 

Eğitim kümesindeki gözlem sayısı 215 ve test kümesindeki gözlem sayısı 24 alındı ve modeli başarısı 

hesaplandıktan sonra tekrar eğitim verisine eklendi. 

Bağımlı değişkendeki değişimin %72.3’ünün modele dâhil edilen TÜFE, petrol ve faiz değişkenleri 

tarafından açıklanabilir (Tablo 9). Durbin Watson testi modelde otokorelasyon olmadığını 

göstermektedir.  

Tablo 9. Eğitim verisinin katsayısı 

 

Değişkenler X1=TÜFE, X2=Faiz, X3=Brent petrol için atanarak regresyon modeli Denklem 5’te 

verilmektedir. 

Y=6,4617+0,4206X1-0,4242X2+0,4967X3       (3) 

4.3 Modelin Başarısının Ölçülmesi  

Doğrusal regresyon modellerinin eğitim performansını değerlendirilirken, R-kare veya ayarlanmış R-

kare metrikleri kullanıldı. R-kare, model tarafından açıklanan hedef değişkendeki varyans oranını ölçer. 

Bununla birlikte, tahminlerde bulunduğumuzda, tahminlerimizin hedef değişkendeki varyanstan ziyade  
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hedefe ne kadar yakın olduğu daha önemlidir. Bu yüzden, tahminlerin ne kadar iyi olduğunu ölçmek 

için genellikle R-kareden başka metrikler kullanılır. 

Ortalama mutlak hata (MAE), gerçek değerler ile tahmin edilen değerler arasındaki hataların mutlak 

değerlerinin ortalaması ile tanımlanır 

Ortalama kare hata (MSE), gerçek değerler ile tahmin edilen değerler arasındaki hataların karesinin 

ortalaması ile tanımlanır: 

Kök ortalama kare hatası (RMSE), MSE'nin kareköküdür: 

Ortalama mutlak yüzde hata (MAPE), hataların mutlak değerlerinin gerçek değerlere oranının 

ortalaması ile tanımlanır 

Dört ölçümün tümü için daha düşük değerler istenir. MAE, MSE ve RMSE hedef değişkenin 

birimindedir, ancak MAPE boyutsuzdur. MAE, MSE ve RMSE sadece aynı hedef değişkene sahip farklı 

modelleri karşılaştırdığımızda faydalıdır (Şekil 11). MSE ve RMSE, MAE ve MAPE'ye göre büyük 

hatalar için daha yüksek ceza vermektedir. Yani, MSE ve RMSE, hataların çok yüksek değerleri pek 

istenmiyor ise, daha kullanışlıdır. Sıfır değerine yakın hedef değerler için MAPE, oranın çok yüksek 

değerlere çıkabilmesi nedeniyle performansın problemli bir tablosunu verebilir ve bu durum ortalamayı 

deforme edebilir. Hedefin bazı değerleri sıfır ise, aynı zamanda sıfır ile bölünme hatası verebilir. 

Tablo 9. Eğitim verisinin katsayısı    

  

Şekil 11. Gerçek değerler ve tahmin edilen değerler. 

4.4 Optimizasyon 

Test verisi tekrardan eğitim verisine eklenerek gözlem sayısı arttırılabilir ve modelin başarısının 

arttırılması sağlanabilir. Döviz kuru değişkenin modelden çıkarılması multicollinearity sorunu ortaan 

kalkmıştır (Tablo 10). Modelde ticari faiz oranı, dolar kuru, Brent petrol fiyatı ve TÜFE faktörleri hesaba 

katılmıştır. 

Tablo 10. Doğal taş ihracatı katsayıları. 

                                                                Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,442 ,107  60,095 ,000   

LOG_TİCARİFAİZ

USD 

-,413 ,071 -,210 -5,822 ,000 ,922 1,085 

LOG_petrol ,507 ,042 ,433 11,964 ,000 ,920 1,087 

LOG_TÜFE ,417 ,029 ,545 14,501 ,000 ,853 1,172 

a. Dependent Variable: DOGAL TAS IHRACATI 
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Optimizasyon işlemi sonucunda bulunan model Denklem 4 ile ifade edilmektedir. 

Y=6,442-0,413X1+0,507X2+0,417X3      (4) 

4.5.Regresyon Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Literatür kısmında belirtildiği üzere doğal taş ihracatında önemli olan faktörlerin iktisadi yaklaşımının 

istatistiksel olarak desteklenmesi için regresyon uygulaması yapılmıştır. İlgili verilerin normallik 

varsayımına uygunluğunun anlaşılması için grafik yöntemi ile dağılımı incelenmiştir.   

Uygulamada bağımsız değişkenler döviz kuru, faiz, enflasyon(TÜFE),petrol fiyatları ve işsizlik bağımlı 

değişken ile arasındaki korelasyonuna bakılmış olup işsizlik verisinin modelde anlamsız bir değişken 

olacağı için modele dâhil edilmemiştir. 

Bağımsız değişkenlerin kendi aralarındaki korelasyonuna bakıldığında döviz kuru ve TÜFE arasında 

çok yüksek korelasyon olduğu görülmüştür. Overfitting ve çoklu doğrusal bağıntı probleminin kontrol 

edilmesi için VIF değerlerinin incelendiğinde aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak çok yüksek 

olduğu kanıtlanmıştır. 

Normal dağılıma uymadığı görülen ve outlier değerlerinin yüksek olması sebebi ile Log dönüşümü 

uygulanmıştır. Verilerin 10 tabanına göre logaritması alındığında dağılımın normale yaklaştığı ve outlier 

etkisinden kurtulduğu görülmüştür.  

TÜFE ve döviz kuru değişkenlerinin çıkarıldığı modeller incelendiğinde TÜFE değişkenin modelde 

kalmasının model başarısını daha çok arttırdığı görülmüştür. 

Model başarısını ölçmek için hataların hesaplanması ve kurulan modelin daha önce karşılaşmadığı 

verilerle test edilmesi amacı ile eğitim ve test verisi olarak ikiye ayrılmıştır. 

Eğitim verisi %90, test verisi %10 olarak belirlenmiştir. Eğitim verisi ile oluşturulan modeli, test verisi 

ile test edilmesinin ardından hata metrikleri belirlenmiş olup gerçek ihracat verileri ile tahmin edilen 

verilerin karşılaştırılması daha iyi anlaşılması için grafik oluşturulmuştur. 

Sonrasında test verisindeki verilerin eğitim verisine eklenerek tekrar bir model oluşturulmuştur. Bu 

işlemin amacı hatasını test ettiğimiz modele daha fazla veri vererek daha iyi sonuç vermesini 

sağlamaktır. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Türkiye’de özellikle 2013 yılına kadar dolar kuru artış eğilimine sahip olup doğal taş ihracat değeri ile 

paralel bir eğim göstermektedir. İlk elde edilen tahmin sonuçlarına göre; dolar kurunda meydana gelecek 

bir artışa karşılık doğal taş ihracat değerinde pozitif yönlü bir artış meydana getirmektedir. Ancak bu 

durum 2013 yılından sonra negatif yönlü olarak eğilim göstermeye başlamıştır. Türkiye için enflasyon 

oranı 2000’li yılların başında azalmaya başlamış ve bununla birlikte doğal taş ihracatında bir artış 

yaşanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen tahmin sonuçlarına göre doğal taş ihracatı ile enflasyon 

arasındaki iktisadi yaklaşım doğrulanmış ve enflasyonda meydana gelen %1’lik artış doğal taş ihracat 

değerine 0.417’lik artışa sebep olduğu bulunmuştur. İktisadi olarak beklendiği gibi çalışma kapsamında 

elde edilen tahmin sonuçlarına göre de doğal taş ihracatı ile petrol değerlerinde pozitif yönlü ilişki 

kanıtlanmış olup ve petrol fiyatlarında da meydana gelen %1’lik artış doğal taş ihracat değerinde 

0.507’lik artışa sebep olmaktadır. 2017 yılından sonra döviz kuruna karşı faiz artırım yoluna gidilmiştir 

ancak elde edilen tahmin sonuçlarına göre faiz oranında meydana gelen %1’lik artış karşısında doğal 

taş ihracat 0.413 birimlik negatif bir etkisi olmuştur. 

Elde edilen tahmin sonuçları doğal taş ihracat miktarı üzerinde işsizlik oranının bir etkisinin olmadığı 

yönündedir. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar teorik beklenti ile uyuşmaktadır. 

Doğal taş ihracatı üzerinde en etkili olan faktörün petrol fiyatları olduğu, bu faktörün ardından dolar 

kuru ile enflasyonun geldiği tespit edilmiştir. Doğal taş üretim sistemlerinin maliyet, esneklik, verimlilik 

ve kalite faktörleri açısından ele alınması sektörel etkinliğin artırılması için önemli bir adım olacaktır. 

Bu kapsamda üretim birimleri ile yönetim arasında iletişimin sağlanması da erekmektedir. Bunların 

tamamı endüstri mühendisliği sürecine dâhil bulunmaktadır.   
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Trabzon ilinde kamuya ait spor tesislerindeki algılanan hizmet kalitesinin 

incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 yılında Trabzon Gençlik ve Spor il müdürlüğü 

spor tesislerini aktif bir şekilde kullanan bireyler arasından basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 

107 kadın, 128 erkek toplam 235 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Uçan 

(2007) tarafından geliştirilen Spor-fitness merkezleri algılanan hizmet kalitesi ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde iki bağımsız grup kıyaslamasında bağımsız örneklemler t testi, ikiden fazla 

bağımsız grupların kıyaslanmasında ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi 

kullanılmıştır. Araştırma bulgularında cinsiyet ve meslek durumuna göre anlamlı farklılıklar 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, cinsiyet değişkenine göre toplam puan, etkileşim, egzersiz alet ekipmanları 

ve program kalitesi alt boyutlarında kadınların algılanan hizmet kalitesi düzeylerinin erkeklerden yüksek 

olduğu, meslek durumuna göre ise  etkileşim ve ortam kalitesi alt boyutlarında ev hanımı, memur ve 

diğer meslek gruplarındaki bireylerin algıladıkları hizmet kalitelerinin özel sektörde çalışanlara göre 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p>0,05). Bu durum, kadınların kullandıkları spor tesislerinden 

hizmet kalitesi açısından erkeklerden daha fazla memnun kaldıkları çıkarımı yapılabilir. Mesleki yönden 

bakıldığında ise özel sektörde çalışanların iş yükünün fazla olmasının yanında maddi kazancı elde 

etmedeki zorluğun vermiş olduğu ruh haliyle hizmet aldığı ortama ödeyeceği ücreti göz önünde 

bulundurarak şartların fazlasıyla elverişli olduğu bir alan beklentisine kapılmalarından dolayı daha titiz 

ve agresif tutum içerisinde oldukları düşünülebilir.  

Anahtar kelimeler: Spor tesisleri, hizmet, kalite 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the perceived service quality in public sports facilities in 

Trabzon. The sample of the study consists of 235 people, 107 women and 128 men, selected through a 

simple random sampling method from the individuals who actively use the sports facilities of Trabzon 

Provincial Directorate of Youth and Sports in 2021-2022. In the study, the sport-fitness centres' 

perceived service quality scale developed by Uçan (2007) was used as a data collection tool. In the 

analysis of the data, independent samples t-test was used for comparing two independent groups, and a 

One-Way Analysis of Variance and Tukey's multiple comparison tests were used for comparing more 

than two independent groups. Significant differences were determined in the findings of the study 

according to gender and occupational status. As a result, the total score according to the gender variable, 

the perceived service quality levels of women in the sub-dimensions of the total score, interaction, 

exercise equipment and program quality are higher than men, and the total score according to the 

occupational status, the perceived service quality of housewives, civil servants and individuals in other 

occupational groups in the sub-dimensions of interaction and environment quality was higher than those 

working in the private sector (p>0.05). This result can be deduced that women are more satisfied with 

the quality of service from the sports facilities than men. From the professional point of view, it can be 

thought that the employees in the private sector have a more meticulous and aggressive attitude because 

of their high workload, as well as the mental state of the difficulty in earning their financial income, 
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considering the price they will pay to the environment where they receive service because they expect 

an environment where the conditions are exceedingly favourable. 

Keywords: Sports facilities, service, quality 

 

GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hizmet endüstrisinin ekonomik alandaki küreselleşme 

adımları gözle gürülür bir şekilde aşama kaydetmiştir. Mevcut pazarda yer alan işletmeler kendilerini 

tercih eden tüketici sayısını artırarak hizmet kalıcılığını sağlamaları oldukça değerli bir yer tutmaktadır 

(Duncan ve Gary, 2002). Bu açıdan hizmet, çeşitli zümre veya topluluklardan diğerlerine tanıtılan olası 

bir şeyin mülkiyeti ile sonuçlanmayanbir eylem ya da kullanışlılık şeklinde tasvir edilmesinden (Kotler 

ve Amstrong, 2006) dolayı devamlılığı olası bir somut durumla birlikte hareket edebilmesine rağmen 

performans esas anlamda anlaşılmazdır ve ortaya çıkacak olan ürünün bir öğesinin sahiplenilmesi ile 

neticelenmez (Zeithaml ve Bitner, 2000). Kalite olgusu ise çok geniş ve detaylı bir alandır (Goestch ve 

Davis, 2003) ."Tarife elverişlilik", "tüketici ihtiyaçlarının karşılanması" veya "isteği karşılama" 

anlamında ifade edilmektedir (Bozkurt ve Asil, 1995). Bu tanımlamalara göre dört biçimde ayırt edilerek 

(soyutluk, ayrılmazlık, değişkenlik ve dayanıksızlık) sunulan (Parasuraman, Zeithaml, ve Berry, 1985) 

hizmet kalitesi, maddesel olarak ifade edilen kavramları aşırı karşılamaktan uzak bir tavır 

sergilemesinden dolayı özümsenmesi, pratikleştirilmesi ve kontrol edilmesi yönünden zor ve anlaşılmaz 

bir durum ortaya koymaktadır (Harvey, 1998).Diğer bir ifadeyle sunulan hizmetin tüketici ihtiyaçlarını 

ne oranda kapsadığının bir ayarıdır (Parasuraman, Valarie, Zeithaml, Leonard, ve Berry, 1994). İçinde 

bulunduğumuz sektörler, özellikle de hizmet sektörleriarasındaki kıyasıya yarış hali, ellerindeki 

müşteriyi muhafaza etmek ve üzerine yeni alıcılar eklemek adına hizmet kalitesini genişletme 

gereksinimi duyarlar (Kızgın, 2002). 

Tüm hizmet sektörlerinde olağan kabul edildiği gibi spor sektöründe de, tüketici hoşnutluğunu 

kazanmak ve tüketicilerin isteklerini azami ölçüde gidermek için en ehemmiyetli şartlardan biri hizmet 

kalitesini yukarılara taşımaktır (Alexandris, 2008). Spor hizmet kalitesi, insanların spora özgü isteklerini 

karşılamaya yönelik neşelenme, sıkıntıdan uzaklaşma, zinde kalma, güzel görünüş, sosyalite kazanma 

ve karşı koyma gibi yararlar sağlayan soyut ve çeşitli etkinliklerin tamamıdır (Çimen ve Gürbüz, 2007 ). 

Dolayısıyla spor hizmetlerinin tüketici beklentilerini giderecek seviyede kalabilmesi için tüketici istek 

ve düşüncelerinin tespit edilmesini temin edecek alan bilgilerine ulaşılması gerekmektedir. Çünkü bir 

kurum başarıyı, yalnızca tüketicilerin net bir şekilde veya saklı tuttuğu isteklerini keşfedebildiği ve 

üretimi bu isteklere ışığında kanalize edebildiği ayarda gerçekleştirebilir (Yüzgenç, 2010). Müşteriler 

kullandıkları spor kompleks/işletmesinden hoşnut kaldıkları ölçüde spor alanını sürekli ziyaret 

edeceklerinden hizmetin, ürünlerin ve etkinliklerin arzı farklı hizmet sektörlerinde olduğu gibi spor 

kompleksleri için de ehemmiyet taşır. Müşteriler artan kaliteye alıştıklarından arzu edilen nitelikli 

hizmetin gerçekleşmemesi talebin düşmesine sebep olacaktır (Girginer ve Şahin, 2007). O halde nitelikli 

hizmet oluşturma konusunda, hizmetin tam merkezinde yer alan tüketicilerin fikirlerini açığa çıkarmayı 

sağlayan "Müşteri Düşüncesi Anketi", "Şikayet Sistemleri" gibi bir çok uygulamadan faydalanılmalıdır 

(İmamoğlu, 1998). Böylelikle spor kurumları sundukları hizmetin niteliği hususunda, müşteri açısından 

fark edilen izlenimi ve memnuniyet seviyesini belirleyerek bu kazanımlar ve birikimler doğrultusunda 

performans sergilemek maksadıyla da istenilen hedef yakalanacaktır (Yorulmaz, 2009). Bu kapsamda 

kurum ve kuruluşlara yol gösterebilmek, olumlu ve olumsuz geri dönütleri tespit edebilmek, daha 

başarılı bir spor hizmetinin sunulabilmesine zemin hazırlayabilmek ve ilgili paydaşların (müşteri-

yönetici-kurum) iletişimine doğrudan veya dolaylı etkide bulunabilmek için araştırmamızın amacı 

Trabzon ilinde kamuya ait spor tesislerindeki algılanan hizmet kalitesinin incelenmesini sağlamaktır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada, ulaşılması planlanan hedeflere yeterli oranda yaklaşma düşüncesi ile betimsel tarama 

yöntemi model olarak uygulanmaktadır. Bu model, önceden yaşanmış olayları taşımanın yanı sıra 

şimdiki zamanda gerçekleşen durumları merkezine alarak şekillendirmeyi amaç edinen girişim 
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eylemidir (Karasar, 2006). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurulu’nun 

25/03/2022 tarihli 53285 sayılı kararıyla etik yönden uygun olduğuna karar verilmiştir.  

Araştırma Grubu 

Araştırmanın evreni, 2021-2022 yılında Trabzon Gençlik ve Spor il müdürlüğü spor tesislerini aktif bir 

şekilde kullanan bireylerden oluşmaktadır. Örneklemi ise, bu tesisleri kullanan bireyler arasından basit 

tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 107 kadın, 128 erkek toplam 235 kişiden meydana gelmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu,  geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılmış “Spor-fitness merkezleri algılanan hizmet kalitesi ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu, 

araştırmaya katılan sporcuların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, aylık gelir durumu, meslek durumlarını 

kapsayan maddelerden oluşmaktadır. 

Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği 

Uçan (2007) tarafından doktora tez çalışması olarak geliştirilip geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılmış olan  “Spor-fitness merkezleri algılanan hizmet kalitesi ölçeği (SFM-HKÖ)” 31 maddeden 

oluşmaktadır. (SFM-HKÖ) etkileşim kalitesi (EK), çıktı kalitesi (ÇK), fiziksel çevre kalitesi (FÇK), 

egzersiz alet ve ekipmanları kalitesi (EAEK), program kalitesi (PK) ve ortam koşulları kalitesi (OKK) 

olmak üzere altı alt boyutu bulunmaktadır. Ölçekte etkileşim kalitesi alt boyutu 24, 25, 26, 18, 23, 19, 

22, 21, 17, 20.çıktı kalitesi alt boyutu 29, 28, 30, 27, 31.fiziksel çevre kalitesialt boyutu 2, 4, 5, 3, 6, 7, 

1. egzersiz alet ve ekipmanları kalitesi alt boyutu 11, 12, 13. program kalitesi alt boyutu 14, 15, 16. 

ortam koşulları kalitesi alt boyutu 10, 8, 9. maddelerden oluşmaktadır. Ölçekteki ifadelerin puanlaması; 

“1: hiç katılmıyorum”, “2: az katılıyorum”, “3: orta derecede katılıyorum”, “4: çok katılıyorum”, “5: 

tamamen katılıyorum” şeklindedir. Tüm faktörlere ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0,77 ile 

0,95 arasında farklılık göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 31 iken en yüksek puan ise 

155 olarak hesaplanmıştır. (Uçan, 2007).  

İstatistiksel Analiz 

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor tesislerini aktif bir şekilde kullanan bireylerin aldıkları 

hizmet kalitesi düzeylerini belirlemek amacı ile sürdürülen bu araştırmada ölçek maddelerine verilen 

cevapların iç tutarlılığını kontrol etmek amacı ile güvenirlilik katsayıları (cronbach alpha) 

hesaplanmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait iç tutarlılık katsayıları 

Ölçek 
İç Tutarlılık 

Katsayısı 
Değerlendirme 

SFM-HKÖ 0,964 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

EK 0,939 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

ÇK 0,936 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

FÇK 0,903 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

EAEK 0,928 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

PK 0,874 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

OKK 0,813 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ilk olarak normallik varsayımı Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir (P>0,05). Çalışmada, ölçek toplam puanlarının cinsiyet durumuna 

göre farklılık gösterip göstermediği Student t test ile yaş, eğitim durumu, aylık gelir, meslek durumuna 

göre farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi 

ile belirlenmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 22.0 V. istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları, n (%), ortalama, standart sapma değerleri olarak verilmiş olup, bulgular p<0,05 

düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, aylık gelir, meslek durumu değişkenleri aşağıdaki tablolarda ifade 

edilmektedir. 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 193



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

Tablo 2. Katılımcıların Değişkenlere Göre Frekans Dağılımları 

Cinsiyet n     %  Aile Gelir Durumu n % 

Kadın  107 45,5  2500 TL’ye kadar 40 17,0 

Erkek 128 54,5  2501- 3500 TL arası 14 6,0 

Toplam 235 100,0  3501- 4500 TL arası 23 9,8 

Eğitim Durumu n %  4501 TL ve üzeri 158 67,2 

Lise 59 25,1  Toplam 235 100,0 

Lisans 144 61,3  Meslek Durumu n % 

Lisansüstü 32 13,6  Öğrenci 42 17,9 

Toplam 235 100,0  Ev hanımı 16 6,8 

Yaş n %  Memur 63 26,8 

18-28 54 23,0  Özel Sektör 60 25,5 

29-39 90 38,2  Diğer 54 23,0 

40-50 73 31,1  Toplam 235 100,0 

51 ve üzeri 18 7,7  

Toplam 235 100,0  

Araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylerin % 54,5’i erkek, %6,0'sı 2501-3500 TL arası aylık gelire 

sahip, % 61,3'ü lisans mezunu, %38,2'si 29-39 yaşları arasında, %26,8’sı memur bireylerden 

oluşmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeyi 

Ölçekler ve Alt 

Boyutlar  
Cinsiyet  n  Ortalama   SS  P-değeri  

SFM-HKÖ 
Kadın 107 123,49 23,85 

0,032 
Erkek  128 116,23 27,09 

EK 
Kadın 107 41,55 8,41 

<0,001 
Erkek  128 37,42 10,75 

ÇK 
Kadın 107 21,81 4,21 

0,219 
Erkek  128 21,07 4,90 

FÇK 
Kadın 107 25,51 7,19 

0,700 
Erkek  128 25,87 7,10 

EAEK 
Kadın 107 11,11 3,15 

0,038 
Erkek  128 10,19 3,51 

PK 
Kadın 107 11,20 3,12 

0,006 
Erkek  128 10,00 3,41 

 OKK 
Kadın 107 12,29 2,86 

0,103 
Erkek  128 11,65 3,10 

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre SFM-HKÖ alt boyutlarından etkileşim kalitesi 

(p=0,001), egzersiz alet ve ekipmanları kalitesi (p=0,038), program kalitesi (p=0,006) ve toplam puanda 

(p=0,032) anlamlı farklılık belirlenmiştir. (Tablo 3). 
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Tablo 4. Aylık Gelir Durumuna Göre Bireylerin Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi 

Düzeyi 

Ölçekler ve alt 

boyutları 
Aylık Gelir n Ortalama ss F P 

SFM-HKÖ 2500 TL’ye 

kadar 

40 121,15 10,64 

0,295 0,829 2501- 3500 TL  14 113,85 11,41 

3501- 4500 TL  23 118,39 10,46 

4501TL ve üzeri 158 119,80 9,64 

 

 

 

EK 

2500 TL’ye 

kadar 

40 38,95 10,64 

0,160 0,923 2501- 3500 TL  14 38,07 11,41 

3501- 4500 TL  23 38,69 10,46 

4501TL ve üzeri 158 39,59 9,64 

 

 

 

ÇK 

2500 TL’ye 

kadar 

40 20,65 5,02 

 

0,649 

 

0,584 
2501- 3500 TL  14 20,64 4,89 

3501- 4500 TL  23 21,82 4,04 

4501TL ve üzeri 158 21,60 4,56 

 

 

 

FÇK 

2500 TL’ye 

kadar 

40 26,62 6,80 

0,459 0,711 2501- 3500 TL  14 24,47 8,51 

3501- 4500 TL  23 26,39 6,56 

4501TL ve üzeri 158 25,48 7,20 

 

 

 

EAEK 

2500 TL’ye 

kadar 

40 11,32 3,80 

1,52 0,208 2501- 3500 TL  14 9,21 3,74 

3501- 4500 TL  23 10,17 3,02 

4501TL ve üzeri 158 10,62 3,26 

 

 

 

PK 

2500 TL’ye 

kadar 

40 10,95 3,68 

0,247 0,864 2501- 3500 TL  14 10,50 3,27 

3501- 4500 TL  23 10,30 2,93 

4501TL ve üzeri 158 10,49 3,32 

 

 

 

OKK 

2500 TL’ye 

kadar 

40 12,65 2,98 

2,15 0,094 2501- 3500 TL  14 10,85 3,46 

3501- 4500 TL  23 11,00 3,06 

4501TL ve üzeri 158 12,00 2,93 

Araştırmaya katılan bireylerin aylık gelir durumuna göre SFM-HKÖ alt boyutları ve toplam puanda 

herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (Tablo 4). 
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Tablo 5. Eğitim Durumuna Göre Bireylerin Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi 

Düzeyi 

Ölçekler ve alt boyutları 
Eğitim 

durumu 
n Ortalama ss F P 

SFM-HKÖ Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

59 

144 

32 

126,20 

117,38 

116,96 

23,96 

26,82 

23,39 

2,65 0,073 

EK Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

59 

144 

32 

41,86 

38,52 

38,12 

8,22 

10,50 

9,73 

2,66 0,072 

ÇK Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

59 

144 

32 

22,22 

21,15 

21,03 

3,50 

5,10 

3,91 

1,23 0,292 

FÇK Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

59 

144 

32 

27,38 

25,16 

25,06 

6,61 

7,42 

6,42 

2,20 0,112 

EAEK Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

59 

144 

32 

11,18 

10,33 

10,81 

3,66 

3,40 

2,60 

1,40 0,248 

PK Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

59 

144 

32 

11,25 

10,33 

10,25 

1,10 

1,04 

0,93 

1,93 0,147 

OKK Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

59 

144 

32 

12,28 

11,86 

11,68 

2,67 

3,21 

2,60 

0,546 0,580 

Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumuna göre SFM-HKÖ alt boyutları ve toplam puanda 

herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (Tablo 5). 

Tablo 6. Yaşa Göre Bireylerin Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeyi 

Ölçekler ve alt boyutları Yaş n Ortalama ss F P 

SFM-HKÖ 18-28 54 122,16 27,36 

0,927 0,429 
29-39 90 121,52 22,85 

40-50 73 116,19 27,41 

51 ve üzeri 18 115,33 29,21 

EK 18-28 54 39,48 10,85 

1,32 0,268 
29-39 90 40,60 9,56 

40-50 73 38,34 9,48 

51 ve üzeri 18 36,22 10,64 

ÇK 18-28 54 21,57 4,38 

 

0,476 

 

0,699 

29-39 90 21,75 4,20 

40-50 73 20,93 5,10 

51 ve üzeri 18 21,11 5,22 

FÇK 18-28 54 26,79 6,56 

0,774 0,509 
29-39 90 25,83 6,92 

40-50 73 24,97 7,82 

51 ve üzeri 18 24,83 6,98 

EAEK 18-28 54 10,94 3,62 

0,711 0,546 
29-39 90 10,58 3,25 

40-50 73 10,23 3,29 

51 ve üzeri 18 11,27 3,67 

PK 18-28 54 11,01 3,36 

1,08 0,356 
29-39 90 10,75 3,10 

40-50 73 10,05 3,42 

51 ve üzeri 18 10,16 3,95 

OKK 18-28 54 12,35 2,93 

0,588 0,624 
29-39 90 11,98 2,98 

40-50 73 11,65 3,06 

51 ve üzeri 18 11,72 3,19 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 196



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

Araştırmaya katılan bireylerin yaş durumuna göre SFM-HKÖ alt boyutları ve toplam puanda herhangi 

bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (Tablo 6). 

Tablo 7. Meslek Durumuna Göre Bireylerin Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi 

Düzeyi 

Ölçekler ve Alt 

Boyutlar 
Meslek Durumu n Ortalama SS P-değeri 

SFM-HKÖ 

Öğrenci 42 120,35 29,63 

0,052 

Ev hanımı 16 126,12 22,44 

Memur 63 123,01 24,07 

Özel sektör 60 111,03 28,04 

Diğer 54 122,35 21,49 

EK 

Öğrenci 42 38,97ab 11,33 

0,026 

Ev hanımı 16 43,62a 5,88 

Memur 63 40,69a 8,85 

Özel sektör 60 36,11b 11,50 

Diğer 54 40,20a 8,27 

ÇK 

Öğrenci 42 21,23 4,68 

0,092 

Ev hanımı 16 21,18 5,30 

Memur 63 21,84 4,48 

Özel sektör 60 20,16 5,22 

Diğer 54 22,48 3,40 

FÇK 

Öğrenci 42 26,16 7,02 

0,701 

Ev hanımı 16 25,18 7,88 

Memur 63 25,92 7,09 

Özel sektör 60 24,65 7,25 

Diğer 54 26,44 7,01 

EAEK 

Öğrenci 42 10,95 3,85 

0,275 

Ev hanımı 16 11,75 3,56 

Memur 63 10,87 3,41 

Özel sektör 60 9,93 2,71 

Diğer 54 10,46 3,52 

PK 

Öğrenci 42 11,00a 3,54 

0,034 

Ev hanımı 16 11,50a 3,42 

Memur 63 10,96a 3,21 

Özel sektör 60 9,40b 3,27 

Diğer 54 10,72a 3,15 

OKK 

Öğrenci 42 12,02ab 3,16 

0,004 

Ev hanımı 16 12,87a 3,05 

Memur 63 12,71a 2,49 

Özel sektör 60 10,76b 3,24 

Diğer 54 12,03a 2,83 

 

a,b; Aynı sütun içerisindeki gruplar arasındaki farklılıkları gösterir. 

Araştırmaya katılan bireylerin meslek durumuna göre SFM-HKÖ alt boyutlarından etkileşim kalitesi 

(p=0,026), program kalitesi (p=0,034) ve ortam koşulları kalitesinde (p=0,004) anlamlı farklılık 

belirlenmiştir. (Tablo 7). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Katılımcıların SFM-HKÖ düzeyleri incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Buna göre EK, EAEK, PK alt boyutları ve toplam puanda kadın 

katılımcıların puan değerlerinin, erkeklerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konu ile aynı 

doğrultuda yapılan çalışmalar ele alındığında; Kadınların SFM-HKÖ değerleri erkeklerden yüksek 

olduğunu ortaya koyan (Greenwell ve ark. 2004; Güçlü, 2013; Yıldız ve ark. 2013; Şahin, 2018) 

çalışmalar araştırmamızı destekler niteliktedir. Bu durum kadınların ortak kullanılan tesislerde alet, 

ekipman, malzeme, programların işleyişi, antrenör ve personel hizmeti noktasındaki memnuniyetlerinin 

erkeklerden yüksek olduğu sunucunu ön plana çıkarabilir. Araştırmamızı desteklemeyen çalışmalarda 

(Aycan, 2005; Gülseven ve ark. 2012; Demirel, 2013; Aksoylu, 2019; Cengiz, ve Yaşartürk, 2020;) 

herhangi bir anlamlı farklılığın olmadığını tespit etmelerinin yanında Akkoyun (2015) yerel yönetimlere 

ait fitness merkezlerine yönelik yaptığı çalışmada SFM-HKÖ alt boyutlarından FÇK, EK, ÇK ve toplam 

puanda erkeklerin SFM-HKÖ düzeylerinin kadınlardan yüksek olduğunu, Üzüm ve ark. (2016) kamu 

ve özel spor merkezlerine dair yaptıkları çalışmada erkek katılımcıların SFM-HKÖ düzeyleri FÇK ve 

OKK alt boyutlarında, İslamoğlu ve ark. (2019) ise EAEK, PK, OK ve toplam puanda kadınlardan 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir.   

Aylık gelir durumu değişkenine göre incelendiğinde, SFM-HKÖ düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Araştırmamız ile benzer sonuçlara (Demirel, 2013; Akkoyun,  2015; Ergün, 2018) 

ulaşmışlardır. Araştırmamız ile ters yönde sonuç elde eden Güçlü (2013) çalışmasında EK, FÇK, EAEK, 

PK alt boyutlarında genel anlamda 750 TL ve altı gelire sahip olanların gelir seviyesi yüksek olanlara 

göre SFM-HKÖ düzeylerinin daha yüksek olduğunu saptamıştır. Yine Cengiz ve Yaşartürk (2020) ise 

araştırmalarında OK ve PK alt boyutunda 500 TL ve altı gelire sahip olanların SFM-HKÖ düzeylerinin 

daha düşük olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Eğitim durumu değişkeninde SFM-HKÖ düzeyleri arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. 

Araştırmamızı destekleyen çalışmalarda (Akkoyun,  2015; Yüzgenç ve Özgül, 2014; Baş ve ark., 2017) 

katılımcıların eğitim durumu ile SFM-HKÖ düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığını ifade 

etmişlerdir. Güçlü (2013) alanyazına sunduğu çalışmasında EK, EAEK, PK alt boyutlarında ilköğretim 

mezunları SFM-HKÖ düzeylerinin lise ve üniversite mezunu katılımcılardan yüksek olduğu sonucuna 

varması araştırmamız ile örtüşmeyen bir sonuç olduğu söylenebilir. 

Yaş değişkenine göre incelendiğinde ise, katılımcıların SFM-HKÖ düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Aynı doğrultuda sonuca ulaşılan çalışmalarda (Gençer, 2005; Tüfekçi, 2010; 

Yerlisu Lapa ve Baştaç, 2012; Güçlü, 2013; Akkoyun, 2015; Cengiz ve Yaşartürk, 2020) yaş ile SFM-

HKÖ ve alt boyutları arasında anlamlı bir farktan söz edilemeyeceğini belirtmişlerdir. İslamoğlu ve ark. 

(2019) EK, ÇK ve FÇK alt boyutlarında 26-40 yaş grubunun puanları diğer gruplardan düşük iken 

EAEK, PK ve OK alt boyutlarında ise 41 ve üstü yaş grubu puanlarının daha düşük olduğunu belirterek 

çalışmamız ile ters yönde bir sonuca varmışlardır. 

Meslek durumu değişkeni SFM-HKÖ göre incelendiğinde, anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 

Buna göre EK ve OKK alt boyutlarında ev hanımı, memur ve diğer katılımcıların özel sektörde 

çalışanlardan, PK alt boyutunda ise ev hanımı, memur, öğrenci, diğer katılımcıların özel sektöre göre 

SFM-HKÖ düzeyleri daha yüksektir. Özel sektörde çalışanlar, tesislerin genel şartları 

değerlendirildiğinde diğer meslek gruplar ile fikir ayrılığına düşerek yeterince memnun olmadıklarını 

ifade etmeye çalıştıkları söylenebilir. Konu ile ilgili Aksoylu (2019) ise SFM-HKÖ toplam puanında 

kamu sektöründe çalışan katılımcıların puan değerlerinin özel sektördekilerden yüksek olduğunu 

belirterek araştırmamızı desteklediği düşünülebilir. 

Araştırmada katılımcıların genel anlamda verilen spor hizmetlerinden memnun kaldıkları ortaya 

çıkmaktadır. Ancak fiziksel çevre açısından bakıldığında, dinlenme alanlarının yeterliliği, soyunma 

odaları ve duşların temizliği, sıcak suyun sürekliliği, giyinme dolabı sayısı, spor yapılan alanların 

temizliği konularında eksiklikler yaşandığı elde edilen sonuçlarda göze çarpmaktadır. Bu kapsamda 

sorunların giderilmesi adına ilgili makamlar ile görüşülerek spor hizmetlerinin yüksek kalitede 

sunulması sağlanabilir. Bu konuda yetkililerden olumlu geri dönüş alınarak sürecin uygulamaya 

konulup konulmadığı takip edilebilir. Gerekli eksiklikler giderildiğinde aynı çalışmayı bu tesisleri 

düzenli kullananlara yönelik tekrar uygulatıp spor hizmetleri yönünden karşılaştırma yapılarak ortaya 
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çıkan fark ve sonuçlar değerlendirilebilir. Bu açıklamalardan yola çıkarak illerdeki kamu kurumlarına 

ait spor tesislerinin nitelikli spor hizmetlerini kazanmaları ve sürdürülebilirlik sağlamaları için belirli 

aralıklarla bu tarz araştırmalara düzenli olarak yer verilebilir. 
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XÜLASƏ 

Bir çox təşkilatlar müştərilərə məhsul və xidmətlər təklif edir. Təklif olunan məhsul və xidmətlərin 

keyfiyyətli olması təşkilatın bazarda rəqabət üstünlüyünü qoruyub saxlamasına, satışın həcmini 

artmasına, müştərilərin etibarını qazanmaqla yenidən həmin təşkilata müraciət etməsinə səbəb olur. 

Təşkilatın təklif etdiyi məhsul və xidmətin müştərilər üçün daha keyfiyyətli və dəyərli olması biznesin 

əsas aspektlərindən hesab edilir. Təşkilatlarda məhsul və xidmətlərin yüksək səviyyədə  istehsalına 

əməliyyatların idarə edilməsi vasitəsilə nail olmaq mümkündür. Şirkətdə istehsalın həcmindən asılı 

olmayaraq, əməliyyatların idarə edilməsi istənilən biznesin əsas komponentlərindən biri hesab olunur. 

Əməliyyatların idarə edilməsi şirkətin məhsul və xidmətlər istehsalı prosesinin maksimum səmərəli 

həyata keçirməklə az xərclə  yüksək nəticə əldə olunmasına yönəlmiş fəaliyyətidir. Əməliyyatların idarə 

edilməsi məhsul və xidmətlərin istehsalının idarə edilməsinə yönəlmiş fəaliyyət olmaqla, dəyər 

zəncirinin düzgün formalaşmasına imkan verir. Bu səbəbdən də hər bir şirkət rəhbərinin əməliyyatların 

idarə edilməsi haqqında biliklərə malik olması vacib hesab olunur. Adətən, şirkətlərdə əməliyyatların 

idarə edilməsi ilə məşğul olan əməliyyatlar meneceri (COO) fəaliyyət göstərir. Ayrı-ayrı əməliyyatlar 

üzrə cavabdeh olan şəxslər əməliyyatlar menecerinə tabedir. Əməliyyatlar meneceri şirkətin profilinə 

uyğun olaraq, onun texnologiyasının əsas xüsusiyyətlərini bilməli və əməliyyatların idarə ediməsinin 

onlara təsirini müəyyənləşdirə bilməlidir. 

Açar sözlər: şirkət, əməliyyatların idarə edilməsi, əməliyyatlar menecerləri, məhsul və xidmətlər, 

keyfiyyət 

 

ABSTRACT 

Many organizations offer products and services to customers. The quality of the offered products and 

services causes the organization to maintain its competitive advantage in the market, increase the volume 

of sales, and gain the trust of customers to turn to that organization again. The quality and value of the 

products and services offered by the organization for customers is considered one of the main aspects 

of business. High level production of products and services in organizations can be achieved through 

operations management. Despite the volume of production in organizations, operations management is 

considered one of the main components of any business. 

Operations management is the company's activities aimed at achieving high results with low costs by 

implementing the production process of products and services with maximum efficiency. Operations 

management is the management of the production of products and services. For this reason, it is 

considered important for every company manager to have knowledge of operations management. 

Usually, companies have a chief operations officer (COO) who is responsible for managing operations. 

Individuals responsible for individual operations report to the operations manager. The operations 

manager should know the key features of the company's technology and determine the impact of 

operations management on them, according to the company's profile. 

Keywords: company, operations management, operations managers, products and services, quality 
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GİRİŞ 

Dünyanın bir çox yerində cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılması və müştərilərin sifarişlərini istədikləri 

vaxt, istədikləri yerə çatdırmaq üçün şirkətlərdə hər gün minlərlə məhsul istehsal edilir. Dünya 

iqtisadiyyatında baş verən bütün yeniliklər əməliyyat nəzəriyyələri və metodlarının tətbiqi ilə mümkün 

olmuşdur. Hazırda əksər biznes, dövlət və özəl təşkilatlar gündəlik funksiyalarını həyata keçirən zaman 

əməliyyatların idarə olunması prinsiplərini nəzərə almağa çalışırlar. Təşkil, nəzarət və sair biznes 

funksiyalarına əsaslanan əməliyyatların idarə edilməsi şirkətin ümumi uğurunu müəyyən edən bir 

istiqamətdir [1]. 

Əməliyyatların idarə edilməsi hər bir şirkətdə istehsal və xidmətləri planlaşdıran, idarə edən bir 

mühərrik otağıdır. Əməliyyatların idarə edilməsi istər böyük, istər kiçik olan istənilən biznesin 

tərkibində olan rutin proseslərin qurulmasına kömək etməklə səmərəli işləməyə və daha çox gəlir əldə 

etməyə kömək edir. Hər bir şirkət rəhbəri çalışır ki, şirkətin işini daha səmərəli şəkildə həyata keçirsin. 

Bu da şirkətdə gəlirin artmasına və rəqabət yaranmasına səbəb olur. Şirkətin rəqabət qabiliyyətini 

qorumaq üçün əməliyyat menecerləri çalışırlar ki, səmərəliliyi, məhsuldarlığı və mənfəəti maksimum 

dərəcədə artırsınlar. Operativ idarəetmə-məhsul və xidmətlərin yaradılmasında maksimum səmərəlilik 

səviyyəsinə nail olunmasına yönəlmiş şirkətin əməliyyatlarının idarə edilməsi prosesidir [2]. 

Məhsul və xidmət keyfiyyəti, proseslərin düzgün icrası, rəqabətlilik qabiliyyəti, resursların daim 

yaxşılaşdırılması və idarə edilməsi, texnoloji inkişaflar, mənfəətlilik hər bir şirkətin uğurlu fəaliyyəti və 

dinamikasının qorunması üçün vacib amillərdir. 

Girişləri çıxışlara, yəni xammal və hissələri son məhsullara çevirməklə məhsul və xidmətlərin 

yaradılmasına istiqamətlənmiş fəaliyyətləri əhatə edən əməliyyatların idarə edilməsi texnikaları artıq 

dünyanın hər yerində bütün məhsuldar müəssisələrə tətbiq olunur. Bu tətbiq sahələrinə zavodlar, ofislər, 

restoranlar, univermaqlar, xəstəxanalar aiddir.  

Bütün təşkilatlar məhsul və xidmətləri yaratmaq üçün marketinq, maliyyə, istehsal funksiyalarından 

istifadə edir. Bu funksiyalar təşkilatın, istehsalın mövcudluğu üçün mühüm amillərdəndir. Marketinq – 

tələb yaradır və beləliklə də məhsul və xidmət üçün sifariş götürür. İstehsal, yaxud əməliyyatlar məhsulu 

yaradır, məhsul istehsal edilir və müştərilərə çatdırır. Maliyyə (mühasibatlıq) isə təşkilatın nə qədər 

yaxşı işlədiyini müəyyənləşdirir, hesabları ödədiyini, gəlirini izləyir. Beləliklə, əməliyyatların idarə 

edilməsi hər bir şirkətin üç əsas funksiyasından biridir. Bütün təşkilatlar marketinq edir, yəni satır. Bütün 

şirkətlər maliyyələşir, yəni hesabı var. Bütün şirkətlər məhsul istehsal edir, yəni əməliyyatlar həyata 

keçirir.  

Bütün əməliyyat menecerləri əməliyyatların idarə edilməsinin on strateji qərarını uğurla həyata 

keçirməlidir: malların və xidmətlərin dizaynı, keyfiyyətin idarə edilməsi, proses və istehsal gücü 

strategiyası, yerləşmə strategiyası, yerləşdirmə strategiyası, insan resursları, istehsal-təchizat zəncirinin 

idarə edilməsi, ehtiyatların idarə edilməsi, planlaşdırma, texniki xidmət.    

- Malların və xidmətlərin dizaynı - adətən xərclərin ən aşağı limiti ilə keyfiyyətin ən yuxarı limitini, 

eləcə də dayanıqlığa səbəb olan mühüm təsirləri və tələb olunan insan resurslarını müəyyənləşdirir; 

Məhsul dizaynı məhsulun həyat dövrünün qiymətləndirilməsində ən mühüm mərhələlərdən biridir. Bu 

mərhələdə qəbul edilmiş qərarlar materiallara, keyfiyyətə, xərcə, qablaşdırma və loqistika ilə əlaqəli 

proseslərə, nəhayət, məhsulun silinməsi prosesinin necə olacağına olduqca böyük təsir göstərir. Dizayn 

zamanı məqsədlərdən biri məhsulun və xidmətin dizaynında ətraf mühitə təsiri nisbətən azaldan sistem 

baxışından faydalanmaqdır 

- Keyfiyyətin idarə edilməsi - müştərinin keyfiyyət gözləntilərini müəyyənləşdirir. Bu strateji qərar 

keyfiyyəti müəyyən etmək və ona nail olmaq üçün siyasətlər və prosedurlar yaradır. 

Keyfiyyət əməliyyatları təkmilləşdirmək üçün gözəl bir stimuldur. Yüksək keyfiyyətli məhsullar və 

xidmətlər ən çox gəlir gətirənlərdir. Müştərilərə sağlam, təhlükəsiz və keyfiyyətli məhsul və xidmətləri 

çatdırmaq əməliyyatlar menecerlərinin mühüm işlərindən biridir. Keyfiyyətin idarə edilməsi uğurlu 

fərqləndirmə, aşağı xərc və cavablandırma strategiyalarını işləməyə kömək edir. Müəyyən səbəblərdən, 

məsələn, qeyri-adekvat dizayn və istehsalat prosesləri səbəbindən keyfiyyəti aşağı olan məhsulların 
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işlənməsi təkcə yüksək istehsal xərcləri ilə deyil, həm də zədələnmələr, təzminatla bağlı məhkəmələr və 

daha çox qanun qarşısında cavabdehliklə nəticələnə bilər.  

- Proses və istehsal gücü strategiyası - malların və xidmətlərin necə yarandığını, yəni, istehsal prosesini 

müəyyənləşdirir və firmanın əsas xərc strukturunu müəyyən edən xüsusi texnologiyanı, keyfiyyəti, insan 

resurslarını və kapital investisiyasını menecmentin səlahiyyətinə həvalə edir; 

- Yerləşmə strategiyası – şirkətlərin xərcləri, infrastrukturu, logistikanı və höküməti nəzərə alaraq, 

müştərilərə, təchizatçılara, istedadlara yaxın ərazilərdə yerləşməsidir; 

- Yerləşdirmə strategiyası - materialların, insanların və informasiyanın səmərəli hərəkətini müəyyən 

etmək üçün istehsal gücünə olan ehtiyacların inteqrasiya olunmasını, heyətin səviyyələrini, 

texnologiyanı və ehtiyatlara olan ehtiyacları tələb edir; 

- İnsan resursları - tələb olunan bacarığı və istedadı olan insanın necə işə götürülməsini, motivasiya 

edilməsini və işdə saxlanılmasını müəyyən edir. İnsanlar ümumi sistem dizaynının ayrılmaz və bahalı 

hissəsidir; 

- İstehsal-təchizat zəncirinin idarə edilməsi - nəyin kimdən və hansı şərtlərlə alınacağına dair qərarlar 

da daxil olmaqla istehsal-təchizat zəncirinin firmanın strategiyasına inteqrasiya edilməsinə dair qərarlar 

verir; 

- Ehtiyatların idarə edilməsi - müştəri məmnunluğu, təchizatçı qabiliyyəti və istehsal planlaşdırması 

nəzərə alınmaqla ehtiyatların sifarişi və saxlanılması qərarlarına və onların necə optimallaşdırılmasına 

baxır; 

- Planlaşdırma - müştəri tələblərinə cavab verərək həm heyətin, həm də avadanlıqların effektiv və 

səmərəli istifadəsi üçün ortamüddətli və qısamüddətli planlar hazırlayıb həyata keçirir; 

- Texniki xidmət - etibarlı və stabil prosesin saxlanılması üçün vacib avadanlıqların istehsal gücü, 

məhsula olan tələblər və heyətə dair qərarlar tələb edir [1]. 

Qeyd edilən qərarların hər birinin uğurlu olması planlaşdırma, təşkil, nəzarət, liderlik tələb edir. 

NƏTİCƏ 

Əməliyyatların idarə edilməsi şirkətin çox bahalı fəaliyyət sahəsidir. Bir çox təşkilatlar gəlirlərinin 

böyük hissəsini əməliyyatların idarə edilməsi funksiyalarına sərf etməklə, öz gəlirlərini daha da 

artırmağa, göstərdikləri xidməti daha da təkmilləşdirməyə çalışırlar. Əməliyyatların idarə edilməsi 

təşkilatın həcminə görə fərqlənə biləcək funksiya və rolları özündə birləşdirən sahədir. Bu sahənin 

öhdəlikləri isə əsasən əməliyyat menecerlərinin üzərinə düşür. Əməliyyatlar menecerləri müəssisələrdə 

baş verən əməliyyatlarla əlaqəli bütün prosesləri idarə edirlər. Əməliyyat menecerləri əməliyyatları 

optimallaşdırmaq üçün mənbələrdən və kapitaldan ağıllı istifadə etməlidirlər.  

Əməliyyat menecerlərini yalnız idarə və təşkilatlarda deyil, eyni zamanda istehsalat sahələrində də 

görmək olar. Onlardan vəzifə öhdəliklərinin bir hissəsi kimi müxtəlif funksiyaları yerinə yetirmələri 

tələb olunur. Bütün yaxşı menecerlər menecment prosesinin əsas funksiyalarını yerinə yetirir. İdarəetmə 

prosesinin funksiyalarına planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, heyətlə işləmə, liderlik daxildir. Əməliyyat 

menecerleri bu idarətmə prosesindən (planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, heyətlə işləmə, liderlik) 

əməliyyatların idarə edilməsi funksiyalarını həyata keçirərkən qəbul etdikləri qərarlara tətbiq edirlər.  

Beləliklə, əməliyyatların idarə edilməsi məhsul və xidmətlərin istehsalını təşkil etmək, bu istehsalı 

səmərəli həyata keçirmək, istehsal və ehtiyatların saxlanmasına çəkilən xərclərə qənaət etməklə, məhsul 

və xidmətlərin yaradılması və müştərilərə çatdırılması prosesinin idarə edilməsi fəaliyyətidir.   
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ÖZET 

Konuyla ilgili araştırma sırasında, öncelikle yatırım stratejisinin oluşumu ve modernizasyonunun 

bilimsel-teorik doğası ve rolü incelenmiş ve proje risk analizinin gerekliliğini gerektiren yatırım projesi 

faaliyet yönetimi sürecinin sistematik bir çalışması yapılmıştır. yatırım stratejisinin oluşturulması ve 

modernizasyonu koşullarında gerçekleştirildi. Modern koşullarda, projelerde yatırım stratejisi oluşturma 

ve modernizasyon problemlerini çözme konusu karmaşık bir şekilde ele alınmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında, ülkemizdeki yenilikçi işletmelerin yatırım stratejisi oluşturma ve modernizasyonu ile ilgili 

kalkınma sorunlarını çözmek için, yatırım projesi faaliyetinin ana gelişme eğilimleri incelenmiş, proje 

analizinin ana ilkeleri formüle edilmiş, çeşitli proje türleri tasnif edildi. yapıldı. Öğeleri yapılandırıldı 

ve analiz edildi, ayrıca proje uzmanlığının yönleri dikkate alındı ve risk analizindeki rolleri incelendi. 

proje döngüsünün ana aşamaları yapılandırılmıştır. Yatırım projesi faaliyeti açısından, proje iş planının 

çok işlevli doğası açıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: strateji, yatırım, proje, modernizasyon, risk faktörü 

 

ABSTRACT 

During the research on the topic, first of all, the scientific-theoretical nature and role of the formation 

and modernization of the investment strategy was studied, and a systematic study of the investment 

project activity management process, which required the necessity of project risk analysis in the 

conditions of the formation and modernization of the investment strategy, was carried out. In modern 

conditions, the issue of solving the problems of investment strategy formation and modernization within 

projects has been approached in a complex manner. From this point of view, in order to solve the 

problems of development of investment strategy and modernization of innovative enterprises in our 

country, the main development trends of investment project activity were studied, the main principles 

of project analysis were formulated, and various types of projects were classified. Based on the study of 

the structures of incoming and outgoing project flows, the importance of external environment analysis 

of the project was determined. Its elements were structured and analyzed, as well as aspects of project 

expertise were considered and their role in risk analysis was studied. the main stages of the project cycle 

are structured. From the point of view of investment project activity, the multifunctional nature of the 

project business plan is explained.  

Keywords: strategy, investment, project, modernization, risk factor  

 

Giriş 

Strateji ve verimli yönetim bazında projelerin geliştirilmesi günümüzün acil sorunlarından biridir. 

Uluslararası dünyada proje bazlı yatırımların stratejik uygulamasının önemli ölçüde arttığını 

gözlemliyoruz. Bir yatırım stratejisi oluştururken veya modernize ederken, risk analizi teorisinin 

geliştirilmesi, stratejinin uygun şekilde belirlenmesi, deneyimin yatırım kararları verme sürecine 

uygulanması ve danışmanlık programlarının hazırlanması gerekmektedir. Yatırım projesi stratejisinin 

oluşturulması ve modernizasyonu çerçevesinde, "risk" kategorisi, tanımlanan hedeften sapma olasılığını 
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karakterize eder. Birçok risk türü vardır: ekonomik, çevresel vb. Farklı seviyelerde karar verme, riskleri 

dikkate alarak risk analizi metodolojisine ve teorisine dayanmalıdır. Piyasa ekonomisi koşullarında, 

yatırım sürecine çok değişkenlik (alternatiflik) ve yatırım kararı verme riski eşlik eder. Yatırımlar gerçek 

ve finansal olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır 

Yatırım stratejisi oluşturma ve modernizasyon geliştirme sorunları 

Projeler çerçevesinde, yatırım ortamı üzerindeki mevcut etki, devlet ve ticari kuruluşlar, yerel iş 

adamları tarafından yaratılmaktadır. Temel olarak, ülkemizin bölgelerinde, yabancı sermayeyi çekme 

sürecini güçlendirmek, bölgesel ilişkiler oluşturmak ve bölgesel vergi ve diğer faydalar yoluyla yabancı 

yatırımcıların faaliyetlerini teşvik etmek mümkündür. Projelerde yatırım stratejisinin oluşturulması ve 

modernizasyonu sürecine uygun olarak, tüm olası analiz spektrumlarının kapsamlı bir şekilde 

incelenmesini, tezahürlerinin sonuçlarının değerlendirilmesini ve tazminatın ödenmesini sağlayan risk 

önleyici önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. , yatırım projesi risklerinin en aza indirilmesi ve 

nötralize edilmesi. Yatırım projesi araştırmasının en önemli sonuçlarından biri, önerilen önlemlerin 

fizibilitesini ortaya çıkarmaya olanak sağlayan tahmin değerinin belirlenmesidir. Risk muhasebesinin 

önemini göz ardı etmek ve araştırma prosedürlerini bilmemek, proje geliştirme ve uygulama, proje 

geliştirmeyi ve uygulamayı daha pahalı hale getirir ve bu da sonuçta projenin başarısız olmasına yol 

açabilir. 

Yatırım projesinin uygulanması aşamasında finansal verimlilik ve istikrarın sağlanması, yatırım-proje 

faaliyetinin zor bir sorunu olarak kabul edilir. Finansal verimliliği izlemeden bu sorunu çözmek 

imkansızdır ve uygun yönetim kararları almakla ilgilidir. Bu sürecin ana önemli unsurlarından biri, risk 

önleyici önlemlerin ve risk yönetiminin geliştirilmesidir. Bir yatırım projesinin risklerini yönetirken, 

yalnızca nedenler ve sonuçlarla ilgili nitel bir çalışma yürütmeye değil, aynı zamanda belirlenen 

hedeften ne kadar sapmanın meydana geldiğini veya bunun bir sonucu olarak meydana gelebileceğini 

nicel olarak ölçmeye izin veren bu tür prosedürler kullanılmalıdır. değer özelliklerinin yardımıyla iç 

faktörlerin olumsuz etkisi. Yukarıda belirtilenlerin tümü, projelerde yatırım stratejisi oluşturma ve 

modernizasyonun kalkınma sorunlarının, yatırım projesinin stratejik araştırmasının, bu bağlamda analiz 

ve tavsiyelerin önemini kanıtlamaktadır.  

Modern koşullarda, projelerde yatırım stratejisi oluşturma ve modernizasyon konusuna karmaşık bir 

şekilde yaklaşma ihtiyacı vardır. Yatırım stratejisinin oluşum ve modernizasyon amacına, yönetim 

şekline, ekonomik durumun doğasına ve daha birçok faktöre bağlı olarak çok sayıda farklı strateji ortaya 

çıkarmak mümkündür. Aşağıdakiler, temel yatırım stratejileri grubuna ait olmalıdır: 

1. Tasarruf stratejisi. Riske meyilli olmayan yatırımcılar ile yatırım uygulama dönemine güvenmeyen 

yatırımcılar içindir. tavsiye edilir.  

2. Toplama stratejisi. Riskten kaçınan yatırımcılara yöneliktir. Stratejinin amacı, risksiz finansal 

araçların getirisiyle karşılaştırılabilir sermayenin kademeli olarak artırılmasıdır.  

3. Agresif büyüme stratejisi. Strateji, olası maksimum karlılığı sunar (potansiyel risk seviyesinde buna 

karşılık gelen bir artışla). Kesin yatırım süresinin belirlendiği ve gelecek yıl içinde fonların büyük bir 

kısmının borsadan anında çekilme olasılığının olduğu optimal strateji önerilmiştir.  

 4. Orta düzeyde büyüme stratejisi. Önümüzdeki 2-3 yıl için ekonominin sürdürülebilir büyüme 

tahminine dayanmaktadır. Potansiyel riskleri sınırlandırırken yüksek karlılık sağlar. Stratejinin optimal 

seçeneği, portföyün ana kısmının (%70-80'e kadar) borsadan hemen çekilmesinin yüksek olmaması (2-

3 yıl içinde) olarak kabul edilir. 

5. Etkili sahiplik stratejisi. Bu stratejiyi kullanırken, yatırımcının misyonu, sadece belirli türdeki 

ürünlere erişim sağlamak ve nakit akışları üzerinde kontrol sağlamak değil, aynı zamanda bilimsel-

teknik ve üretim-satış potansiyelini artırmaktır. Buna göre, yalnızca bir kontrol paketinin satın 

alınmasına değil, aynı zamanda ihraççının gelişimi için uygun koşulların yaratılmasına da 

yönlendirilmesi gereken stratejinin uygulanması için önemli mali kaynaklar gerekmektedir. Daha 

sonraki bir aşamada, intifa hakkı sahibi, projedeki kontrol altındaki hisseleri satın alabilir. Son olarak, 

yatırım projesi oldukça karlı hale geldikten ve hisselerinin fiyatı önemli ölçüde yükseldikten sonra, bu 

stratejiyi kullanan yatırımcı paketini satarak önemli bir kar elde edebilir. Girişim fonları bu stratejiyi 

yurt dışında kullanıyor. Bu stratejinin kullanılmasının ilk temeli olarak, yalnızca önemli finansal 
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kaynakların mevcudiyeti değil, aynı zamanda büyük deneyim, ilişkiler ve ayrıca üretim teknolojileri 

bilgisi, satış pazarları ve kontrol edilen projenin diğer özellikleri tanımlanır. 

Yatırımcının kararı, proje geliştirmenin faydalı stratejik planlarıyla örtüşür. Bazı durumlarda, alınan 

karar için eksik fonların önemli bir kısmının çekilmesi gerekir. Mali kaynakların dahil edilmesine ilişkin 

kararlar, analize özgü faktörlerin dahil edilmesini ve harcanmasını içerir. Herhangi bir deneyin önemli 

bir parçası, yatırımın önemli sonuçlarını gerçekleştirme olasılığını azaltma olasılığını içeren tasarım 

ortamıdır. Performans raporlaması yapılırken önerilen projenin en iyi yatırım seçenekleri ve en iyi 

koşullarda finansmanı ile hayata geçirileceği varsayılır. Yatırımcının bir seçeneği olabilir: projeyi düşük 

kârla uygulamak ve dış finansmanını elinde tutmak ya da projeyi yüksek kârla uygulamak, ancak bu 

durumda dış finansmanı reddetmek gerekir. 

Yatırım projelerinin verimli yönetimi için uluslararası gereksinimlerin belirlenmesi 

   Dünya Bankası, aşağıdaki geleneksel yatırım döngüsü aşamalarının dikkate alınmasını önermektedir: 

 -randevu;  

 -çalışma (hazırlık); 

 - uzmanlık; 

 - finansal güvenlik;  

 - projenin uygulanması;  

 - sömürü;  

 - esas olarak sonuçlara bir fiyat vermek. 

Yatırım projesinin temelleri atılır ve bu amaçla projenin hedefleri üzerinde çalışılır. Uygulama ve 

alternatif projelerin analizi dikkate alınır. Aşamalardaki çalışmaların tamamlanmasından sonra, 

gelecekte borç veren ve borç alan ortak bir rapor hazırlar. Geliştirme: teknik, ekonomik, kurumsal, 

finansal yönler, yatırım projesinin uygulanması açısından incelenir. Bir fizibilite çalışması hazırlanıyor. 

Bu aşamada, iş ya borçlu tarafından ya da özel aracılar tarafından gerçekleştirilir. Uzmanlık, bir bütün 

olarak yatırım projesinin yönlerinin (teknolojik ilerlemesi, finansal ve çevresel sonuçları, ekonomi 

üzerindeki etkisi, sosyal ve kültürel bağlantısı, kurumsal uygulaması) incelenmesi anlamına gelir. Bu 

tür incelemeler ya özel bir ajans tarafından ya da borç veren ve borç alan tarafından ortaklaşa yapılır. 

Bu sırada proje ile ilgili tüm gelir ve giderler analiz edilir, yani tamamlanma aşaması ve teknik planı, 

doğal ve sosyal çevreye etkisi, ticari bakış açısı, projenin devlet açısından sonuçlarının ekonomik yönü, 

mali yönü. projenin durumu ve onu uygulayan kurumun etkisi, vb. konular ele alınır. Finansmanın 

belirlenmesi: yatırımcı arama, "borç veren ve alan" toplantılarının yapılması, finansman koşulları 

üzerinde çalışma, borç onayı, tüm belgelerin imzalanması ve ancak belirtilen aşamaları geçtikten sonra 

proje için kredi koridoru açılır. Proje uygulaması: siparişlerin satın alınması ve verilmesi, inşaatın 

izlenmesi ve devreye alınması. İşletme: Yatırım projesinin doğrudan işletilmesi, proje kontrolü ve 

yönetimi. Sonuçların değerlendirilmesi, proje uygulandıktan sonra yapılabilir ve ileriye dönük analiz 

amacına hizmet eder. [6] 

Her yatırım projesinin ana cazip koşullarından biri, finansmanın üretim kapasitesine dayalı, verimli ve 

sosyal olarak hedeflenmiş amaca yönelik, mekanik uygulamasıdır. Böyle bir proje hazırlamak için önce 

projenin gelir kısmını (ürün, fiyatlar, pazar, satışlar) incelemek, ardından maliyetlere (malzemeler, 

ücretler) geçmek ve ardından yatırım projesinin verimliliğini analiz etmek gerekir, yasal iş normlarını 

ve finansal planın seçeneklerini dikkate alarak. İleriye dönük ve stratejik açıdan önemli bir belge 

olduğundan, iş planı genellikle değişen ortama göre revize edilir. Bu, iş planının iş yönetiminin ana aracı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece, iş planı sadece nesneyi istatistiksel olarak yansıtmakla 

kalmaz, aynı zamanda gelişiminin dinamiklerini de dikkate alır. Bu süreçte, proje risk analizi yöntemi 

kilit bir rol oynar ve stratejik olarak doğru bir karar vermeyi mümkün kılar. İş planı, projenin benzersiz 

bir modelidir ve geliştirilmesi için özel gereksinimler öne sürülür. Bu, aşağıdaki gereklilikleri içerir: 

doğruluk (projenin çalışma durumunun doğru yansıması); yeterli zamanlılık (minimum bilgi miktarı); 

bilgilerin kavranması için yeterli anlaşılırlığa sahip olduğunu; açıklık ve mantık; argümanların 

inandırıcılığı; somutluk; tüm maddelerin gerekçesi ve doğruluğu. İş planı, yatırımcılar için bir çekim 
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unsuru görevi gördüğü için ürün formu olarak adlandırılabilir. Ayrıca iş planı, proje yöneticisi için çok 

önemli bir belgedir ve projenin işleyişinde ve yönetiminde büyük rol oynar. Bir iş planı bir ürünse, o 

zaman çok şey mantığa ve tasarıma bağlıdır. Böyle bir "ürün"ün ortaya çıkmasında başrolü, bilgisayarda 

kullanılan özel yazılım ürünleri oynamaktadır. [5] 

Yatırım projesinin risk ve belirsizlik koşulları altında yönetimi problem çözme mekanizmaları Risk 

teorisinde kullanılan riskin nedenleri, faktörleri, düzeyi ve göstergeleri gibi kavramlar 

tanımlanmaktadır. Yatırım projesinin geliştirilmesi ile ilgili 6 işlev belirtilebilir:  

- proje seçimi ; 

-planlama ; 

-Uygulama;  

-kontrol ; 

-değerlendirme;  

- çözüm. 

Özel bir risk yönetimi mekanizması olarak risk yönetimi önemli bir rol oynar. Yatırım verimliliği 

değerlendirmesi, yatırım yönetiminin son aşamasıdır. 

Mantıksal Yaklaşım İlkesi metodolojisinin uygulanması 

MYP (Principle of Logical Approach) metodolojisi, planlanan faaliyetin her adımında yeterli koşulları 

artı cari oranın olasılığını içerecek şekilde belirlenmiştir. Proje oluşturulduktan sonra lider veya yönetici, 

her an belirli koşullar altında doğruluğunu değerlendirmek için kontrollerin olasılığını sürekli olarak 

izlemeli veya önemini kanıtlamalıdır. Analist olasılığın doğru olmadığını görürse, durumu değiştirmek 

için harekete geçmelidir. Yatırım projesi çerçevesinde, olasılığın izlenmesine dayalı olarak zamanında 

düzeltici önlemler alınarak risklerin azaltılması veya telafi önlemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Olasılık, proje doğrulama düzeyinde de önemlidir. Mantıksal temelin önemli kavramlarından biri, proje 

görevlerinin başarılı bir şekilde çözülmesinin bir işareti olacaktır, koşullardan biri olarak, bir doğrulama 

aracı veya belirleme aracı olarak anlaşılan nesnel doğrulanabilir göstergeleri kullanma olasılığı 

onaylanmıştır. MYP yatırım projesinde projenin geliştirilmesinde, projenin belirli hedeflerine ulaşma 

başarısını teyit edecek bir dizi koşul kullanılarak uygulanması mümkündür. Mantıksal yaklaşım 

metodolojisinin uygulanması sırasında, kriterlerin belirlenmesinde şu göstergelerin dikkate alınması 

uygundur: 1) gerçek; 2) amaçlı; 3) ilgili hedef (görev) içinde neyin önemli olduğunu ölçmelidir; 4) 

bağımsız olmalıdır.[5] 

Riskli koşullarda proje uygulamasının fizibilitesi analiz 

Proje yönetimi sürecinde 2 durum mümkündür:  

- proje riskleri iyi çalışılmış; 

 -yeni bir projede keşfedilmemiş proje riskleri İlk durumda uygun risk kavramının kullanılması, ikinci 

durumda ise karamsar senaryoların geliştirilmesi önerilir. 

Projenin uygulanmasının başarısı, öncelikle yöneticinin becerisi ve ikinci olarak da organizasyon yapısı 

tarafından belirlenen analize dayalı olarak doğrulandı. Proje yönetiminin organizasyon yapısı kavramı, 

birbirine bağlı yönetim organlarının çok seviyeli bir hiyerarşik sisteminden oluşur ve organizasyonel 

biçim, yatırım sürecinin tüm katılımcıları arasındaki etkileşim ve ilişkilerin organizasyonudur. Proje 

yönetiminin önemli bir aracı, uygun şekilde tasarlanmış iş planıdır. Risk analizi ve yönetimine ilişkin 

önerilen çalışma sırası, projenin iş planının özel bir bölümünde yer almalıdır. Proje risk yönetimi 

yöntemleri, ana yönetim zinciri aşamalarında tüm hiyerarşik düzeylerde (bölgesel ve yerel) projelerin 

yürütülmesi boyunca dinamik ve sürekli gelişen organizmalardır, yaşam döngüleri aşağıdaki altı işlevi 

yerine getirecek şekilde tasarlanmalıdır:  proje seçimi, plan yapmak, uygulama, değerlendirme,  control, 

sonuç.  

Riskin kendisi finansal bir kategoridir, bu nedenle riskin seviyesi ve hacmi finansal mekanizma 

aracılığıyla etkilenebilir ve bu süreç finansal yönetim yöntemleri ve özel bir strateji ile yürütülmelidir. 
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Strateji ve taktiklerin birleşimi, risk yönetimini benzersiz bir risk yönetimi mekanizması haline getirir. 

Bir risk yönetimi yönetim sistemi olarak, risk hedefi ve risk sermayesi yatırımlarının geliştirilmesi, bir 

olayın olasılığının belirlenmesi, riskin düzeyi ve hacminin saptanması, çevrenin analiz edilmesi, risk 

yönetimi stratejisinin seçilmesi, gerekli riskin seçilmesi süreçlerinden Bu strateji için yönetim 

yöntemleri ve seviyesini düşürme yöntemleri, risk üzerinde hedeflenen bir etkinin uygulanması olduğu 

kanıtlanmıştır. Tahmin, risk yönetiminin ana işlevlerinden biridir ve belirli bir olayı önceden tahmin 

etmek anlamına gelir. Tahminin bir özelliği de, önceden hazırlanmış eğilimlere dayalı olarak yönetim 

nesnesinin mali durumunun çeşitli geliştirme seçeneklerini belirleyen mali göstergelerin ve 

parametrelerin oluşturulmasına bir alternatiftir.  

Yatırım stratejisinin oluşturulması ve modernizasyonunda risk analizi metodolojisinin 

geliştirilmesi 

Piyasa ekonomisinde verimli iş organizasyonunun ve serbest nakit kaynaklarının verimli kullanımının 

en önemli unsurlarından biri, gelecekte en iyi nihai ekonomik (finansal) sonuçları sağlayacak olan 

finansal kaynakların yönetimi için bir sistemin kurulmasıdır. ve ticari açıdan yatırım sonuçları. Herhangi 

bir yatırım (finansal) kaynağın (kar, gelir) elde edilmesine uygun olarak yönetim sisteminin temelini 

oluşturan önemli sorunlar analiz edilmiş ve bunların temel önemi gösterilmiştir. Modern koşullarda, 

devletin yatırım politikası, sermaye yatırımlarının önemli bir kısmının kendi kendini finanse etmesi, 

maddi ve teknik kaynakların geliştirilmesi, piyasa mekanizmaları ve altyapısı, yatırım sürecinin 

katılımcıları ile sistem arasındaki anlaşma ilkelerine dayanmalıdır. mali fonların iadesi, ancak bir dizi 

programın tamamı devlet yardımı gerektiriyor. Bu nedenle, devletin doğrudan katılımı ile geleceğe 

yatırım politikası Etkili bir şekilde inşa edilebileceği ve daha tatmin edici bir şekilde uygulanabileceği 

doğrulanmıştır. Piyasa ekonomisine sahip gelişmiş yabancı ülkelerin deneyimi, tüm kaynaklara yapılan 

yatırımın özgül ağırlığının toplam yerli hasıla içinde %30-35 olması üretimin, ekonomik büyümenin ve 

bu temelde büyümenin temelini oluşturduğunu göstermektedir. , üretim daha hızlı geliştirilir. 

Yatırım projesi değerlendirme yöntemleri 2 gruba ayrılır:  

-Projenin uygulanan temel hesaplama versiyonunun varlığı;  

-Mükemmel kantitatif analiz yapmak.  

Kantitatif analizin ana görevi, faktörlerdeki değişimin riskler üzerindeki etkisinin ve projenin verimlilik 

kriterlerinin davranışının sayısal olarak ölçülmesidir. Başabaş noktası analizi, uluslararası uygulamada 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin, bir yatırım projesinin verimliliğini değerlendirmede 

kullanılan finansal bilgilerin unsurlarından biri olduğu kanıtlanmıştır ve proje risklerinin titiz bir şekilde 

değerlendirilmesine olanak tanır. Başabaş noktasının analizi, üretim sürecindeki üretim hacmi, maliyet 

ve kar göstergelerindeki değişikliklerin karşılıklı ilişkisinin incelenmesi temelinde mümkündür. Bu tür 

bir analiz, maliyetler, üretim hacimleri ve karlar arasındaki dengeleyici etkileşimlerin incelenmesiyle 

ilgilidir. Çünkü buradaki asıl amaç maliyetleri kapatmak için gerekli uygulama hacmini bulmak ve 

fizibilitesini ispatlamış durumda. Başabaş analizi, gerçek sürecin modellemesini yansıtır ve aşağıdaki 

ön koşullara dayanmalıdır:  

1. Maliyetlerin, üretim hacmine bakılmaksızın, üretim hacmiyle orantılı olarak değişen sabit, sabit ve 

değişken maliyetlere bölünmesi;  

2. Gelen gelirin uygulama hacmi ile orantılılığı;  

3. Üretim hacminin tek kritik noktasının varlığı;  

4. Belirli bilgileri verdikten sonra bilgi çeşitliliğini sabit tutmak. 

    Analiz, başlangıç koşulları sisteminin çok katı olduğunu ve elbette modelle çalışırken sonuçların 

doğruluğunu etkilediğini gösteriyor.  

    Başabaş analizinin hem grafiksel hem de analitik bir biçimi vardır. İlk durumda, bahsedilen bu 

göstergeler arasındaki karşılıklı ilişkiler, maliyetleri karşılamak için gerekli hacmin ve bunun 

uygulanmasının özel bir nokta ile karakterize edildiğinin kanıtlandığı, grafiksel olarak kurulur - kritik 

üretim hacmi noktası (başabaş noktası). Bu yaklaşıma neden başabaş analizi denildiği de açıktır. Bu 
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üretim hacminde proje ne kar eder ne de zarar eder yani ürünün satışından elde edilen gelir tam 

maliyetine eşittir. 

Yatırım kararlarında, projeleri sıralamada, rezervlerin biçim ve büyüklüklerinin rasyonel olarak 

gerekçelendirilmesinde ve sigortacılıkta olasılık özelliklerinin kullanılması mümkündür. Bu risk analizi 

yöntemini kullanırken, sonucun yüksek kesinliği izlenimi vermenin (özellikle simülasyon modellemesi 

kullanılırken) yanıltıcı olabileceğine ve karar veren analist ve birey için belirsizliğe yol açtığının 

gösterilmesine dikkat edilmelidir.  

Proje risk analizinin uygulanması, bilgisayar ekipmanı ve yazılım ürünlerinin kullanılmasını gerektirir. 

Senaryo yaklaşımının modellenmesi ve uygulanması, örneğin, yapılacak işi büyük ölçüde basitleştiren 

elektronik tablolar temelinde mümkündür. 

Risk analizinin tamamlanması  

Yarar  

1. Düşük gelirli projelerde karar verme düzeyi modernleştirilir;  

2. Üretim olanaklarını belirlemeye yardımcı olur. Risk analizinin maliyeti, belirsizlik maliyetini aşan 

bilgilerden tasarruf etmeye yardımcı olur;  

3. Gelecekte çalışılacak proje sektörlerine ışık tutar ve bilgi yığınını yönetir; 

 4. Proje zayıf yanlarını ortaya çıkarır ve düzeltmeye izin verir;  

5. Temel çizgiden belirsizliği ve olası sapmaları varsayar. Tahsis ve değişken değişim limitleri sübjektif 

olduğundan, risk analizlerinin sonuçlarına bile eleştirel yaklaşılmalıdır.[5] 

Proje risklerinin uzmanlığı için risk analizi yöntemi başvuru 

Risk analizi, karmaşık proje uzmanlığının ayrılmaz bir parçasıdır ve doğru yatırım kararları almak için 

bir araçtır. Projenin analiz aşamasına ilişkin içerik ve gereksinimler tabloda gösterilmektedir: 

 Aşama içeriği   Ön koşullar 

1 Gerekli bilgilerin listesi oluşumu Proje probleminin yapılandırılması. Tüm proje 

bileşenlerinin tanımlanması 

2 Belirsiz mantık özel onun "terminolojisi" 

yardımıyla. Proje Açıklaması 

Nitel (dilsel) değişkenlerin ve nicel özelliklerin 

ortak kullanımına dayalı bulanık mantık 

yasalarının tutarlı uygulaması 

3 Risk analizi için veriler (veri) yapılandırma  Manuel ve bilgisayar hesaplaması için veriler 

(veri) organizasyonu ve dağıtımı. Gerekli 

yazılımın seçilmesi 

4 Risk analizi yapmak Analizin uygulama sürecini gözlemlemek 

5  Sonuç: Hem proje hem de açıklamasının 

iyileştirilmesi (model). bu gerekli mi 

 

Sebep: Proje süresince uzmanlara ek ve daha 

kaliteli bilgilerin dahil edilmesi 

 

Buradan, sistemin karmaşıklığı arttıkça, analistin sistemin işleyişi hakkında doğru ve önemli kararlar 

verme yeteneğinin, doğruluk ve önemin birbirini dışlayan özellikler haline geldiği noktaya kadar 

kaybolduğu görülebilir. Projenin risklerinin sınıflandırılması, farklı bir bakış açısına dayalı olarak- 

projenin çevreleyen çevre ile etkileşimini dikkate alan analizin dikkate alınmasıyla - aşağıdaki gibidir:  

-Teknik-teknolojik riskler;  

 -Pazarlama riskleri;  
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 -Finansal riskler;  

 -Sosyal riskler;  

 -Proje katılımcılarının riskleri;  

 -Askeri-politik riskler; 

 -Yasal riskler;  

 -Çevresel riskler;  

 -İnşaat riskleri;  

 -Belirli riskler.[3] 

Projedeki risklerin kalite göstergelerinin analizi şunları içerir: - projede tanımlama (tanımlama) 

olabilecek riskler; - belirlenen risklerin gelecekteki sonuçlarını ve bunların değerlendirilmesini 

göstermek; - risk minimizasyonu, tazminat, nötralizasyon önlemlerinin değerlendirilmesi. Dış çevresel 

faktörlerin risk üzerindeki etkisinin belirlenmesi Bilgisayar teknolojileri, yatırım projesi kararlarının 

alınmasında etkili bir araç olarak kullanılabilir. Proje risklerinin niteliksel analiz süreci, enflasyonu 

azaltmak için olası yönlerin bir analizini sunar:  

-piyasa ve idari yöntemlerle fiyatların düzenlenmesi ve emeğin ödenmesi (belirli bir süre için 

büyümelerinin durdurulması vb.);  

-ürün üretiminin büyüme hızının ödeme kapasitesinin talep artış hızının gerisinde kalması gerçeğini 

ortadan kaldırmak;  

-üretimin istikrara kavuşturulması ve teşvik edilmesi, vergi sisteminin ve piyasanın iyileştirilmesi;  

-üretim ve ekonomik faaliyet sonuçları için artan sorumluluk, manatın döviz kurundaki değişiklik;  

-finansal sistemin toparlanması, kredi yavaşlaması, nakit ve nakit dışı para emisyonunun 

güçlendirilmesi. 

Sonuç 

 -Yatırım projelerinin incelenmesi ve proje risklerinin analizi sırasında, ekonomideki enflasyon 

eğilimlerini dikkate almak gerekir, çünkü finansal analizin bütünlüğü büyük ölçüde yatırımın 

korunmasına ilişkin kararın doğru bir şekilde benimsenmesine bağlıdır. Enflasyon için doğrudan 

muhasebe yöntemi, bu analizi verilere dayandırması gereken proje analisti tarafından belirlenir; 

 -İnceleme sırasında enflasyon tam olarak dikkate alınamaz ve bu konuda projeye para yatırma kararı 

anında var olan enflasyon ek bir risk unsuru olarak kalır. Risk analizi sırasında aşağıdaki yönergeler 

dikkate alınır: 

 -duyarlılık analizi (matematiksel programlama yöntemleri, başabaş noktası analizi, vb. dahil);  

 -senaryoların analizi.  

Riskin teknik tezahürlerini ortadan kaldırmak için ek maliyetlerin miktarı, denge denklemi temelinde 

belirlenebilir, aralıktaki değişiklikle şartlandırılmış, belirli bir süre içinde riskin ortadan kaldırılması için 

ek maliyetleri içerir. piyasaya sürülen ürünün; çevre sorunları, teknik düzenlemelerin keskinleştirilmesi 

ile teknolojinin eskimesi, riskin mücbir sebep tezahürü vb. aynı kuralla, riskin ekonomik tezahürlerinin 

maliyetleri düzenlenebilir (aşağıdaki maliyet yönleri, tedarikçinin veya tüketicinin iflası, değer ve faiz 

oranlarındaki değişiklikler dikkate alınarak). 

Sosyo-politik risklerin ortadan kaldırılması için harcanan giderler arasında, projeyle genel çatışma için 

harcanan giderler (özel mülkiyet haklarındaki değişikliklerden kaynaklanan bürokratik gecikmeler, 

devlet himayesindeki değişikliklerle ilgili) bulunmaktadır.  

Modern koşullarda, piyasa ekonomisinin kriz faktörü döneminde, ilişkiler temelinde kaynak ve para 

mücadelesi giderek daha yoğun hale geliyor. Bu mücadelede zafer için kullanılan araçlardan biri de 

yatırım projesinin doğru iş planıdır. Öte yandan, yatırım projesinin iş planına belirli bir ürünün kalitesi 

olarak bakarsak, bu ürün yatırım piyasasında alıcı-yatırımcı için rekabetçi ve caziptir. Bu nedenle, 
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özellikle bir gerçeği not edelim ki, bir yatırım projesi için bir iş planının modern geliştirme sürecinde, 

bilgisayar araçları, projenin risk analizini yapan uzmana yardımcı olur.  

Ülkemizde yatırım stratejisi oluşturma ve modernizasyon geliştirme sorunlarının çözümü, yatırım 

projesi faaliyet yönetimi metodolojisinin geliştirilmesi ve pratik uygulaması için önerilen yaklaşımlar 

aşağıdaki gibidir:  

-Azerbaycan ekonomisinin reel sektörüne gerekli yatırımın sağlanması, ekonomik istikrar ve istikrarlı 

gelişimi için stratejik bir koşuldur. Bu sorunu çözmek için yerli ve yabancı yatırımcılar için olumlu bir 

yatırım ortamı yaratmak önemlidir. Bu da, ekonomik ve mali durumun istikrara kavuşmasına, vergilerin 

ve tüm yatırım risklerinin azaltılmasına, yatırım projelerinin kaliteli hazırlanmasına ve 

değerlendirilmesine, yüksek kaliteli ve yenilikçi yönetime bağlıdır; 

-Yatırım stratejisini oluştururken veya modernize ederken, sadece çok yönlü yatırım projesi riskini, 

karmaşık ekonomik sistemi incelemek değil, aynı zamanda hem başlangıçta hem de proje risklerinin 

doğru kararlarını, proje uzmanlığını vermek önemlidir. yönetim aşamasında izlemeye dayalı karmaşık 

çalışma;  

- Herhangi bir sistem gibi, yatırım projesi de dış çevreden etkilenir. Bu ortamın davranışı genellikle 

belirsiz olduğundan, proje risklerinin ana kaynağı olarak kabul edilir. Proje davranışının modellenmesi, 

iş planının geliştirilmesi temelinde gerçekleştirilir, iş planının önemli bölümlerinden biri proje 

risklerinin analizidir. Proje verimliliği değerlendirme kategorileri, önemli bir risk analizi aracı olarak 

işlev görür. Yatırım projesinin verimliliğinin hesaplanması ve fizibilite çalışması, proje nakit akışının 

tam ve yeterli bilgiye dayalı olarak doğru kurgulanmasına dayanır.  

-Analist, söz konusu projenin özelliklerini göz önünde bulundurarak, çalışmada önerilen modern proje 

risk analizi yöntem ve yaklaşımları arasından yürütülecek araştırmanın amaç ve olanaklarına yakın araç 

ve mekanizmaları seçmelidir; 

-Yatırım stratejisinin oluşturulması ve modernizasyonu, riskin tüm anlamlarını ve nicel ölçümünü şart 

koşan ve tamamlayıcı niceliksel ve niteliksel analizin sentezini içeren karmaşık yaklaşımı dikkate alarak 

proje risk analizinin evrensel metodolojisine dayanmaktadır; 

 -Yatırım stratejisini oluştururken veya modernize ederken, proje uygulama aşamasında, yönetimi, 

belirli proje riskiyle ilgili yönetim kararlarının gerekliliğine yol açan belirsizlik ve risk koşullarında 

proje yönetimi sorunuyla çatışır. Burada önemli bir rol, hem geliştirme hem de önerilen yönetim 

yöntemlerinin yanı sıra sürekli izleme ve kontrol tarafından oynanır. 
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XX əsrin əvvəllərində (1905-1917-ci illər)   milli müstəqillik ideyalarını təbliğ edən, xalqı milli oyanışa, 

ümumi düşmənlərə qarşı bir cəbhədə birləşməyə çağırışlar edən, özünəməxsus dəsti-xətti olan Ömər 

Faiq Nemanzadə bədii nəsrində – hekayələri, məqalə və felyetonları, məruzə və məktublarında 

Azərbaycan millətinin, türk xalqlarının, İslam ümmətinin pozulan haqlarını, tapdanan hüquqlarını 

təəssübkeşliklə müdafiə etmişdir. Ö.F.Nemanzadənin 1903-1920-ci illər arasında yazdığı  məqalə və 

felyetonlarında Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi mübarizəsi uğurlu şəkildə öz əksini tapmışdır. “Hanı 

bizlərdə insanca övlad, millət və vətən məhəbbəti?” [2] –  deyən müəllif mətbuatda millət, milli kimlik 

, dil kimi məsələləri qabardır, milli kadrların hazırlanması, təhsil məsələlərini ortaya qoyur, xalqı öz 

milli və şərəfli tarixindən xəbərdar etməyə, oyatmağa çalışırdı. “Dərdimiz və dərmanımız” adlı 

məqaləsində xalqa müraciətlə deyirdi: “Qardaşlar, acı, lakin doğru sözdən inciməyin. Dərdini 

söyləməyən dərman bulmaz” [2].   

Ö. F. Nemanzadə dövri mətbuatda - “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “İqbal” və “Yeni iqbal”, 

“Açıq söz”, “Azərbaycan” qəzetlərində, “Molla Nəsrəddin”, “Qardaş köməyi” məcmuələrində, 

“Qeyrət” mətbəəsində nəşr olunan kiçik həcmli kitablarında qələmə aldığı yazılarında  əsasən aşağıdakı 

məsələlər öz əksini tapmışdır:  [3] 

1.  Cəhalətə qarşı davamlı mübarizə, Azərbaycan xalqını maarifləndirmək, dogma ana dilində təhsil, 

mənəvi tərəqqi; 

2.  Milli istiqlal, milli birlik; bütün türk xalqlarının birliyi;  

3. Din xadimlərinin təriqət və məzhəb davalarına, xalq nümayəndələrini isə firqə savaşlarına son 

qoymağa çağırılması; 

4. Baş vermiş siyasi böhranlardan xalqın mənafeyinə uyğun istifadə edilməsinə çağırış; 

5.  Doğma ana dili, milli əlifba məsələsi və s. 

Ö.F.Nemanzadə oxucularını başqa xalqlardan ibrət götürməyə çağırır: “Yanı başımızdakı dükan 

yoldaşımız, həmşərimiz, tanıdığımız ermənilərin, gürcülərin halına, işlərinə, bir də bizim halımıza, 

səfalətimizə yad gözlə deyil, diqqətlə baxalım ki, aramızda dağlar qədər təfavüd var. Onlar hünərli, 

məlumatlı, rahat, asudə, biz isə əksəriyyətlə çoban – “Şükr allaha islamam”, – deyib, yuxulayan, həqir, 

fəqir, cahil, qafil ... qalmışız” [2]. Müəllif ürək sancısı ilə söz açdığı bu geriliyin səbəbini cəhalətdə, 

nadanlıqda görürdü. Ö.Faiqə görə, bu məsələdə ziyalıların da müəyyən qədər günahı var idi. Çünki 

xalqın savadlı adamlarının böyük bir qismi xalqın dilində danışmır və yaxud da danışmağı özlərinə ar 

bilirdilər.  

Ö.F.Nemanzadə “Dilimiz və imlamız” məqaləsində yazırdı: “Qafqaziyalı, elmli iki türk yarım saata 

qədər öz ana dilləri ilə danışsalar darıxırlar”. Müəllif qeyd edir ki, bu hal təkcə Azərbaycan ərazisi üçün 

xarakterik deyildi. O, bu halın bütün Türk dünyasına da aid olduğunu  yazırdı: “Bir kazanlı ilə bir 

qafqazlının beş, on dəqiqə türkcə danışa bilmələri isə çox az görünür”.[2] Bu da elm və maarifin 

yayılmasının qarşısında duran başlıca maneələrdən idi ki, xalq hələ də köhnə mədrəsə qaydası ilə təhsil 

alıb, dünya xalqlarının inkişafından  bixəbər yaşayırdılar. Ö.F.Nemanzadə bu məqaləsində həm öz 

xalqının milli birliyini, həm də türk xalqlarının vahid məqsəd ətrafında birləşməsinin ilk növbədə dil 

birliyindən keçdiyini göstərirdi. 
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Ö.F.Nemanzadə başqa məqalələrində də inkişaf etməyin, dünya xalqlarının arasında tanınmağın, 

unutduqlarımızı xatırlamağın yeganə yolunu maariflənmədə görür və müsəlman xalqlarını geriliyinin 

səbəblərini arayıb, nəticə çıxarmağa, nöqsanlarını islah etməyə çağırırdı. Müəllif “Nə üçün haqqımızı 

istəmiriz?” adlı məqaləsində  yazırdı: “Biz müsəlmanlar ki, iki-üç yüz ildən bəri hər cəhətlə məğlub ola-

ola gəlməkdəyiz itirdiyimizi qazanmaq və yenidən maariflə qüvvətlənmək üçün gündüz deyil, gecə belə 

çalışmaq fərz olduğunu yazmaq belə artıqdır” [2]. 

Ömər Faiq 1904-cü ildə çap etdirdiyi “Biz də vaxta görə çalışaq” adlı məqaləsində xalqı diksinməyə, 

oyanmağa cəhalətdən ayılıb xalqların üz tutduğu istiqamətə yönəlməyə çağırırdı. Əks təqdirdə olan 

haqqını da əlindən verəcəyini əvvəlcədən bildirirdi.Məqalədə deyilir:  “...ümumun getdiyi nicat yolu ilə 

getməyən bir kişi və ya bir millət dünya, məişət və həyatca özgələrindən geri qalar; geri qaldıqca 

qonşularının mərifətli, mərifətli olduğu nisbətdə qüvvətli olan ayaqlarının altında əzilib qalar, bəlkə də 

bir vaxt yox olar, gedər”. [2]. 

Müəllif avropalıların ermənilərə guya onların daha sivil olmalarına görə həm maddi, həm də mənəvi 

yardıma çalışmalarını, bizi isə barbar, vəhşi sayaraq məhvimizə fitva vermələrini göstərmək istəyirdi. 

O, xalqı bədxahların əlinə fürsət verməməyə çağırırdı. O,  təkcə Rusiya və Avropada təhsil alan 

ziyalıların deyil, Şərq ölkələrində təhsil almış alimlərimizin də fəal olmalarına, ayıq siyasət 

yürütmələrinə, təriqət və məzhəb davalarına yol verməmələrinə, birləşməyə, “Allah eşqinə, din naminə, 

millət xatirinə, övladi-ümmət adına” camaatın qeydinə qalmağa vacib olduğunu nəzərə çatdırırdı. Onları 

tarixdən dərs alıb, mütərəqqi xalqların bu günündən ibrət almağı məsləhət görür və yazırdı: “... bir ovuc 

millətlər zəmanəyə görə olan maarif və səyi və himmətləri sayəsində milyonlarca cahil, qafil insanları 

özlərinə maddi, mənəvi əsir edirlər. Hər millət öz camaatı, öz milləti uğrunda varını, yoxunu, hətta canını 

fəda eləyir ki, əsarətə, həqarətə giriftar olmasınlar”. [2]. 

Ö. F. Nemanzadə bir ümumtürk ideoloqu idi. O, mətbuatın türk xalqlarını birləşdirməkdə böyük 

imkanlara malik olduğunu anlayır və bu mövzuda çox yazırdı.  Müəllif “Açıq söz” qəzetinin 1915-ci il 

buraxılışında dərc olunan “Milli məsələlərimizin vaxtıdır” adlı məqaləsində də təkcə kiçik xalqların 

deyil, Rusiya ərazisində yaşayan bütün türk xalqlarının birliyi məsələsini qaldırırdı. O: “... Biz də 

Rusiyanın hüquqlu təbəələri cərgəsinə keçəlim. Ögey övlad yerinə tutulmayalım. ... İnsaf edilsin: 

zamanın böylə bir vaxtda 30-40 milyon biz Rusiya türklərinin milli mədəniyyətimiz adına hansı bir 

idarəmiz, hansı bir təşkilatımız var?” [2]  yazaraq bütün türkləri birləşməyə çağırır, təşkilatlanmağın 

vacibliyini vurğulayırdı.   

Məlumdur ki, 1905-ci ildə baş verən erməni-müsəlman, erməni-türk münaqişəsinin səbəbini, insanları 

buna təşviq edənlərin niyyətini duyan müəllif “Ümidvaram ki...” məqaləsində ermənilərin avam 

müsəlmanlardakı təriqət ayrılığından istifadə etdiyini bildirir,  xalqı vahid düşmənə qarşı birləşməyə 

çağırırdı. Maraqlıdır ki, müəllif ermənilərin xristianların əzilməsini bəhanə edərək havadarlar 

topladığını, müsəlmanların isə hələ də “fil qulağında yatdığından” elə açıq aşkar xəbər verirdi: 

“Qonşumuz ermənilər Amerika kimi ən iraq məmləkətlərdəki din qardaşlarından hər cür müavinət və 

ürək təsəllisi ala-ala, bizlər yanı başımızdakı müsəlman şəhərlərindən elə xəbər duyuruq ki, o xəbərlərə 

səbəb olan müsəlmanlara müşəriklər belə lənət və nifrət oxuyurlar” [2]. 

Müsəlman din xadimlərinin “Ömər ilə Əli”, yəni təriqət məsələsini qabardarkən erməni ruhanilərinin 

xalqı silahlandırıb müharibəyə, torpaqlarını mənimsəməyə, türkün millətinin soyunu kəsməyə çağırışını 

görən Ö.F.Nemanzadə “İdareyi-ruhaniyyələrimiz nə vaxt düzələcək?” adlı məqaləsində yazırdı: 

“Qonşularımızın fərasətini inkar etmək olmaz. Mövqeyə, politikaya görə çox gözəl iş görürlər. ... hər 

cür mili, siyasi işlərini kilsə maskası, pərdəsi altında köçürürlər. ... “İdareyi-ruhaniyyələrimiz nə vaxt 

düzələcək?” sualı hara, bu hekayələr hara?” [2]. 

Ömər Faiqin xalqı milli oyanışa səsləyən əsas yazılarından biri “Məzlum nə böyük zalımdır” adlı 

məqaləsidir. Burada maarif, müəllim, dil məsələsini əsas göstərən müəllif, əslində, xalqı milli 

oyanışa,müstəqillik,azadlıq mücadiləsinə səsləyir. “... Bəli, vaxtdır, biz də tərpənək, hüququmuzun 

mühafizəsinə çalışaq, haqq və müsavat yolunda tökülən qanların səmaya əks edib süni şəfəqlər təşkil 

edən belə həngamələrdə aciz və miskinlər kimi qafilanə yatmayaq...”  [2]. 

Məqalələrə diqqət etsək görərik ki təşkilatlanmanın vacib olduğu bir vaxtda xalqın 1 qisim 

nümayəndələrinin təfriqəçilik etməsi Ömər Faiqi çox narahat edirdi. Onun 1917-ci ildə qələmə aldığı 

məşhur “Mən kiməm?” adlı məqaləsi bu mövzuda idi. Həmin məqalədə Qafqazda yaşayan İranda 
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yaşayan şiə türklərinin türk, azərbaycanlı olduqlarına baxmayaraq özlərini, “şiə-farsi” adlandırdıqlarını 

çox böyük təəsüflə qeyd edir. O, şiəliklə farslığı qarışdıraraq bir xalqın nümayəndələrini bilərəkdən 

siniflərə, qruplara parçalaması, insanların dini təəssübkeşliklərinə görə millətini, ata-babasını danmasını 

ürək ağrıdan bir şəkildə təsvir edir. Ö.F.Nemanzadə xalq ağsaqqalı kimi qayğılanır və yazırdı: “Ey 

Qafqazlı türk, sən çoxdan islam qeyrətini çəkirsən və bu qeyrətlə hətta öz varlığını, öz adını da 

itirmişdin. ... Ey türk keçmişindən ibrət al, hələ vücudun sağlam ikən, yaşamağa istedadın var ikən, 

fürsət əldə ikən əsl vücudunu tanı, qədrini anla” [1]. 

Ö.F.Nemanzadə Azərbaycan istiqlal, milli müstəqillik əldə etdiyi dövrdə də, onun süqutundan sonra da 

milli birlik, istiqlaliyyət yolunda xidmətini davam etdirmişdir. Buna baxmayaraq 1920-ci ilin iyununda 

çap etdirdiyi məqaləsində müəllif yenə də açıq fikirliliklə son ümidi qorumağı vacib sayır. 

“Milliləşmək” adlı yazısında milli diriliyin mayasının ana dili olduğunu, onu qorumağın vacibdən vacib 

olduğunu göstərir. Müəllif yazır: “Canlı işlər, tarixi dəyişikliklər bizə göstərir ki, hər cəmiyyət, hər fərd, 

hər dürlü ənənəsindən, məqsədatından, imkan və etiqadından az-çox əl çəkdiyi halda, milli dilindən əsla 

və əsla vaz keçməmişdir. Və heç vaxt da keçməz. Çünki bir millətin ədəbiyyata malik dili o millətin 

ruhu, nişaneyi-mövcudatıdır. Ondan məhrum olduğu gün mərhum olmuş, ondan uzaqlaşdığı gün qəbrinə 

yaxınlaşmış deməkdir”.  [3] 
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ABSTRACT 

In our modern era, we can point to the Covid-19 pandemic as the reason for the widespread expansion 

of internet marketing. In the past, people used to buy and sell in a traditional way. During the pandemic, 

people used their phones, computers, and tablets to buy and sell online to meet their needs without 

leaving their homes. People carry out online buying and selling operations from home, office, and 

various places at any time. For example, banking operations conducted from home, payment of utility 

bills, sale of various products, delivery of products to the customer, etc. This process became massive. 

This prevents both time loss and cost reduction. In our current era, we cannot afford to waste time and 

money. At the same time, buying and selling times have been shortened, and space and time restrictions 

have been removed. 

In fact, the development of internet marketing makes online shopping transactions faster and more 

hassle-free. The development of Internet marketing attracts more consumers. So, companies offer their 

products to consumers at low prices. This leads to the reduction of advertising costs and marketing costs. 

The absence of borders in the Internet space also encourages the development of intellectual and creative 

products. Today, offshore programming is growing rapidly. Internet consumers are focused on buying 

a quality product or service in a short time. It is for this reason that small companies are able to compete 

with large companies. In addition to companies that have been operating in the market for years, small 

business units that are newly established with relatively less funds can quickly win the favor of 

customers. 

Keywords: internet marketing, market, producer, consumer, business 

 

XÜLASƏ 

Müasir dövrümüzdə internet marketinqinin geniş yayılmasının səbəbi kimi Covid-19 pandemiyasını 

göstərə bilərik. Əvvəllər insanlar ənənəvi şəkildə alqı-satqı edirdilər. Pandemiya zamanı insanlar 

evlərini tərk etmədən ehtiyaclarını ödəmək üçün telefon, kompüter və planşetlərini onlayn alqı-satqı 

üçün istifadə edirdilər. İnsanlar istənilən vaxt evdən, ofisdən və müxtəlif yerlərdən onlayn alış-satış 

əməliyyatları həyata keçirirlər. Məsələn, evdən bank əməliyyatları, kommunal xidmətlərin ödənilməsi, 

müxtəlif məhsulların satışı, məhsulların müştəriyə çatdırılması və s. Bu proses kütləvi xarakter aldı. Bu, 

həm vaxt itkisinin, həm də xərclərin azalmasının qarşısını alır. İndiki zəmanəmizdə vaxt və pul sərf edə 

bilmərik. Eyni zamanda, alqı-satqı müddətləri qısaldılıb, məkan və zaman məhdudiyyətləri aradan 

qaldırılıb. 

Əslində internet marketinqinin inkişafı onlayn alış-veriş əməliyyatlarını daha sürətli və əngəlsiz edir. 

İnternet marketinqinin inkişafı daha çox istehlakçı cəlb edir. Belə ki, şirkətlər öz məhsullarını aşağı 

qiymətə istehlakçılara təqdim edirlər. Bu, reklam xərclərinin və marketinq xərclərinin azalmasına gətirib 

çıxarır. 

İnternet məkanında sərhədlərin olmaması da intellektual və yaradıcı məhsulların inkişafına təkan verir. 

Bu gün ofşor proqramlaşdırma sürətlə inkişaf edir. İnternet istehlakçıları qısa müddətdə keyfiyyətli 

məhsul və ya xidmət almağa diqqət yetirirlər. Məhz bu səbəbdən kiçik şirkətlər böyük şirkətlərlə rəqabət 

apara bilirlər. İllərdir bazarda fəaliyyət göstərən şirkətlərlə yanaşı, nisbətən az vəsaitlə yeni yaradılmış 

kiçik biznes bölmələri də tez bir zamanda müştərilərin rəğbətini qazana bilir. 

Açar sözlər: internet marketinq, bazar, istehsalçı, istehlakçı, biznes 
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GİRİŞ 

İnternet məkanında sərhədlərin olmaması intellektual və yaradıcı məhsulların inkişafı əsasən biznes 

sahəsinə təkan verir. İnternet məkan alıcıları qısa zaman ərzində keyfiyyətli məhsula və ya xidməti 

almağa meyllənirlər. Məhz bu baxımdan da kiçik şirkətlər böyük şirkətlərlə rəqabət apara bilirlər. 

Hazırda qısa bir müdddət ərzində  az vəsaitlə yeni yaradılmış kiçik biznes bölmələri illərlə bazarda 

fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bərabər müştərilərin rəğbətini qazana bilirlər.  

Əslində internet marketinqinin inkişafı onlayn alış-veriş əməliyyatlarını daha sürətli və əngəlsiz edir. 

İnternet marketinqinin inkişafı daha çox istehlakçı cəlb edir. Belə ki, şirkətlər öz məhsullarını aşağı 

qiymətə istehlakçılara təqdim edirlər. Bu, reklam xərclərinin və marketinq xərclərinin azalmasına gətirib 

çıxarır. 

1. İNTERNET MARKETİNQİN  COVİD-19 PANDEMİYASI DÖNƏMİNDƏ İNKİŞAFI 

Müasir dövrümüzdə internet marketinqinin geniş yayılmasına təkan verən vəziyyət Covid-19 

pandemiyası oldu. Covid 19-un dünyada pandemiya elan edilməsi ilə təmasda olduğumuz bir çox 

fəaliyyətin rəqəmsal mühitə keçməsinə səbəb oldu. Belə ki, əvvəllər insanlar alqı-satqını ənənəvi şəkildə 

mağazalara gedərək, məhsulları gözlə görərək, ona toxunaraq əldə edirdilər. Pandemiya dövründə isə 

insanlar evlərini tərk etmədən ehtiyaclarını ödəmək üçün telefon, kompüter və planşetdən internet 

üzərindən onlayn alqı-satqı üçün istifadə etdilər.  Bu proseslə birlikdə rəqəmsal marketinqin yüksəlişi 

çox əhəmiyyətli bir nöqtəyə çatdı. Kiçik və orta biznes müəssisələrinin bağlanması mənfi təsir etsə  də, 

əksinə, güclü rəqəmsal və e-ticarət infrastrukturuna malik müəssisələrin sıxlığı artdı. İnsanlar istənilən 

vaxt evdən, ofisdən və müxtəlif yerlərdən onlayn alış-satış əməliyyatlarını, bank əməliyyatlarını, 

kommunal xidmətlərinin ödənilməsi, müxtəlif məhsulların satışı, məhsulların müştəriyə çatdırılması və 

s. kimi əməliyyatları həyata keçirdilər. Hazırda bu proses kütləvi xarakter alıb. Bu, həm vaxt itkisinin, 

həm də xərclərin azalmasının, alqı-satqı müddətlərinin qısaldılmasıının, məkan və zaman 

məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasının qarşısını alır. Müasir dövrdə vaxt və pul sərfi edə bilmərik.  

2.İNTERNET MARKETİNQ ALƏTLƏRİ 

Pandemiya dövründə müəyyən edilmiş infrastrukturu olan müəssisələr rəqəmsal marketinqin 

transformasiyasını yeddi həftə ərzində tamamladılar ki, bu da yeddi il çəkə bilərdi. Beləliklə, istehlakçı 

vərdişləri çox tez dəyişdi.  Bu dövrdə onlayn bazar satışları təxminən 60% artdı.. Hazırda  5 milyarda 

yaxın internet istifadəçisi var ki, bunun da 4 milyardı aktiv sosial media istifadəçisidir. Əslində bu 

vəziyyət işsizliyin artmasına səbəb olmağa başladı. Bəzi müəssisələrdə çatdırılma müddəti bir həftəyə 

qədər idi. Bu onu deməyə əsas verdi ki, rəqəmsal platformalar nəhəng və unikal bazara çevrilməyə 

başladı.. Şirkətlərin marketinq fəaliyyətlərinin sürətlə rəqəmsal mühitə keçmələri artıq  tələb yox, 

zərurətə çevrildi. Bu prosesdən sonra internet marketinqin effektiv şəkildə həyata keçirən müəssisələr 

böyük sıçrayışlara nail ola bildilər.  Bundan əlavə, müəssisələr müxtəlif marketinq səylərini dəstəkləmək 

üçün internet, mobil və sosial media şəbəkələrindən istifadə edirlər. Bu fakt internetin effektiv gücünü 

göstərir. Əvvəlcə tələbin yaradılmasını təmin edir, sonra isə bu tələb texnoloji vasitələrlə ödənilir. Bu 

yeni texnoloji dəyərlər isə daha az xərclə daha çox sahəyə yayılmağa imkan verir. Rəqəmsal marketinqə 

uyğun gələn interaktiv marketinq, onlayn marketinq, e-marketinq və veb marketinqi göstərmək olar.  

Rəqəmsal marketinq şirkəti bazarda tanıtmaq, istehlakçılarla əlaqə qurmaq, onlara müxtəlif xidmətlər 

göstərmək, şatışı təşkil etmək, həmçinin ixtisaslı kadr seçmək və s. üçün uğurlu marketinq 

fəaliyyətindən biridir. Bu marketinq fəaliyyəti Məzmun marketinqi (Content marketing), Dizayn 

qaydaları, E-mail marketinqi, Video marketinq, Sosial media marketinqi, Rəqəmsal bannerlər, Viral 

marketinq, Tərəfdaşlıq marketinqi(Affiliate marketing) və s. texnologiyaları özündə birləşdirir.  

3.ƏNƏNƏVİ VƏ İNTERNET MARKETİNQ ARASINDAKI FƏRQ 

Bazar virtual mühitdə özünü göstərməyə başlayıb. Müəssisələr müəyyən saatlarda mağaza açıb xidmət 

göstərmək əvəzinə, müəyyən yerdə konkret mağaza olmadan belə, elektron ticarətlə günün istənilən 

vaxtı xidmət göstərə bilirlər. Virtual mağazaların ən mühüm xüsusiyyəti fiziki mağazalardan qat-qat 

gəlirli olmasıdır. Fiziki mağazaların kirayə haqqı xüsusilə yüksəkdir. Ancaq büdcənizə uyğun olaraq 

virtual mühitdə hər cür mağaza açmaq mümkündür. Onlayn ticarətdə xidmət və ya məhsulun 

cəlbediciliyi müştərinin maraqlanması və üstünlük verməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
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Buna görə də rəqəmsal marketinq fəaliyyətləri bütün müəssisələr tərəfindən istifadə edilə bilər. Xüsusilə 

sektorda yeni və ya aşağı gəlirli müəssisələrə böyük bazarlara çıxmaq üçün böyük imkanlar təqdim edir. 

Beləliklə, potensial müştərilər yaratmağa və daha çox satış etməyə kömək edir.  

Ənənəvi marketinqdə daha çox çap, yayım, poçt, radio və telefondan istifadə edilir. Rəqəmsal 

marketinqdə daha çox onlayn ünsiyyət vasitələri, internet, mobil cihazlar və sosial media istifadə olunur. 

Bunun ilk addımı müştərilərlə qarşılıqlı əlaqədir. Ənənəvi marketinqdə müştərilərlə qarşılıqlı əlaqə çox 

çətin olduğu halda, rəqəmsal marketinqdə hədəf auditoriyası və müştərilərlə qarşılıqlı əlaqə çox asandır.  

Rəqəmsal mühitdə hədəf auditoriya ilə də sürətli qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Buna görə də, marketinq 

nəticələrini ölçmək daha asandır. Rəqəmsal mühitlərdə reklam kampaniyaları daha qısa müddətə 

planlaşdırıla bilər. Çünki promosyonlar ucuz və sürətlidir. Lakin ənənəvi marketinqdə bu, bahalı və vaxt 

aparan prosesdir. Üstəlik, rəqəmsal marketinqlə daha çox auditoriyaya çatmaq mümkündür. Son illərdə 

marketinq dünyasında rəqəmsal marketinq kampaniyaları daha geniş yayılmışdır, buna görə də rəqəmsal 

mühitlər gündəlik həyata getdikcə daha çox nüfuz edir. Bu vəziyyət insanları mağazalara getmək 

əvəzinə rəqəmsal sistemlərdən istifadə etməyə təşviq edir. İnternet marketinqi qəbul edən istifadəçiləri 

marketinq proseslərində daha fəal iştirak edirlər. 

Bu vəziyyət sosial mediadan istifadənin artması ilə sıx bağlıdır. Buna görə də rəqəmsal marketinq sosial 

media ilə inteqrasiya edərək populyarlığını artıracaq, lakin ənənəvi marketinq araşdırmaları getdikcə 

azalacaq. Bundan əlavə, ənənəvi marketinqdə kritik element istehlakçıdır, rəqəmsalda isə infrastruktur 

və internet çox vacibdir. Çünki istehlakçı xüsusiyyətləri haqqında məlumat toplamaq və nəticələri təhlil 

etmək uzun müddət tələb edir. Ancaq rəqəmsal marketinqdə istifadəçilər tərəfindən edilən məzmun 

paylaşımlarını, bəyənmələri və şərhləri araşdıraraq istifadəçi haqqında fikir sahibi olmaq mümkündür. 

Rəqəmsal marketinq istifadəçilərə istehlakçılara göndərilən mesajlar haqqındadır. 

Verilən reaksiyalar və mesajın əksi qısa zamanda görünə bilər. Ənənəvi olaraq istehlakçılar ümumi 

xüsusiyyətlərinə görə kateqoriyalara bölünməyə çalışılır. Rəqəmsal olaraq, hazır təklif olunur. Çünki 

istifadəçilər ortaq xüsusiyyətlərə malik ortaq məxrəcdə asanlıqla görüşə bilirlər. Beləliklə, müəssisələr 

üçün müştərilərini rəqəmsal mühitlərdə təsnif etmək daha hadisəli olur. Bundan əlavə, ənənəvi 

marketinq prosesində biznes yalnız istehlakçı ilə ünsiyyət qurur. Rəqəmsalda bu fərqlidir. Biznes həm 

istehlakçı ilə, həm də istehlakçı digər müxtəlif istehlakçılarla ünsiyyətdədir. Beləliklə, onlar birlikdə 

fikir mübadiləsi apara bilərlər. Ənənəvi marketinqdə ünsiyyət birtərəfli olduğundan, reklamların viral 

yayılması daha yavaş olur və davamlı yayım imkanı yoxdur. Bununla belə, rəqəmsal rabitə ikitərəflidir, 

virusun yayılması daha sürətli olur, buna görə də müştəridən cavablar və geri dönüşlər çox tez gələ bilər.  

Rəqəmsal marketinq məkan və zamandan asılı olmayaraq bütün dünyada xidmət və məhsullara çatmaq 

imkanı təqdim edir. Nəticədə, müəssisələr bazarda imkanları daha tez kəşf edir və müştərilərin 

ehtiyaclarını daha tez qarşılayır. Beləliklə, satışlar artır və istehlakçı məhsulu daha tez qarşılayır. 

NƏTİCƏ 

Müasir dövrdə yaradıcı, kreativ şəkildə düşünmək əsas məqamlardan biridir. Biznes sahəsində irəli 

getmək üçün dayanmadan çalışmaq lazımdır. Daimi olaraq cəmiyyətin artan tələbatını öyrənmək, ciddi 

şəkildə yerli və xarici bazarın, rəqiblərin araşdırılması, marketinq tədqiqatları, aparmaq lazımdır. Bunun 

üçün xarici ədəbiyyatların, internet resurslardan istifadə, bu sahədə qabaqcıl reklam agentliklerinin iş 

təcrübəsindən yararlanmaq gərəkdir.  

iİnternet marketinqin ölkə iqtisadiyyatında daha da inkişafı üçün texnoloji bazanın inkişaf etdirilməsi, 

rəqəmsal marketinqlə bağlı hüquqi bazanın yaradılması, bu sahə üzrə beynəlxalq əlaqələrin 

genişləndirilməsi kimi məsələləri həll etmək vacibdir. 
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ABSTRACT 

In modern times, the economy of Azerbaijan is based on the development of the economy with 

investments, it attracts attention as the next stage of development based on production factors. Entering 

the stage of development of the country's economy at a new qualitative level requires the application of 

a large number of approaches. These approaches serve to optimize investment processes at the enterprise 

level. It is important to apply the theory of logistics to solve the problems of optimization of investment 

processes. 

The application of logistic methods to investment activity in enterprises can also be shown as 

management methods. If investments are accepted as a necessary condition for making management 

decisions related to the movement of financial, information, and material resources that interact with 

each other, it will be clear that the application of logistic methods for investment management in 

enterprises has a special importance. Failure to apply logistic mechanisms to development of investment 

projects leads to loss of time and resources. Therefore, research should be conducted on the efficiency 

and economic justification of investments in investment activities, and relations with reliable contractors 

and suppliers should be established. 

Note that the investment process consists of a set of flow processes and is included in the research object 

of logistic studies. During the implementation of the investment project, economic flows act as an object 

of logistics. The time and space characteristics of the investment project enable the optimization and 

synchronization of material, financial, labor, and information resource flows, and include the important 

features of the investment design process. 

Keywords: investment project, macroeconomic development, logistics, financial flow, time, resources 

 

XÜLASƏ 

İnvestisiyaların aktivlik səviyyəsi makroiqtisadi inkişafı təyin edən başlıca amildir. İnvestisiya 

prosesinin idarə olunması ilə bağlı problemlərin həlli isə hər bir müəssisənin fəaliyyətində ən vacib 

məqamlardan biridir. Müəssisədə qarşıya qoyulan strateji hədəflərə vaxtında nail olunması, uğurlu 

fəaliyyətin təmin edilməsi investisiya layihələrinin hazırlanması və icrasından asılıdır. Bu zaman 

müvafiq balanslaşdırma olmadıqda və mövcud investisiya layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün maliyyə 

təminatı zəif olduqda investisiya aktivliyinin artım tendensiyasının, bütövlükdə isə iqtisadi inkişaf 

templərinin aşağı düşmə halları baş verir. İnvestisiya aktivliyinin artımına əngəl yaradan  səbəblərdən 

biri kimi investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün müvafiq mənbələrin olmamasını, müəssisələrdə 

mövcud olan maliyyə mənbələrinin qeyri-rasional şəkildə istifadə edilməsini göstərmək olar. 

Müddətinə, intensivliyinə və həcminə görə balanslaşdırılmış maliyyə axının hərəkəti, nəinki investisiya 

layihələrinin reallaşdırılmasına imkan yaradır, həm də bu layihələrin yüksək səviyyədə effektli olmasını 

zəmanət altına alır. 

Açar sözlər: investisiya layihəsi, makroiqtisadi inkişaf, logistika, maliyyə axını, vaxt, resurs 
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GİRİŞ 

Müəssisələrdə investisiya fəaliyyətinə logistik üsulların tətbiqini idarəetmə üsulları kimi də göstərmək 

olar. İnvestisiyaları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan maliyyə, informasiya, maddi resursların hərəkəti 

ilə bağlı idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində zəruri şərt kimi qəbul edilsə, aşkar olacaq ki, 

müəssisələrdə investisiyaların idarə edilməsi üçün logistik üsulların tətbiqinin xüsusi önəmi var. 

İnvestisiya layihələrinin işlənməsinə logistik mexanizmlərin tətbiq olunmaması vaxt və resurs itkisinə 

gətirib çıxarır.  Buna görə də investisiya fəaliyyətində investisiyaların səmərəliliyi və iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılması ilə bağlı tədqiqat aparılmalı, etibarlı podratçılar, tədarükçülər ilə əlaqələr qurulmalıdır. 

İnvestisiyalar müəyyən müddətdə, maliyyə və maddi məsrəflərin sərfini tələb edir. Qeyd edək ki, 

investisiya prosesi axın proseslərin məcmusundan ibarətdir və logistik araşdırmaların tədqiqat obyektinə 

daxildir. İnvestisiya layihəsinin reallaşdırılması zamanı logistikləşdirmə obyekti kimi iqtisadi axınlar 

çıxış edirlər. İnvestisiya layihəsinin zaman və məkan xüsusiyyətləri maddi, maliyyə, əmək, informasiya 

resursları axınlarının optimallaşdırılması və sinxronlaşdırılmasına imkan yaradır, investisiya 

layihələndirilməsi proseslərinin mühüm xüsusiyyətlərini məcmu halında özündə cəmləndirir.   

İnvestisiya layihələrinin logistik üsulla idarə olunmasının əsas funksiyası investisiya layihələrində 

qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağa istiqamətlənmiş işlərin və resursların bütöv kompleksinin 

hazırlanmasını və balanslaşdırılmış təhlilini nəzərdə tutan planlaşdırmadır. Nəzərə alsaq ki, investisiya 

layihəsinin planlaşdırmanın ilkin mərhələsində hazırlanmış informasiya modeli, daha sonra investisiya 

layihəsinin reallaşdırılmasının gedişinə rəhbərlik və nəzarət üçün də istifadə olunur, bu zaman təqvim 

üzrə planlaşdırmanın baza metodları layihənin mövcud olduğu dövrün sonunadək qüvvədə qalır.  

1. İnvestisiya Fəaliyyətinin Logistik İdarə Edilməsinin Nəzəri-Metodoloji Əsasları 

Azərbaycan Respublikasında 1995-ci ildə yanvarın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

Heydər Əliyevin imzaladığı № 952 “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Qanununda investisiyalar gəlir 

əldə edilməsi, müsbət sosial effektlərə nail olunması üçün sahibkarlıq obyektlərinə və digər fəaliyyət 

növlərinə sərf edilən maliyyə vəsaiti, maddi və intellektual dəyərlər kimi təsbit edilmişdir. Belə 

vəsaitlərə pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər, digər qiymətli kağızlar, 

danışan və daşınmaz əmlak və s. aid edilir  [1] 

Ingilis iqtisadçısı C.M.Keyns investisiya yatırımının səmərəliliyinin az  olmasını  tələbin artımına əngəl 

törədən amillərdən biri kimi qeyd edirdi. Keyns tələbin genişləndirilməsində həlledici rol oynayan 

investisiyaları aşağıdakı yollarla artırılmasını qeyd edirdi: 

- Bankların, kredit təşkliatlarının kredit faizlərini aşağı salmaqla yatırımların son səmərəliliyinin 

yüksəlməsinin təsiri altında investisiya yatırımları artacaq;  

- dövlət xərclərini, yəni dövlət kapital qoyuluşlarını artırmaq  və əmtəələrin dövlət tədarükatını 

genişləndirmək yolu ilə; 

- kapital qoyuluşlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolu ilə.  

Keyns sübut edir ki, sonunda istehsal genişlənir və işsizlik azalır və məşğulluq səviyyəsi yüksəlir.  

Qeyd olunan məsələləri araşdıraraq belə qənaətə gəlmək olur ki, investisiya uzunmüddətli sərmayə 

yatırmaqla həm ölkənin daxilində, həm də ölkədən kənar gəlir (mənfəət) əldə etmək məqsədilə yeni 

müəssisələrin yaradılmasına, fəaliyyət göstərən müəssislərin müasirləşdirilməsinə, yeni 

texnologiyaların tətbiqinə yönəldilən fəaliyyət kimi təsbit olunur [8] 

Müasir dövrdə dövlətin iqtisadiyyatı investisiyaların inkişafına əsaslanır, istehsal amilləri əsasında 

inkişaf mərhələsindən sonrakı mərhələ kimi diqqəti cəlb edir. Ölkə iqtisadiyyatının yeni keyfiyyət 

səviyyəsində inkişaf mərhələsinə daxil olması çoxlu sayda yanaşmaların tətbiq edilməsini tələb edir. Bu 

yanaşmalar müəssisələr səviyyəsində investisiya proseslərinin optimallaşdırılmasına xidmət edir. 

Investisiya proseslərinin optimallaşdırılması vəzifələrinin həll edilməsi üçün logistika nəzəriyyəsinin 

tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

- Logistika konsepsiyası baxışlar sistemi olub, müəssisənin material axınlarının idarə edilməsinin bu 

və ya digər dərəcədə başa düşülməsi prosesidir. Logistik baxışlar sisteminin əsas müddəaları 

aşağıdakılardır [9] 
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- Makro və mikro səviyyələrdə sistemli yanaşmanın reallaşdırılması; 

- Bütün logistika zəncirinin halqaları boyunca logistik məsrəflərin nəzərə alınması; 

- Əməyə görə  müasir  əlverişli şəraitin yaradılması; 

- Bazar mövqelərinin gücləndirilməsi və logistik xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

- Universal məhsul istehsalından bazarda istehlakçısı olan məhsulların istehsalına keçilməsi; 

- Iqtisadi maraqların qorunması və kompromisslər mövqeyindən qərarların qəbul edilməsi. 

Logistik konsepsiya maddi-texniki təchizat, istehsal, nəqletmə, informasiya, kommunikasiya  

sahələrinin vəhdətini, inteqrasiyasını özündə cəmləşdirir.  

Logistika baxımından təsərrüfat proseslərinin idarəedilməsi sistemi birincisi, material axınlarının idarə 

edilməsi üzrə müхtəlif mərhələni, fazanı, əməliyyatları kompleks şəkildə nəzərdən keçirir, ikincisi, 

bunlara çəkilən məsrəflər nəzərdən keçirilir və dəyərləndirilir, üçüncüsü isə logistikada kompleks 

yanaşma nöqteyi-nəzərindən  həm istehlakçıları, eyni zamanda onunla əlaqədar olan əmtəə bazarının 

digər subyektlərini lazımı keyfiyyətdə minimum хərclərlə zəruri material və хidmətlərlə vaхtı-vaхtında 

təmin edir.  

2..İnvestisiya Fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi 

İnvestisiya layihələrinin müxtəlif qiymətləndirmə üsulları vardır. Tətbiq imkanları və 

xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq bu üsullar xalis gəlirin səviyyəsi və əlavə mənfəət həcminin təyini 

ilə bağlıdır.  

Təklif olunan hər bir investisiya layihəsi “ “layihələndirmədə məqsəd nədir?”, “layihəyə çəkiləcək 

xərcin özünüödəmə müddəti nə qədərdir?”, “layihə müəssisənin cari və proqnozlaşdırılan dövrünə necə 

təsir edəcək?”, “müəssisənin təşkilati quruluşu  hansı formada olacaq?”, “layihənin reallaşdırılması üçün 

nə qədər zaman lazımdır?”, “layihə ilə bağlı hansı risklər var, riskin səviyyəsi necədir və riskləri necə 

minimuma endirmək olar?”, təklif olunan layihə necə qiymətləndirilir?” kimi sualları araşdırmaq 

lazımdır.  

Logistik sistemin iştirakçılarına qabaqcadan əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəlilik səviyyəsinin 

uzunüddətli xərc və uzunmüddətli gəlir gətirəcəyi məlum olması vacib şərtdir. Bu zaman bazardakı 

mövcud konyuktura, istehsal ediləcək konkret məhsulun ömür müddəti, perspektiv dövrdə məhsulun 

keyfiyyət dinamikası nəzərə alınmalıdır.  

Layihələrin ən faydalısını seçən zaman investisiyanın həcmi, illik gəlir məbləği, xərcin qaytarılma 

müddəti kimi məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Bütün bunlara baxmayaraq investisiya fəaliyyətinin 

əsaslı vəsait qoyuluşunun növü uzunmüddətli xərclərə əsaslandığından  o bütün hallarda riskli olur. 

Müxtəlif layihələrin riksləri də müxtəlif olur, belə ki, onlardan hər birinin investor üçün məqbul mənfəət 

normasına təsiri də bir-birindən fərqlənir. Seçiləcək layihənin xərci daha çox və gəliri yüksək olduğu 

təqdirdə belə layihə riskli olur və həmin layihə ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Demək, gəlirlilik və risk 

səviyyələri arasında düz mütənasib əlaqə xarakterikdir.   

Bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkələrdə əsaslı vəsait qoyuluşu ilə bağlı olan layihələrin 

qiymətləndirilməsində aşağıdakı metodlardan istifadə olunur. 

- Investisiya orta mənfəət norması; 

- Investisiya yatırımının özünüödəmə müddəti (peyk-bek); 

- Daxili mənfəət norması; 

- Xalis cari dəyər metodu. [4] 

Investisiya orta mənfəət normasının hesablanma qaydasında balans mənfəət (vergi və məcburi 

ödənişlərsiz) və investisiya qoyuluşunun həcmi kimi göstəricilərdən istifadə olunur. Layihəninn qəbulu 

və ya ondan imtina edilməsi haqqında qərarı müəyyən layihə üzrə hesablanan orta mənfəət norması ilə 

müqayisə etmək yolu ilə mümkündür. Lakin  bu metodun müəyyən çatışmazlıqları olduğundan 
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investisiya qoyuluşunun səmərəliliyini dəqiq məyyən etmək olmur. Qeyd olunan çatışmazlıqlar 

bunlardan ibarətdir: 

- Investisiyanın səmərəliliyini hesablayan zaman pul axınlarını yox, mənfəəti əsas kimi götürmək 

lazımdı; 

- Layihənin həyat dövranında inflyasiya nəzərə alınmır; 

- Layihənin reallaşdırılmasının birinci ildəki mənfəəti ilə sonuncu ilindəki mənfəəti  eyni cür 

qiymətləndirilir [3] 
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ÖZET 

Bu derleme; yoga felsefesinin alt grubu olan kahkaha yogasının infertil kadınlarda stres ve anksiyeteye 

olan etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. İnfertilite, bireyi ve çiftleri etkileyen zorlu bir deneyim 

olmakla birlikte ciddi sosyal sonuçları olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. İnfertilite süresi ve uzun 

bir zaman sürecine yayılan tedavi arayışları sosyal ilişkiler, evlilik ilişkisini ve parasal kaynakları 

zorlayarak bir yaşam krizi oluşturmaktadır. İnfertilite yetersizlik, gerginlik, engellenme, öfke, suçluluk 

duyguları, öz beğenide azalma, depresyon, stres, anksiyete hatta yas reaksiyonlarına neden 

olabilmektedir.  Ayrıca, literatürde infertil bireylerde fertil bireylere göre %60 oranında daha fazla 

kaygı, depresyon ve psikiyatrik sorunların olabileceği bildirilmiştir. Nitekim oluşan bu stres ve 

anksiyetenin evlilik doyumunu, cinsel aktiviteleri, sosyal ilişkileri ve bireylerin özgüvenini olumsuz 

etkilediği saptanmıştır.  

İnfertiliteye bağlı stres ve anksiyete ile bedene özgü etkili baş etme yöntemleri arasında yer alan kahkaha 

yogası, sağlıklı yaşam tarzını oluşturan yöntemler arasında yer almaktadır.   Çeşitli araştırma sonuçları 

ile kahkaha yogasının/terapisinin uyku bozuklukları, anksiyete, stres, depresyon ve gerginlik hissi gibi 

olumsuz bulguları azalttığı; olumlu enerji, mutluluk düzeyi, pozitif düşünmeyi arttırdığı belirlenmiştir. 

Kahkaha yogasının infertil kadınlar üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmada bu yöntemin tedavi 

süreçlerinin oluşturduğu psikolojik semptomlara iyi geldiği ancak tıbbi sonuçları etkilemediği tespit 

edilmiştir. Farklı araştırmalarda ise, kahkaha yogasının infertilite kaynaklı kaygı durumunu ve stresi 

azalttığı, kahkaha indeksini ise artırdığı bildirilmiştir. Kahkaha yogası kolay ulaşılabilen, yan 

etkisi/kontrendikasyonu bulunmayan ve koşula bağlı olmadığı için herkes tarafından uygulanması 

mümkün olan girişimsel olmayan bir yöntemdir. Duyguları tetiklerken, stresi azaltmaktadır.   Üreme 

sağlığı hizmetlerini yürüten ebelerin; infertiliteye bağlı yaşanabilecek anksiyete, stres ve psikolojik 

sorunlar için etkili bir baş etme yöntemi olan kahkaha yogasını ebelik uygulamalarına entegre edebilir. 

Konu ile ilgili çalışmalar kısıtlı olup, bu alanda daha kanıt düzeyi yüksek araştırmalara ihtiyaç vardır.    

Anahtar kelimeler: infertilite, stres, anksiyete, kahkaha yogası, başa çıkma 

 

ABSTRACT 

This compilation; This study was planned to examine the effect of laughter yoga, a subgroup of yoga 

philosophy, on stress and anxiety in infertile women. Infertility is a challenging experience that affects 

individuals and couples, but it is an important public health problem with serious social consequences. 
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The period of infertility and the search for treatment spread over a long period of time, creating a life 

crisis by forcing social relations, marital relations and financial resources. Infertility can cause reactions 

such as inadequacy, tension, frustration, anger, feelings of guilt, decreased self-esteem, depression, 

stress, anxiety and even mourning. In addition, it has been reported in the literature that infertile 

individuals may have 60% more anxiety, depression and psychiatric problems than fertile individuals. 

As a matter of fact, it has been determined that this stress and anxiety negatively affect marital 

satisfaction, sexual activities, social relations and self-confidence of individuals. 

Laughter yoga, which is among the effective methods of coping with stress and anxiety related to 

infertility and specific to the body, is among the methods that make up a healthy lifestyle. With the 

results of various researches, it has been determined that laughter yoga/therapy reduces negative 

symptoms such as sleep disorders, anxiety, stress, depression and tension; positive energy, happiness 

level, positive thinking has been determined to increase. In a study examining the effect of laughter yoga 

on infertile women, it was determined that this method was good for the psychological symptoms caused 

by the treatment processes, but did not affect the medical results. In different studies, it has been reported 

that laughter yoga reduces anxiety and stress caused by infertility, and increases the laughter index. 

Laughter yoga is a non-invasive method that is easily accessible, has no side effects/contraindications, 

and can be practiced by everyone because it is not conditional. It triggers emotions and reduces stress. 

Midwives carrying out reproductive health services; It can integrate laughter yoga, which is an effective 

coping method for anxiety, stress and psychological problems due to infertility, into midwifery 

practices. Studies on the subject are limited, and there is a need for more evidence-level studies in this 

area. 

Key words: Infertility, stress, anxiety, laughter yoga, coping 

 

GİRİŞ  

İnfertilite; yaşam kalitesini, ruh sağlığını, evlilik doyumunu, sosyal ve aile içi ilişkileri etkileyen bir halk 

sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Küresel olarak, 25-44 yaş arası kadınlarda infertilite insidansı 

gelişmiş ülkelerde %3,5 ila %16,7, gelişmekte olan ülkelerde %6,9 ila %9,3 arasında değişmektedir (1). 

Ayrıca infertilite oranı 1990'dan 2017'ye kadar kadınlarda yılda %0,37 ve erkeklerde yılda %0,29 

artmıştır (2). İnfertilite etiyolojisinin yaklaşık %40 ila %50 oranında kadına bağlı faktörler, %30 ila %40 

oranında ise erkeğe bağlı faktörler ve %15’inin ise idiopatik olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde de 

idiopatik infertilite %10-15 oranlarında değişim göstermektedir (2,3). 

İnfertilite hem kadın da hem erkek de doğurganlık durumu ile ilgili stres yaratmakta, çiftlerin yaşam 

kalitelerini ve aile ile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bazı çalışmalar infertiliteye bağlı stres 

düzeyinin tedavi başarı oranı ile negatif ilişkili olduğunu göstermektedir (4,5,6). Yapılan bir araştırmada 

da kadınların infertilite nedeniyle erkeklerden daha fazla stres yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, yaş, 

cinsiyet, çalışma durumu, ekonomik durum ve eğitim seviyesinin infertil çiftlerin stres durumu ile ilişkili 

olduğu saptanmıştır (6). Başka bir çalışmada da kadınların depresyona girdiği ve yoğun olarak stres 

yaşadığı tespit edilmiştir (7). Bebek sahibi olmak birçok kültürde soy devamlılığı açısından oldukça 

kutsal sayılmaktadır. Birçok toplumda da infertil kadınların infertil erkeklere göre daha çok stres ve 

anksiyete bozukluğu olduğu görülmektedir. Çünkü kadına yüklenen doğurganlık sorumluluğu bu strese 

sebep olmaktadır (8). İnfertil kadınlar bu görevi yerine getirememekten, eksik ve kendilerini kusurlu 

hissedip damgalanmaktan endişe duymaktadırlar. İnfertil erkeklerin ise kadınlara oranla stresi dile 

getirmede daha çekingen oldukları düşünülmektedir.   

İnfertilite kaynaklı oluşan stres ve anksiyeteyle başa çıkmada kullanılan birçok tamamlayıcı ve alternatif 

tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kahkaha yogasıdır.  Kahkaha, uyaranlara verilen 

mizahi doğal bir tepkidir. Gülme refleksi ile vücuttaki kimyasallar ve hormonlar arasında bir denge 

oluşur. Gülme esnasında vücuttaki adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları azalırken endorfin ve 

serotonin gibi mutluluk hormonları artmaktadır. Bu hormonal değişimin kasların ve nefesin gevşemesi, 

bağışıklık sisteminin güçlenmesi, stres ve kaygının azalması gibi olumlu fizyolojik ve psikolojik etkileri 

vardır. Ayrıca kahkaha, bireylerin yaşam kalitelerini ve mutluluklarını artırmaktadır (9).  
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Kahkaha ile vücutta meydana gelen iyileşme süreçleri ilk olarak William Fry tarafından gösterilmiştir. 

Beyin spontane ya da taklit kahkahalara tepki vermekte ve kahkaha refleksi aktif hale gelmektedir, 

dolayısıyla kahkahanın getirdiği iyileşme süreçlerinden yararlanmaktadır. Bu bilgilerle araştırmacılar 

gülmeyi simüle etmeye yönelik programlar geliştirmiştir. Kahkaha yogası/terapisi, nefes alma 

tekniklerinden oluşan ve ruh halini olumlu yönde değiştiren, mizahi olmayan, kahkaha uyandıran bir 

egzersiz haline gelmiştir (10). Literatürde kahkaha yogası veya kahkaha terapisi olarak geçmektedir. 

1995 yılında Madan Kataria ve yoga eğitmeni eşi tarafından geliştirilen kahkaha terapisi, uluslararası 

ve ulusal literatürde sağlığı geliştirme programlarında aktif olarak kullanılmaktadır. Kahkaha terapisi 

seansları arasında el çırpma, ısınma egzersizleri, derin nefes egzersizleri, çocuksu oyunlar ve gülme 

egzersizleri yer alır. Seanslarda amaç, simüle edilmiş kahkahaların spontan kahkahaya dönüşmesidir. 

Kahkaha terapisi, sertifikalı bir uzman liderliğinde bireysel ya da grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. 

Her seansın en az 20 dakika olması, en az 8 hafta uygulanması ve 8. haftadan sonra bu seansların rutine 

dönüşmesi önerilmektedir (11).  

Son zamanlarda yapılan meta-analiz ve sistematik derleme çalışmalarında, kahkaha terapisinin belirli 

yaş gruplarına ve sağlık koşullarına sahip bireylerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisi belirtilmiş; 

yaşam kalitesini artırmak, depresyon ile kaygıyı azaltmak ve uyku kalitesini iyileştirmek gibi faydaları 

olduğu saptanmıştır (12,13,14). Ancak gülme terapisinin ağrıyı azaltma, endorfin ve kortizol düzeylerini 

artırma gibi fizyolojik etkilerine dair sınırlı kanıt bulunmaktadır (15,16). Bu derlemede ise kahkaha 

yogasının infertil kadınların yaşadıkları sürece ilişkin oluşan stres ve anksiyeteye olan etkisi 

incelenmektedir.  

TARTIŞMA 

Literatüre göre infertilite; kadınlarda stres, anksiyete ve depresyon kaynağı olabilmektedir (4,5,6,7). 

Yaşanan bu olumsuz duygudurum ile başa çıkmak için farmakolojik ve/veya non-farmakolojik 

yöntemler kullanılmaktadır. Yapılan iki farklı çalışmada non-farmakolojik, herhangi bir invaziv işlem 

gerektirmeyen yöntem olarak kahkaha yogasının infertilite sürecinde yaşanan olumsuz duygularla başa 

çıkmaya yardımcı olduğu görülmektedir (17,18). Kıyak ve Kocoğlu-Tanyer’in infertil kadınlarla yapmış 

oldukları bir çalışmada kahkaha yogasının tedavi süreçlerinin oluşturduğu psikolojik etkilere iyi geldiği 

ancak tıbbi sonuçlarını, estradiol, oosit ve gebelik oranlarını etkilemediği tespit edilmiştir (17). 

Chung’un yaptığı bir çalışmada deney grubunun infertilite stres skorunun kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak azaldığı, kişisel ve duygusal boyutlarının iyileştiği, gülme indeksinin de arttığı belirlenmiştir (18). 

Kadınların kültürel baskı, damgalanma, stres, anksiyete ve başarısızlık korkusu yaşadığı bu dönemde 

kahkaha yogası ile motive olabildikleri söylenebilir. Ancak infertilite ve kahkaha yogası ile ilgili yapılan 

çalışma sayısı kısıtlıdır, kahkaha yogasının stresi azalttığına yönelik sağlık temelli farklı çalışmalar 

bulunmaktadır. Kızılkaya’nın, bariyatrik cerrahi sonrasında uygulanan kahkaha yogasının stres ve 

depresyon üzerine olan etkisini incelediği çalışmada son test grubunda depresyon düzeyinin düştüğü 

tespit edilmiştir (19). Karali’nin PMS’li genç kızlarda yapmış olduğu araştırmada kahkaha yogasının 

PMS semptomlarını azalttığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin farkındalık, zihinsel rahatlama, kas 

gevşeme, ruh hali ve iyimserlik düzeylerinin arttığı saptanmıştır (20). Ko ve arkadaşları, kahkaha 

yogasının Güney Kore’de bulunan evli göçmen kadınların stres düzeylerine olan etkisini tükürükteki 

kortizol seviyesine bakarak incelemiştir. Kahkaha yogası sonrasında hem stres, kaygı ve depresyon 

düzeyinde hem de tükürükteki kortizol seviyesinde anlamlı bir azalma saptanmıştır (21). Yapılan bu 

farklı çalışmalarda kahkaha yogasının çoğunlukla stres ve anksiyete düzeyini azalttığı, bireylerin sahip 

oldukları semptomları hafiflettiği saptanmıştır. Kahkaha yogasının asıl amacı mizah olmadan gülmeyi 

sağlamak, kas relaksasyonunu desteklemek ve nefes farkındalığını arttırmaktır. Böylelikle kişinin 

endorfin seviyesinin artması ve kortizol düzeyinin azalması beklenmektedir. Bu hormonal değişimler 

sonucunda iyimserlik, zihinsel rahatlama düzeyi, ruh hali ve şevk artmaktadır. Dolayısıyla temel 

düzeyde stres ve anksiyeteyi azalttığı yapılan çalışmaların ortak sonucudur (22). Nitekim infertil 

kadınların yaşamış oldukları stres ve anksiyeteyi azaltma amacıyla bu uygulama kullanılabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmalardan ışığında; 

 Kahkaha yogası/terapisi stres azaltma yöntemi olarak kullanılabilir, 
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 Ucuz, kolay uygulanabilir, yan etkisi olmayan ve herhangi bir koşula bağlı olmayan bir 

uygulama olduğu için infertil kadınlar tarafından tercih edilebilir, 

 İnfertil kadınlarla birebir iletişim halinde olan ebe/hemşireler bu uygulamayı bakım sürecine 

dahil edebilir,  

 İnfertilite kliniklerinde kahkaha yogası kulüpleri kurularak kadınların rahatlaması sağlanabilir,  

 İnfertil kadınlarda kahkaha yogasının etkinliğini tespit etmek amacıyla kanıt düzeyi yüksek 

çeşitli deneysel ve randomize kontrollü çalışmalar planlanabilir.  
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ÖZET 

Bağırsaklarda yaşayan ve hem birbirleriyle hem de konakçı ile simbiyozdan parazitliğe kadar uzanan 

karmaşık trofik ilişkiler kuran mikroorganizmaların tamamı “bağırsak mikrobiyotası” olarak 

adlandırılmaktadır. Yerleşik bağırsak mikrobiyotasının oldukça büyük bir kısmı iyi huylu bakterilerden 

oluşmakla birlikte fırsatçı patojen ve enterotoksijenik bakteriler de yerleşik mikroflorada yer almaktadır. 

Bağırsak mikrobiyotası neredeyse bir organınkine eşdeğer çapta metabolik, trofik, protektif ve nörolojik 

işlevlere sahiptir.  

Bağırsak mikrobiyotasının işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi yerleşik mikrofloranın 

bileşiminin ve çeşitliliğinin korunmasına bağlıdır. Bağırsak mikrobiyotasının bozulmasına (disbiyoz) 

neden olan önemli bir etken sık antibiyotik kullanımıdır. Antibiyotiklerin geneli patojen bakterilerin 

yanı sıra iyi huylu bakterileri de olumsuz yönde etkilemektedir. İyi huylu bakterilerin kaybı ise büyümek 

ve üremek için aynı substratları kullanan patojenlerin çoğalmasına ve ölümcül kollitis gibi ciddi 

hastalıkların gelişimine neden olmaktadır. Sık antibiyotik kullanımının neden olduğu bu sorunlar ve 

bakterilerde antibiyotiklere karşı gelişen direnç, sadece patojen mikroorganizmalar üzerine 

antimikrobiyal etkiye sahip olan ve mikroorganizmalarda direnç gelişimine neden olmayan alternatif 

strateji arayışlarına neden olmuştur.  

Doğal antimikrobiyal özellikleri ile bitkileri patojenlere, parazitlere, herbivorlara, yırtıcı hayvanlara ve 

kendi aralarındaki rekabete karşı korumakla görevli olan fitokimyasallar, bağırsak hastalıklarının 

tedavisinde antibiyotiklere güvenli birer alternatif olma potansiyeli taşımaktadırlar. Fitokimyasallar 

çeşitli mekanizmalarla patojenler üzerinde antimikrobiyal etki gösterebilmektedir. Bu mekanizmalardan 

biyofilm oluşumunun inhibe edilmesi veya bozulması özel önem taşımaktadır. Çünkü fitokimyasallar 

buradaki antimikrobiyal etkilerini bakteri hücre büyümesini hedef almadan oluşturabilmekte ve bu 

nedenle bakteride direnç gelişimi olasılığı oldukça düşük olmaktadır. Fitokimyasallar ayrıca 

mikroorganizmaların antibiyotiklerle savaşmak için kullandığı dışarı atım pompalarını (efflux pump) da 

inhibe edebilmektedir. Buna yönelik yapılan çalışmalar bakteriyel enfeksiyon tedavilerinde 

fitokimyasalların ve antibiyotiklerin birlikte kullanılabileceğini göstermiştir. Diğer taraftan 

fitokimyasalların bağırsak mikrobiyotası tarafından metabolize edilmesiyle oluşan son ürünler, 

bağırsaklardaki iyi huylu bakteriler üzerinde büyümeyi ve çoğalmayı uyarma yoluyla prebiyotik etki 

gösterebilmektedir. Dolayısıyla fitokimyasallar, bağırsak mikrobiyota aracılı homeostazisin ve bağırsak 

sağlığının sürdürülmesinde ve bağırsak enfeksiyonlarının ve disbiyoz nedeniyle oluşmuş hastalıkların 

tedavisinde güvenli birer alternatif olma potansiyelleri açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Bağırsak bakterileri, Bitki sekonder metabolitleri, Prebiyotik  
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ABSTRACT 

Microorganisms in the gut that establish complex trophic relationships with each other and with the 

host, ranging from symbiosis to parasitism, are called the "gut microbiota". Although a large part of the 

commensal microbiota consists of beneficial bacteria, opportunistic pathogenic and enterotoxigenic 

bacteria are also included in the commensal microflora. The gut microbiota has metabolic, trophic, 

protective, and neurological functions almost equivalent to that of an organ.  

The healthy fulfillment of functions by the intestinal microbiota depends on the preservation of the 

composition and diversity of the commensal microflora. Frequent use of antibiotics is an important 

factor causing disruption of gut microbiota (dysbiosis). In general, antibiotics adversely affect beneficial 

bacteria as well as pathogenic bacteria. Loss of beneficial bacteria leads to the proliferation of pathogens 

that use the same substrates for growth and reproduction and, consequently, serious diseases such as 

deadly colitis. These problems caused by the frequent use of antibiotics and also resistance to antibiotics 

in bacteria have led to the search for alternative strategies that only have an antimicrobial effect on 

pathogen microorganisms and do not cause resistance development in microorganisms. 

Phytochemicals, which are responsible for protecting plants against pathogens, parasites, herbivores, 

predators and competition among themselves with their natural antimicrobial properties, have the 

potential to be a safe alternative to antibiotics in the treatment of intestinal diseases. Phytochemicals can 

exert antimicrobial effects on pathogens through various mechanisms. Of these mechanisms, inhibition 

or disruption of biofilm formation is of particular importance. The probability of resistance development 

in bacteria is very low since phytochemicals exhibit their antimicrobial effects without targeting 

bacterial cell growth. Phytochemicals can also inhibit the efflux pumps used by microorganisms to fight 

antibiotics. Studies conducted for this purpose have shown that phytochemicals and antibiotics can be 

used together in treatments of bacterial infections. On the other hand, the end products formed by the 

metabolization of phytochemicals by the intestinal microbiota can have a prebiotic effect on beneficial 

bacteria in the intestines by stimulating bacterial growth. Therefore, phytochemicals are important in 

terms of their potential to be safe alternatives in the maintenance of intestinal microbiota-mediated 

homeostasis and intestinal health, in the treatment of intestinal infections and diseases caused by 

dysbiosis. 

Keywords: Antibiotic, Intestinal bacteria, Plant secondary metabolites, Prebiotic 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada biyolojik yaşamın varlığına dair bulunan ilk kanıtlar yaklaşık 4 milyar yıl öncesine ait olduğu 

düşünülen ve mikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş olan stromatolit fosilleridir (Tapısız ve 

Altınbaş, 2020). Bu fosilleri oluşturan siyanobakterilerin fotosentetik canlılar olduğu ve ürettikleri 

oksijenle dünyayı aerobik canlılar için yaşanabilir kıldığı düşünülmektedir (Polat; 2016; Tapısız ve 

Altınbaş 2020). Mikroorganizmalar milyarlarca yıldır su, toprak, hava, bitki ve hayvan gibi canlı ve 

cansız birçok ortamı kolonize etmişlerdir. İnsan vücudu da bu kolonizasyon ekosistemlerinden biridir. 

İnsan vücudunda kolonize olan ve hem birbirleriyle hem de konakçıları ile çoğunlukla simbiyotik 

ilişkiler kuran mikroorganizmaların tamamına mikrobiyota denilmektedir (Aragón, 2022). İnsan 

vücudunda toplam insan hücresinden yaklaşık olarak on kat fazla olacak şekilde 1-10 katrilyon 

mikrobiyal hücre bulunmaktadır (Genç, 2018). Üstelik bu mikrobiyal hücreler insan genomundan 150 

kat fazla gen içermektedir (Salman ve ark., 2015).  

Mikroorganizmaların insan vücudunda en çok tercih ettiği bölme başta kolon olmak üzere 

gastrointestinal kanaldır. Kalın bağırsakların en geniş kısmı olan kolon tek başına vücudumuzdaki 

mikroorganizmaların %70’inden fazlasını barındırmaktadır (Karatay, 2019). Çünkü kolonda asitlik 

hemen hemen ortadan kalkmış ve safranın toksik bileşenleri enterohepatik dolaşım yoluyla geri 

emilmiştir. Ayrıca enzimatik aktivite oldukça düşüktür ve hepsinden önemli olarak burada oldukça 

yavaş hareket eden sürekli besin sirkülasyonu vardır. Tüm bunlar mikroorganizmaların kolona 

birikmesini kolaylaştırmaktadır (Aragón, 2022). 

Bağırsak mikrobiyotası geniş çaptaki fizyolojik işlevleri nedeniyle gizli kalmış ek bir “organ” olarak 

tanımlanmaktadır (Marizzoni ve ark., 2017). Bağırsak mikrobiyotasının bu işlevleri yerine getirebilmesi 
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yerleşik mikrofloranın bileşiminin ve çeşitliliğinin korunmasına bağlıdır. Yerleşik mikroflorada fırsatçı 

patojenler ve enterotoksik mikroorganizmalar bulunmakla birlikte oldukça büyük çoğunluk iyi huylu 

mikroorganizmalardan oluşmaktadır (Martíneza ve ark., 2020).  

Uzun süreli antibiyotik, aşırı alkol ve sigara kullanımı ile yağlı ve şekerli diyetler yerleşik 

mikrofloradaki iyi huylu mikroorganizma miktarını ve mikrobiyal çeşitliliği azaltmakta ve patojen 

miktarını arttırmaktadır. Oluşan bu durum disbiyoz olarak isimlendirilmiştir (Ferreira ve ark., 2022).  

Kolorektal kanser, obezite, tip 2 diyabet, alerji, astım, hepatik ensefalopati, inflamatuar bağırsak 

hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar ve otizm gibi birçok hastalık disbiyoz ile ilişkilendirilmiştir (Avcı, 

2022). Uzun süreli antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin hem iyi huylu hem de kötü huylu 

mikroorganizmalar üzerinde olumsuz etki oluşturması ve mikroorganizmalarda direnç geliştirmesi 

nedeniyle disbiyoza neden olabilmektedir (Bäumle ve Sperandio, 2016; Wallace ve ark., 2010). Bu 

durum sadece kötü huylu mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etki gösterecek ve 

mikroorganizmalarda direnç geliştirmeyecek alternatif stratejilerin araştırılmasına neden olmuştur. 

Doğal antimikrobiyal özellikleri ile bitkileri patojenlere, parazitlere, herbivorlara, yırtıcı hayvanlara ve 

kendi aralarındaki rekabete karşı korumakla görevli olan fitokimyasallar, bağırsaklarda patojen 

bakterilerin neden olduğu hastalıklarının tedavisinde antibiyotiklere güvenli birer alternatif olma 

potansiyeli taşımaktadır (Leonov ve ark., 2015). Üstelik fitokimyasallar iyi huylu mikroorganizmalar 

üzerinde prebiyotik etkisi gösterebilmektedir (Canfora ve ark., 2019). Bu nedenle fitokimyasallar 

bağırsak mikrobiyota aracılı homeostazisin ve bağırsak sağlığının sürdürülmesinde ve disbiyoz 

nedeniyle oluşmuş hastalıkların tedavisinde kullanılma potansiyelleri açısından önem taşımaktadır. 

2. BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VE FONKSİYONLARI 

Bağırsak kanalında yaşayan ve hem birbirleriyle hem de konakçı ile simbiyozdan parazitliğe kadar 

uzanan karmaşık trofik ilişkiler kuran mikroorganizmaların tamamı “bağırsak mikrobiyotası” olarak 

adlandırılmaktadır (Aragón, 2022). İnsan bağırsak kanalında arkealar, bakteriyofajlar, virüsler, tek 

hücreli ökaryotlar ve mantarlar bulunmakla birlikte buradaki mikrobiyal topluluğun çoğunu bakteriler 

oluşturmaktadır (Manrique ve ark., 2016). Bağırsak kanalında 1000'den fazla bakteri türü vardır ve 

sayıları yaklaşık 1014'e ulaşmaktadır (Wang ve ark., 2022). Bağırsak mikrobiyotasının büyük çoğunluğu 

zorunlu anaerob türlerden oluşmakta ancak yerleşik bağırsak mikroflorasında daha az sayıda fakültatif 

anaerob türler de bulunmaktadır. Kalın bağırsakta barınan mikrobiyal türlerin önemli bir kısmı 

Bifidobacteria, Lactobacilli, Bacteriodes ve Ruminococci gibi cinslerin dahil olduğu kommensal-iyi 

huylu floradır (Göker, 2019). Bununla birlikte bağırsak mikrobiyotası Escherichia coli, Salmonella 

enterica, Salmonella enteritidis, Salmonella heidelberg, Salmonella Typhimurium, Helicobacter pylori, 

Clostridium difficile, Shigella dysenteriae, Klebsiella spp., Vibrios spp., Enterobacter spp. ve Bacillus 

cereus gibi enterotoksijenik bakterileri de bulundurmaktadır. Ayrıca Yersinia pestis, Campylobacter 

coli, Proteus spp. ve Campylobacter jejuni gibi yaşa, bağırsak sağlığına, bağışıklık sorunlarına, kronik 

hastalıklara veya diğer tetikleyicilere göre sayıları artıp hastalıklara neden olabilen fırsatçı patojenleri 

de içermektedir (Martíneza ve ark., 2020). Bağırsak bakterileri ile konak canlı arasındaki ilişki, 

genellikle karşılıklı fayda esasına dayalı olduğundan simbiyotik ya da mutalistik ilişki olarak 

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, bu ilişki biçimini iki canlı türünden birinin fayda sağladığı, 

diğerinin ise hiçbir şekilde etkilenmediği ortak yaşam biçimi olan “kommensalizm” olarak tanımlayan 

kaynaklar da vardır. Bu nedenle bağırsaklarda yaşayan iyi huylu bakteriler genellikle “kommensal 

bakteriler” olarak anılmaktadır (Thapa ve ark., 2012). 

Bağırsaklardaki kommensal bakteriler ile konak canlı olan insan arasındaki ilişkide insan, bakterilerin 

yaşamını sürdürebileceği optimal koşulları sağlarken, bakteriler ise metabolik, trofik (besleyici), 

protektif (koruyucu) ve nörolojik olarak dört başlık altında incelenebilen olumlu etkileri ile ev sahibi 

olan insana çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bağırsak mikrobiyotası metabolik işlevlerinin büyük bir 

kısmını fermantasyon adı verilen reaksiyon aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Fermantasyon reaksiyonu 

karbonhidrat ve proteinler başta olmak üzere substratların bakterilerce anaerobik yıkımını ifade 

etmektedir (Göker, 2019). Bağırsak mikrobiyotasının 22 milyondan fazla mikrobiyal gen içerdiği 

tahmin edilmektedir (Qin ve ark., 2010). Kommensal bakteriler bu genlerle çok yönlü yeteneklere sahip 

sayısız enzim sentezleyebilmekte ve insan enzimlerinin sindiriminden kaçan ya da sindirilemeyen 

bileşikleri fermente ederek çeşitli metabolitler üretmektedir (Xu ve ark., 2017). Bu metabolitlerden en 

önemlileri başlıca asetat, propiyonat ve bütirattan oluşan kısa zincirli yağ asitleridir (KZYA) (Adak ve 
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Khan, 2018). Kısa zincirli yağ asitlerinden asetat kalp, yağ doku, böbrekler ve kaslar için enerji kaynağı 

olmasının yanında bütirat ile birlikte karaciğerde lipit biyosentezinde kullanılmaktadır (Besten ve ark., 

2013; Hong ve ark., 2005). Propiyonat ise karaciğerde glikoneogenezise (glikoz olmayan maddelerden 

glikoz sentezi) katılarak glikoza dönüştürülebilmektedir (Brighenti ve ark., 1995). Bağırsak 

mikrobiyotasının fermantasyon dışındaki bir diğer metabolik işlevi vitamin sentezidir. Magnúsdóttir ve 

ark. (2015) tarafından yapılan bir çalışmada bağırsaklardaki bakterilerin %40-65'inin B vitamini 

sentezleme yeteneğine sahip olduğu ve bağırsak mikrobiyotasının önemli bir B vitamini üreticisi olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca Enterobacteriaceae, Eubacterium lentum, Veillonellaceae ve Bacteroides gibi 

kommensal bakteriler K1 vitaminini metabolize ederek K2 vitaminini sentezleyebilmektedir (Biesalski, 

2016; Blacher ve ark., 2017).  

Bağırsak mikrobiyotasının bir diğer görevi ise ürettikleri KZYA ile epitel hücrelerinin çoğalmasını ve 

farklılaşmasını uyarmaktadır. Bununla birlikte epitel hücreleri üzerine olan trofik etki çoğunlukla asetat 

ve propiyonat tarafından oluşturulmaktadır (Göker, 2019). Örneğin, asetatın normal kript hücrelerinin 

çoğalmasını uyardığı gözlemlenmiştir (Hiippala ve ark., 2018). Bütirat ise kolon epitel hücrelerinin 

büyümesini G1 fazında durdurarak epitel hücrelerinin farklılaşmasını sitimüle etmektedir (Göker, 

2019). Bütirat ayrıca histon deasetilazları inhibe ederek gen ekspresyonunu düzenleme ve kolon kanseri 

hücrelerinin apoptozunu indükleme yeteneği yoluyla potansiyel anti-kanser aktiviteye sahiptir (Steliou 

ve ark., 2012).  

Bağırsak mikroflorasındaki kommensal bakteriler mukus tabakasının lümene bakan yüzeyinde yerleşim 

yeri ve besin maddeleri için patojenlerle rekabet ederek protektif görevler de üstlenmektedir. Bu 

bakteriler ürettiği metabolitlerle ortamı asitleştirmek ve ortamdaki oksijen basıncını azaltmak, biyofilm 

yapısı oluşturmak ve bakteriyosin üretmek gibi çeşitli stratejilerle yüzeye patojenlerin yerleşimini 

engellemektedir (Göker, 2019; Kamada ve ark., 2013). Bütirat ise epitel hücreleri arasındaki sıkı 

bağlantı yapılarını desteklemekte ve müsin salgısını arttırmaktadır (Peng ve ark., 2009; Willemsen ve 

ark., 2003). Kommensal bakteriler bağırsak bariyeri yapısını destekleyen bu işlevleri ile patojen 

bakterilerin epitel hücrelerine ve dolaşıma girmesini engellemekte ve konakçıyı patojen kaynaklı 

hastalıklardan korumaktadır. 

Son on yıl içerisinde yapılan bilimsel çalışmalar ile sindirim kanalındaki yerleşik mikrofloranın, 

gastrointestinal fonksiyonlar üzerine olan fizyolojik ve immünolojik etkilerinin yanında beyin 

tarafından yürütülen süreçler üzerine de önemli etkilerinin olduğu ortaya konmuştur. Bağırsak 

mikrobiyotası ve beyin arasında çift yönlü etkileşimlere dayanan bir iletişimden söz etmek mümkündür 

(Borre ve ark., 2014). Bu iletişimin mikrobiyotadan beyne uzanan kısmı duygular, ruh hali, bilişsel 

faaliyetler, iştahın kontrolü ve uyku düzeni gibi çeşitli beyin faaliyetlerini etkileyebilmektedir (Göker, 

2019). 

3. ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve DİSBİYOZ  

Bağırsak mikrobiyotası, geniş çaptaki metabolik, trofik, koruyucu ve nörolojik işlevleri nedeniyle 

bağırsak fizyolojisinin ve vücut homeostazisinin korunması ve sürdürülmesinde büyük öneme sahiptir 

(Marizzoni ve ark., 2017). Disbiyoz kavramı bağırsak mikrobiyotasına dahil olan iyi huylu-kommensal 

bakterilerin kaybı sonucunda fırsatçı patojenlerin aşırı büyümesini ve ayrıca biyoçeşitliliğin azalmasını 

ifade etmektedir (Avcı, 2022). Stres, özellikle antibiyotikler olmak üzere sık ilaç, aşırı alkol ve sigara 

kullanımı, yağ ve şeker bakımından zengin gıdalarla beslenme, çevresel kirlilik, kimyasallar ve fiziksel 

hareketsizlik gibi düzensiz yaşam faktörleri disbiyoz gelişimine zemin hazırlamaktadır (Ferreira ve ark., 

2022). Yapılan çalışmalarda huzursuz bağırsak sendromu, kolorektal kanser, obezite, tip 2 diyabet, 

alerji, astım, hepatik ensefalopati, inflamatuar bağırsak hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar ve otizm 

gibi birçok hastalık disbiyoz ile ilişkilendirilmiştir (Avcı, 2022). 

Sık antibiyotik kullanımı disbiyoz gelişimine sebep olan önemli faktörlerden biridir. Çünkü 

konvansiyonel olarak kullanılan antibiyotiklerin çoğu vücuttaki iyi huylu ve kötü huylu 

mikroorganizmaları ayırt etmeksizin etkileyebilmekte ve bakterilerin toksonomik, genomik ve 

fonksiyonel özelliklerini hızlı ve uzun süreli olacak şekilde değiştirebilmektedir. Kommensal 

bakterilerin kaybı sonucunda ise büyümek ve üremek için aynı substratları kullanan Clostridium difficile 

ve Salmonella Typhimurium gibi patojenler bağırsaklarda çoğalma imkanı bulmakta ve bu patojenler 

şiddetli ishalle seyreden “ölümcül kolitis” gibi hastalıklara neden olabilmektedir (Bäumle ve Sperandio, 
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2016). Ayrıca geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı bağırsaklardaki patojen mikroorganizmalarda 

antibiyotik direncine neden olmakta, bu ise antibiyotik kullanımının toplum sağlığı üzerine olumsuz 

etkileri ile ilgili gün geçtikçe artan kaygıların oluşmasına neden olmaktadır (Wallace ve ark., 2010). Sık 

antibiyotik kullanımının neden olduğu bu sorunlar sadece patojenik mikroorganizmalar üzerine 

antimikrobiyal etkiye sahip olan ve mikroorganizmalarda direnç gelişimine neden olmayan alternatif 

strateji arayışlarına neden olmuştur. 

4. FİTOKİMYASALLAR  

Son yıllarda, bağırsak enfeksiyonlarının yerleşik mikroflora dengesi bozulmadan ve bakterilerde direnç 

gelişimi olmadan tedavi edilmesinde antibiyotiklere alternatif olarak üzerinde en çok durulan maddeler, 

antibiyotiklerle kıyaslandığında minimal yan etki ve toksisiteye sahip olan bitki ekstraktları ve 

fitokimyasallar olarak isimlendirilen ikincil biyoaktif bitki metabolitleridir. Yüksek bakteri 

yoğunluğuna sahip bir ortamda hayatta kalan bitkilerin bakteriyel enfeksiyonlarla mücadele etmek için 

koruyucu mekanizmalara sahip olabileceği düşünülerek bitkilerin antimikrobiyal özellikleri üzerine 

birçok araştırma yapılmıştır (Nazzaro ve ark., 2013). Nitekim günümüzde bitkisel ilaçlar ve bitkilerden 

elde edilen gıdalar gelişmiş ülkelerde bile birer alternatif haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne 

(WHO) göre, dünya nüfusunun neredeyse %75’i, allopati ilaçlarının alternatifi olarak geleneksel tıp 

ürünlerinin kullanımını yaşamlarına dahil etmiştir. Ayrıca günümüzde kullanılan modern ilaçların da 

yaklaşık %40’ı doğal kökenlidir (Rajkumar ve ark., 2018). 

Bitkilerdeki metabolik süreçler sonucu oluşan son ürünler genel olarak birincil (primer) bitki 

metabolitleri ve ikincil (sekonder) bitki metabolitleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincil metabolitler 

bitki hücresinin büyümesi, gelişmesi ve üremesi gibi bitkilerdeki vazgeçilmez biyolojik işlevler için 

üretilen karbonhidrat, yağ, amino asit ve nükleik asit gibi maddelerdir (Fraenkel, 1959; Weinberg, 

1971). Bitkilerdeki ikincil metabolizma süreci ise ekolojik dengesizlik veya enfeksiyona cevap olarak 

savunma fonksiyonu olarak devreye girmekte ve birincil metabolitlerden ikincil metabolitlerin 

sentezlenmesine aracılık etmektedir (Stamp, 2003). Fitokimyasallar olarak da adlandırılan ikincil 

metabolitler eterik (uçucu) yağlar, karotenoidler, fenolik bileşikler, alkoloidler ve saponinler gibi alt 

gruplara ayrılabilmektedir. Fitokimyasallar genel olarak bitkilerin UV ışığı, sıcak ve soğuk stresi, 

osmotik stres, yüksek tuzluluk, aşırı pH, su eksikliği ve besin maddeleri yoksunluğu gibi çeşitli çevresel 

zorlayıcılara dayanmalarına yardımcı olmaktadır. Fitokimyasallar bitkileri viral, bakteriyel, maya ve 

mantar enfeksiyonlarından, istilacı böceklerden, otçul hayvanlardan, rakip bitki türlerinden ve çevresel 

kirleticilerden korumaktadır. Bunların yanında tozlayıcılar ile ortak yaşama ait diğer canlıları ve otçul 

böceklerin doğal avcılarını çekmektedir (Leonov ve ark., 2015). Tüm bu özellikleri nedeniyle 

fitokimyasallar, insanlarda disbiyoz gelişiminin önlenmesinde ve disbiyozdan kaynaklanan hastalıkların 

tedavisinde antibiyotiklere güvenli birer alternatif olma potansiyeli taşımaktadır. 

4.1. FİTOKİMYASALLARIN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ  

Fitokimyasalların çok sayıda ve türde patojen mikroorganizma üzerine antimikrobiyal etkileri rapor 

edilmiştir. Bouaziz ve ark. (2008) tarafından yapılan bir çalışmada fenolik bileşiklerce zengin zeytin 

ekstraktının, Gram-pozitif bakterilerden Staphylococcus aureus ve Bacillus subtilis, Gram-negatiflerden 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ve Salmonella enterica ile mantarlardan Candida albicans 

ve Aspergillus niger’e karşı antibakteriyel ve fungisidal aktiviteler sergilediği tespit edilmiştir. Diğer bir 

çalışmada kızılcık, yaban mersini ve üzüm çekirdeği ekstraktlarının Helicobacter pylori üzerindeki 

etkisi araştırılmış ve tüm ekstraktların bu bakteri üzerinde inhibe edici etkiler gösterdiği bildirilmiştir 

(Vattem ve ark., 2005). Phoem ve Voravuthikunchai (2012) ise bitki ekstraktlarının ve saf bitki 

metabolitlerinin bağırsak mikroorganizmaları üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada, fenolik 

bileşiklerce zengin yeşil çay (Camellia sinensis) ekstraktı ve Eleutherine americana’nın iyi huylu 

bakterileri etkilemezken Gram-pozitif patojenleri inhibe ettiğini gözlemlemişlerdir. Buna karşın 

Eleutherine americana hariç saf bitki metabolitlerinin ise hem iyi huylu hem de patojenik bakteriler 

üzerine antibakteriyel etki gösterdiğini tespit etmişlerdir. Araştırmacılar iyi huylu bakterileri koruyup 

patojen bakterileri inhibe eden E. americana ekstraktı ve eleutherin saf metabolitinin bu özellikleri 

dolayısıyla konak canlıya fayda sağlayabileceği sonucuna varmışlardır (Phoem ve Voravuthikunchai, 

2012). Ancak bitki ekstraktları yüzlerce farklı fitokimyasalın kompleks birer karışımı olup 

içeriklerindeki etken maddelerin türü ve miktarı; bitkilerin kullanılan bölümü, hasat zamanı, işlenme 
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biçimleri, saklanma koşulları ve ekstraksiyon yöntemi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik 

gösterebilmektedir (Cobellis ve ark., 2016). Ortaya çıkan olumlu etkiden ekstraktlar içerisinde bulunan 

hangi etken maddenin sorumlu olduğunu saptamak oldukça güç olduğundan bitkinin kendisi ya da 

ekstraktı yerine içeriğinde bulunan fitokimyasalların ayrı ayrı etkilerinin araştırılmasının literatüre etken 

maddeye yönelik daha belirgin ve bilimsel katkılar sağlayacağı düşünülmektedir (Göker, 2019).  

Bazı fitokimyasalların ise patojen bakterileri baskılarken iyi huylu bağırsak bakterileri üzerinde 

antimikrobiyal etki oluşturmadığı bildirilmektedir. Örneğin, Jeong (2009) yaptığı çalışmada, okyanus 

mersini (Leptospermum scoparium) ağacının tohumlarından izole edilen uçucu yağların bağırsak 

patojenlerinden Clostridium difficiale ve Clostridium perfringens’i inhibe ederken Bifidobacterium 

breve, Bifidobacterium longum ve Lactobacillus casei gibi iyi huylu bakteriler üzerine olumsuz etki 

oluşturmadığını gözlemlemiştir. Benzer bir şekilde Çin sumak ağacının yaprağında bulunan ve bir 

yaprak bitinin (Schlechtendalia chinensis) tükürüğüne karşı salgılanan Galla Rhois’den ekstrakte edilen 

tanenlerden biri olan metil galat’ın patojenik Clostridium perfringens ve Clostridium paraputrificum’u 

inhibe ettiği ve iyi huylu Bifidobacterium ve Lactobacillus gruplarını ise etkilemediği bildirilmiştir (Ahn  

ve ark., 1998).   

Fitokimyasalların olası antimikrobiyal etki mekanizmaları arasında hücre duvarı yapısını bozma ve 

bakteriyel fizyolojiyi inhibe etme, biyofilm oluşumunu inhibe etme veya biyofilmi bozma ve antibiyotik 

duyarlılığını modüle etme yer almaktadır. 

4.1.1. HÜCRE DUVARI YAPISININ BOZULMASI VE BAKTERİYEL FİZYOLOJİNİN 

İNHİBE EDİLMESİ 

Fitokimyasallar, bakteri hücre duvarının sentezini kontrol etmek amacıyla terapötik yöntemlerin 

geliştirilmesinde kullanılabilmektedir (Upadhyay ve ark., 2014). Taramalı elektron mikroskobu ile 

yapılan bir inceleme, hurma ağacının meyvelerinden (Phoenix dactylifera L.) elde edilen flavonoid 

glikozitlerin Pseudomonas aeruginosa hücrelerine uygulanmasından sonra hücrelerin 30 dakikada 

bozulmaya başladığını göstermiştir (Selim ve ark., 2012). Uçucu yağların hidrofobik yapıda olması, 

bakterilerin hücre duvarına nüfuz edebilmelerini sağlamakta, bu da hücre duvarını bozarak geçirgenliğin 

artmasına ve hücre içindeki potasyum (K+) ve hidrojen (H+) gibi iyonlar ve proteinler ile DNA gibi 

genetik materyallerin salınmasına neden olmaktadır (Cowan, 1999; Eumkeb ve ark., 2010). Örneğin, 

Origanum compactum (kekik) uçucu yağına maruz kaldıktan sonra Bacillus subtilis’te meydana gelen 

hücre içeriğinin kaybı ile sonuçlanan hücre parçalanması, artan membran geçirgenliğinin bir 

göstergesidir (Eumkeb ve ark., 2010). Ortama fitokimyasalların eklenmesi membran geçirgenliğinde 

değişikliklere, metal iyon şelasyonuna ve membrana bağlı ATPaz aktivitesinde bozulmaya neden olarak 

bakterinin fizyolojik durumunu değiştirebilmekte ve bakteriyel ölüme neden olabilmektedir (Al-

AlSheikh ve ark., 2020). 

4.1.2. BİYOFİLM OLUŞUMUNUN İNHİBE EDİLMESİ VEYA BOZULMASI 

Bakterilerde antibiyotik direnci genel olarak ilgili bakterilerin büyümesinin hedef alınması ve 

öldürülmelerinin sonucu olarak oluşmaktadır. Bu durum çoklu ilaca dirençli ve tedavisi olmayan 

patojenlerin gelişmesine yol açabilmektedir (Soto, 2013). Bu anlamda antibiyotiklere alternatif 

stratejilerin, bakteriyel büyümeyi hedeflemek yerine "antipatojenik" veya "antivirülans" tedaviler olarak 

kabul edilen patogenez ve virülanstan sorumlu hücresel süreçleri hedeflemesi gerektiği düşünülmektedir 

(LaSarre ve Federle, 2013). Patojenik determinantları üretme kabiliyetini etkisiz hale getirmeye 

odaklanmak bakterilerde direnç gelişimi olasılığını azaltmaktadır. Bununla birlikte, bir patojenle ilişkili 

tüm virülans mekanizmalarını hedeflemek her zaman mümkün değildir. Bu sebeple, şu anda 

geliştirilmekte olan yeni nesil antimikrobiyal stratejilerin çoğu biyofilm oluşumu ve dışa atım pompaları 

(efflux pump) gibi antibiyotik direnciyle ilişkili spesifik yolları ve virülans belirleyicilerini 

hedeflemektedir (Soto, 2013).  

Biyofilm oluşumu, patojen bakterilerin konakçı üzerindeki hastalık yapıcı etkisini arttırabilen virülans 

mekanizmalardan biridir. Mikroorganizmalar doğada serbest haldeyken tek tür planktonik formlar 

halinde bulunmaktadır. Buna karşın biyotik ve abiyotik yüzeylere bağlanıp biyofilm oluşturduklarında 

daha karmaşık “polimikrobiyal biyofilm formu”nda oldukları görülmektedir (Bayrakal ve Baskın, 

2018). Planktonik yaşam tarzı ile karşılaştırıldığında biyofilm yapısındaki bakterilerin fizyolojik ve 

fenotipik olarak farklı olduğu bildirilmiştir. Biyofilm içerisinde büyüyen bakterilerin, olumsuz çevre 
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şartlarına, yüzey gerilimini değiştiren ajanlara, opsonizasyon ve fagositoz gibi konağın bağışıklık 

sistemi unsurlarına ve antibiyotiklere karşı oldukça dayanıklı oldukları gösterilmiştir. Biyofilm 

oluşturan mikroorganizmaların antimikrobiyal ajanlara toleransında, planktonik şekillerine göre 100-

1000 kat oranında artış olduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle, biyofilm oluşturan bakterilerin neden 

olduğu enfeksiyonların tedavisi oldukça güç olmaktadır (Hançer Aydemir, 2018). Ek olarak kronik 

bakteriyel enfeksiyonların %80'ine, konakçı hücrelere kolaylıkla yapışabilen ve büyük dozlarda 

antibiyotiklere dayanıp bağışıklık tepkisinden kaçabilen biyofilm formundaki bakterilerin neden olduğu 

tahmin edilmektedir (Townsley ve Shank, 2017).  

Yapılan in vitro çalışmalarda bazı fitokimyasalların, biyofilm oluşumunu engelledikleri veya önceden 

oluşturulmuş biyofilmleri yok edebildikleri gözlenmiştir. Örneğin; Quave ve ark. (2012), Rubus 

ulmifolius'un kökünden elde edilen ekstraktın 50-200 µg ml-1 konsantrasyon aralığında Staphylococcus 

aureus’un biyofilm oluşumunu azalttığını, bakteriyel büyümeyi önlemek için ise daha yüksek 

konsantrasyonlarının (530-1040 mg ml-1) gerekli olduğunu bildirmişlerdir. Fitokimyasallar biyofilm 

oluşumunu, bakteriyostatik ve/veya bakterisidal etkiler oluşturarak engelleyebilmektedir. Biyofilm 

oluşumu, fitokimyasallar tarafından yüzeye bakteri yapışmasının bloke edilmesi veya çoğunluk 

algılaması (quorum sensing; QS) sinyalinin engellenmesi yoluyla da önlenebilmekte ve aynı zamanda 

oluşmuş biyofilm yapısının bozulması sağlanabilmektedir (Moura ve ark., 2017). Helicobacter pylori 

hücrelerinin insan midesinin yüzeyine yapışması, Güney Afrika sardunyasının (Pelargonium sidoides) 

kök ekstresi ile ön muameleden sonra güçlü bir şekilde azalmıştır. Bu çalışmada H. pylori’ye karşı 

bakteriyostatik ve/veya bakterisidal etki kaydedilmemiştir (Wittschier ve ark., 2007). Dusane ve ark. 

(2014) tarafından yapılan çalışmada ise karabiberde bulunan piperin ve Hint yılan kökünden (Rauvolfia 

serpantin) elde edilebilen reserpin in vitro olarak 0,5, 5, 10, 50 mg ml-1 dozlarda Escherichia coli’nin 

bakteriyel motilitesini ve biyofilm oluşumunu azaltmıştır. Çalışmada flagellar gen (fliC) ve motilite 

genlerinin (motA ve motB) azalmış ekspresyonları gözlemlenmiştir. Ayrıca piperin 0,5-10 µg ml-1 

dozlarda siprofloksasin ve azitromisin antibiyotiklerinin Escherichia coli biyofilmlerine sızmasında in 

vitro bir artışa neden olmuş ve böylece bunların mevcut biyofilmleri dağıtma potansiyellerini artırmıştır. 

Bu durumun biyofilm tabakasındaki çoğunluk  algılama sisteminin (QS) inhibisyonu aracılığıyla 

olabileceği öne sürülmüştür (Dusane ve ark., 2014). 

4.1.3. ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ MODİFİYE EDİLMESİ  

Günümüzde pozitif in vitro etkileşimlere sahip ikili antimikrobiyal ilaç kombinasyonlarının kullanımı, 

antibiyotiklerin terapötik etkisini güçlendirmek için önemli bir parametre haline gelmiştir. 

Fitokimyasallar gibi biyoaktif bileşiklerin antibiyotiklerle birlikte kullanılması, antibiyotiklerin tek 

başına kullanılması durumunda gelişebilen bakteriyel direnci önleme potansiyeline sahiptir. 

Fitokimyasallar bu önleyici işlevlerini, bakterilerin antibiyotiklerin etkileriyle mücadele etmek için 

kullandığı stratejileri inhibe ederek gerçekleştirebilmektedir (Monte ve ark., 2014). Antibiyotiğe maruz 

kalan bakterilerde antibakteriyal direnç oluşumunun ana mekanizması dışa atım pompalarının (efflux 

pump) ekspresyonunun arttırılmasıdır. Dışa atım pompaları bakterilerin plazma zarında bulunan ve 

enerjiye bağımlı bir şekilde çalışan protein yapılarıdır. Başlıca işlevleri toksik bileşiklerin sitoplazmaya 

girişini engellemektir. Bu yapılar antibiyotiğe maruz kalan bakterilerde büyük miktarda antibiyotiği 

hücreden dışarıya doğru pompalayarak hücreyi korumaya çalışmaktadır (Aljaafari ve ark., 2021).  

Yapılan çalışmalarda bazı fitokimyasalların dışa atım pompaları üzerinde inhibitör etki gösterdiği tespit 

edilmiştir. Johny ve ark. (2010) tarafından öjenol, β-resorkilik asit, trans-sinnamaldehit, timol ve 

karvakrol uçucu yağları ile yapılan çalışma, bunların beş antibiyotiğe karşı Salmonella enterica serovar 

Typhimurium DT104’ün duyarlılığını artırdığını göstermiştir. İlgili bakteride oluşan direncin AcrAB-

TolC dışa atım pompaları aracılığıyla oluştuğu düşünülmektedir (Baucheron ve ark., 2004; Johny ve 

ark., 2010). Bu nedenle dışa atım pompalarının fitokimyasallar tarafından modülasyonunun-

inhibisyonunun patojenik bakterileri antibiyotiklere karşı duyarlı hale getirebileceği öne sürülmüştür 

(Al-AlSheikh ve ark., 2020).   

4.2. FİTOKİMYASALLARIN İYİ HUYLU MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE 

PREBİYOTİK ETKİLERİ 

Fitokimyasallar bağırsak mikrobiyotası tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. 

Bakterilerce prebiyotik olarak kullanılabilen fitokimyasallardan biri glikozitlerdir. Gerekli genetik 
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donanımlara sahip olan bakteriler glikozitlerin hücre içi şeker parçasını glikozidaz enzimleri aracılığıyla 

parçalayabilmektedir. Daha sonra bu şeker parçası bakteriler tarafından karbon kaynağı olarak 

kullanılabilmekte ve bakteri türüne bağlı olarak çeşitli yollardan bütirat ve propiyonat gibi metabolitlere 

dönüştürülebilmektedir (Dingeo ve ark., 2020). Fitokimyasallar böylece, KZYA gibi metabolitler üreten 

iyi huylu bakterilerin büyümesini ve üremesini indükleyebilmektedir (Canfora ve ark., 2019). Ayrıca 

alkaloidler ve glukosinolatlar gibi nitrojen içeren fitokimyasallar da gerekli enzimlere sahip bakteriler 

tarafından metabolize edilebilmektedir. Metabolize edilmeleri sonucunda oluşan  ksantin ve hipoksantin 

gibi çeşitli nükleik asitler bakteriler tarafından nitrojen kaynağı olarak kullanılmaktadır (Farag ve ark., 

2020). Li ve ark. (2022) tarafından yapılan çalışmada kinoa kepeğinden ekstrakte edilen total 

saponinlerin obez sıçanlar üzerindeki potansiyel terapötik etkisi ve altta yatan mekanizmanın bağırsak 

mikrobiyotası ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda kinoa kepeği ekstraktı 

total saponinlerinin, Bacillus cinsi iyi huylu bakterilerde yüksek yağlı diyet nedeniyle meydana gelen 

azalmayı güçlü bir şekilde durdurduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda iyi huylu cinslerden 

Lactobacillus’un miktarını önemli ölçüde arttırdığı görülmüş ve vücut ağırlığı yönetimi ve bu durum 

arasında pozitif bir bağlantı olduğu öne sürülmüştür. Bu uygulamanın aynı zamanda, Allobaculum ve 

Butyricimonas gibi bütirik asit üreten bakterilerin miktarını arttırdığı ve lipopolisakkarit üreten zararlı 

Desulfovibrio’nun miktarını azalttığı tespit edilmiştir. Wiese ve ark. (2019) tarafından yapılan bir 

denemede ise domates ürünleri veya takviyeleri açısından zengin bir diyet yoluyla ulaşılabilen likopen, 

30 obez deneğin bağırsak mikrobiyotasında Bifodobacterium longum ve Bifidobacterium adolesans 

türlerinde doza bağlı artışlara neden olmuştur. Wang ve ark.’ın (2020) farelere 12 hafta boyunca 2 mg 

kg−1 dozunda kapsaisin takviyesi yaptıkları çalışmada da asetat ve propiyonat konsantrasyonlarına ek 

olarak Akkermancia, Prevotella ve Bacteroides cinsi kommensal bakteri sayıları artarken Escherichia 

cinsi patojen bakteri sayısı azalmıştır. 

SONUÇ 

Bağırsak mikrobiyotası metabolik, besleyici, koruyucu ve nörolojik görevleri nedeniyle bağırsak sağlığı 

ve konak canlının fizyolojisi için büyük önem taşımaktadır. Fitokimyasallar, bağırsak patojenleri 

üzerine olan antimikrobiyal etkilerinin yanında yerleşik mikrofloradaki iyi huylu bakterilerce prebiyotik 

olarak da kullanılabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle fitokimyasallar, bağırsak mikrobiyotası aracılı 

homeostazisin ve bağırsak sağlığının sürdürülmesinde ve bağırsak enfeksiyonlarının ve disbiyoz 

nedeniyle oluşmuş hastalıkların tedavisinde antibiyotiklere güvenli birer alternatif olma potansiyeli 

taşımaktadır. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to determine and predict online impulsive buying behaviors of university students 

in Turkey within the scope of online shopping enjoyment and emotional brand attachment. At the same 

time, it is aimed to reveal the possible mediating effect of urge to buy between online shopping 

enjoyment and online impulsive buying behavior. When the literature is examined, it is seen that 

consumers who have online shopping enjoyment, display more online impulsive buying behaviors. 

However, it is stated that in the case of feeling emotional attachment to any brand, displaying impulsive 

buying behavior probability for the consumers decreases. In order to reveal the relationships between 

these factors, a structured questionnaire was used to obtain the data. A total of 678 students, who 

continue their education at different levels (associate, undergraduate and graduate) of Uşak University, 

were reached through easy sampling in the online platform. After testing the validity and reliability of 

the obtained data, the hypotheses were tested with the help of the structural equation model. As a result 

of the path analysis, it was seen that the online shopping enjoyment factor had a significant effect on 

emotional brand attachment, urge to buy and online impulsive buying. Also, the partial mediation effect 

of urge to buy between online shopping enjoyment and impulsive buying behavior was determined. On 

the other hand, there was no significant effect of emotional brand attachment on online impulsive buying 

behavior. 

Keywords: Online Shopping Enjoyment, Emotional Brand Attachment, Urge to Buy, Online Impulsive 

Buying Behavior. 

 

1. INTRODUCTION 

As the competition between the companies increases fast, the impulsive buying behavior becomes an 

effective marketing strategy and an important element both in the retail sales and e-commerce sector 

(Akbar et al. (2020: 367). Even though it’s unethical behavior to try to persuade consumers to buy 

something impulsively, it’s also the reality. In the literature, there are several researches to examine and 

predict the impulsive behavior of consumers as lots of environmental factors such as situational, 

psychological, economical etc. affect it. However, there has not been so many studies on online 

impulsive behavior especially with the factors of emotional brand attachment and online shopping 

enjoyment. 

It’s been expressed that online shopping enjoyment has got significant effect on impulsive buying 

behavior (Saad and Metawie, 2015; Handayani et al., 2018; Wadera and Sharma, 2018). Hedonic 

benefits would be more fun and joyable for some consumer. So, they may prefer buying something they 

actually do not need. Emotional brand attachment is different story than online shopping enjoyment 

regarding on the effect of impulsive buying behavior. Emotional attachment tend to develop over time 

with multiple interactions between brand and customers. Also, satisfied consumers will cause emotional 

brand attachment and develop a deeper emotional bond with the brand (Ghorbanzadeh and Rahehagh, 

2021: 24). So, it can be stated that more loyal and satisfied consumers who have brand attachment, 

displays less impulsive buying behavior. Urge to buy is a leading intention of actual consumers’ impulse 

buying behavior because impulsive buying behavior comes inside of individuals’due to their moods 

(Lee and Chen, 21: 241). It can be also a mediator between online shopping enjoyment and online 

impulsive behavio due to the previous studies such as Mohan et al.(2013), Zafar et al. (2020), Cavazos-

Arroyo and Maynez Guaderrama (2022). 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 239



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

Therefore, the purpose of this study is to analyze the effect of online shopping enjoyment and emotional 

brand attachment on online impulsive buying behvior. At the same time, it is aimed to reveal the possible 

mediating effect of urge to buy between online shopping enjoyment and online impulsive buying 

behavior. 

2. ONLINE SHOPPING ENJOYMENT 

Shopping enjoyment is defined as a hedonic side of shopping value elicited by emotive and multisensory 

elements (Johnson et al., 2015: 21). It’s not just the action but also the process. So, some kind of 

consumers tend to do the shopping not just for their own benefits or interests but for enjoyment and 

plesure (Handayani et al., 2018: 287). The buyers who are called recrational, spend more time and 

money to the shopping. They may go on doing shopping on both either physical atmosphere or online 

store to feel greater sense of gratification from shopping process (Wadera and Sharma, 2018: 60). 

Online shopping enjoyment also helps to understand an individual’s personality trait easily for the 

marketers just by tracking them. If a consumer derives with the shopping process/activities, regardless 

of the utilitarian consequences that may be anticipated; it can be said that these type of consumers tend 

to prefer hedonic value and enjoys the process rather than utilitarian value (Camoiras-Rodriguez and 

Varela, 2020: 333). 

2.1. Online Shopping Enjoyment and Urge to Buy 

Website interfaces and other factors such as price attributes, visual appeal, social influence and vendor 

creativity can result in impulsive buying decisions (Lee and Chen, 2021: 245). These factors also provide 

consumers to have fun and feel enjoyment during the online shopping. While consumers are keen on 

searching something to buy, they can interact with other consumers whose needs and wishes are similar 

on internet shopping sites. They can make comments about products, their past experiences and connect 

with each other on social medias too. Zheng et al. (2019) found that consumers are more likely to have 

urge to buy impulsively if they want hedonic browsing. As we know, online shopping enjoyment is 

hedonic side of shopping and when consumers interact with the shopping environment, it leads to urge 

to buy impulsively 

Online shopping enjoyment focuses on entertaining aspects of shopping behavior and positively affects 

impulsive buying. And urge to buy impulsively is a state of desire that is experienced upon encountering 

an object in the environment. It clearly occurs before the actual impulse action and it is spontaneous and 

sudden (Badgaiyan and Verma, 2015: 146). So, the emotion such as joy, happiness can be the reason of 

spontaneous, sudden and unplanned behavior such as impulsive buying. And urge to buy impulsively 

motivates consumers to be in action and spend money as much as they want, time as they feel satisfied 

in the process.  

Chen and Zhao (2020) has expressed that emotional reactions determine the impulse of individual 

impulse purchases. For example, consumers in a positive emotional state tend to make decisions faster 

and more effectively, that may lead to urge to buy impulsively. Handayani et al. (2018) has also 

expressed that perceived enjoyment has positive effect on urge to buy impulsively in their study. 

Therefore the following hypothesis can be proposed. 

H1: Online shopping enjoyment has positive influence on urge to buy impulsively. 

2.2. Online Shopping Enjoyment and Emotional Brand Attachment 

Brand attachment aims to build strong consumer brand relationship as an important strategic way for 

the companies. For providing this attachment and bond between brand and consumers, consumers need 

to feel that their functional, symbolic and especially hedonic needs have been met. As it’s known, 

hedonic utility contains enjoyment and happiness. So, during the process of online shopping once the 

consumers feel the comfort of the environment and find the shopping joyable, they tend to build a bond 

between either brand or company more easily. 

Marsasi and Yuanita (2023) expressed that hedonic motivation has a positive effect on brand attachment 

in their studies. Hedonic motivation is kind of motivation to fulfill personal inner feelings because of 

pleasure and joy. So, it’s parallel to shopping enjoyment due to consisting of joy and pleasure with 
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positive emotions. Parallel research of Liu et al. (2018) also expressed that hedonic value has a positive 

effect on brand attachment. Therefore the following hypothesis can be proposed. 

H2: Online shopping enjoyment has positive influence on emotional brand attachment. 

2.3. Online Shopping Enjoyment and Online Impulsive Buying Behavior 

There are some additional researches to classify online consumers. They are mainly two groups which 

are goal directed and experiential (Zheng et al, 2019: 153). Goal directed consumers generally wish 

convenient and fast shopping as soon as possible once they begin product search to the last mile (Singh, 

2019: 1302-1303). Unlike goal directed consumers, experiential consumers demonstrate positive 

attitudes when choosing something and the experience heightens users’ satisfaction with their purchase 

(So et al, 2021: 1023). So, it may cause more spending either money or time without planning the 

puchasing process. As the online shopping environment provides browsing and gathering information, 

both goal directed and experiential consumers gets influenced easily. Thus, consumers’ browsing time, 

spending time and unplanned purhase may increase (Wadera and Sharma, 2018: 64).  

As the literature shows, hedonic side of shopping consists of emotional experiences such as enjoyment, 

comfort and exploration. So, once consumers feel comfortable and pleasant emotional online 

environment, it will lead to ignore the initial shopping goal, lose control and cause impulsive buying 

behavior (Le et al., 2022: 4). Handayani et al., (2018) claimed that shopping enjoyment affects impusive 

buying of indonesian women in their studies. Saad and Metawie (2015) found that there is a significant 

positive association shopping enjoyment tendency and impulsive buying behavior. Therefore the 

following hypothesis can be proposed. 

H3: Online shopping enjoyment has positive influence on impulsive buying behavior. 

3. EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT 

Emotional brand attachment refers the strength of the bond between consumers and brand which affects 

their behavior and in turn increases profitability of companies and the customer lifetime value 

(Ghorbanzadeh and Rahehagh: 2021: 18-19). Akbar et al. (2020: 369) defines the emotional attachment 

of the brand as a connection to the sentimental status of the brand. And if the brands have the ability to 

promote sentimental experiences then customers will be more attached to brands and they will tend to 

purchase brands. Emotional bond does not result easily for the customers. On the contrary the bond 

comes from the interactions between the consumer and the brand depended to the accumulated 

experiences over time (Ghorbanzadeh and Rahehagh: 2021: 18-19). Liu et al. (2018) found that hedonic 

value has significant effect on emotional brand attachment in their searches. 

3.1. Emotional Brand Attachment and Impulsive Buying Behavior 

As brands try to attach consumers in brand activities, consumers can be positively influenced and have 

higher engagement. These high-engagement behaviors increase the likelihood of impulse purchases 

(Yang et al., 2022: 9). The key is, emotional brand attachment also contains customer engagement and 

some kind of brand loyalty too. But when we search the term of impulsive buying behavior, it contains 

switching brands suddenly and sponteonously. According to Muruganantham and Bhakat (2013: 154) 

buyers seek variety and differences which may be a major reason for brand switching as well as impulse 

purchasing.  

H4: Emotional brand attachment has negative influence on impulse buying behavior. 

4. URGE TO BUY  

The term of urge to buy is described immediate desire to purchase something. This desire can be 

irresistible and dominant but it does not guarantee for consumers to buy impulsively (Zafar et al., 2020: 

1736). An urge to buy generally happens by seeing an object in an environment and the actual purchase 

behavior tends to be a spontaneous action to fulfill that urge. So, urge to buy impulsively is one of the 

types of unplanned emotion and lead individuals to buy products without thinking exhaustively about 

the need for the products (Lee and Chen, 2021: 245). 
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4.1. Urge to Buy and Impulsive Buying Behavior 

It’s obvious that urge to buy impulsively and impulse buying are different terms. It is important to 

distinguish these two terms because impulse buying behavior is the final stage of the process of 

purchase. Urge to buy impulsively is sudden and powerful feeling, yet it does not always imply to the 

consumers acting on it. Moreover, it is believed that the urge to buy impulsively precedes the actual 

impulse buying behavior (Kusmaharani and Halim, 2020: 242).  

Zhang and Hu (2018) found that urging to buy has positive effect on impulsive buying behavior as their 

search aimed to find probable effects of online reviews and browsing on impulsive buying behavior. 

Kusmaharani and Halim (2020) found the same result while searching the probable effect of browsing 

and peer communication on urge to buy impulsively and impulsive buying behavior. And there are 

several researches trying to display the corelation between urge to buy impulsively and impulsive buying 

behavior. Therefore the following hypothesis can be proposed. 

H5: Urge to buy impulsively has positive influence on impulsive buying behavior. 

H6: Urge to buy impulsively mediates between online shopping enjoyment and impulsive buying 

behavior. 

5. ONLINE IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR 

Impulse buying is characterized as rapid and tempting conduct with a lack of deliberation and when it’s 

been displayed on online platforms, it’s online impulsive buying behavior. It has been put into four 

categories: pure, reminder, planned and suggestive (Zafar et al., 2020: 1734). Pure impulsive buying is 

all about the emotional overflow of the consumer. That’s why, all the product purchased without 

thinking too much becomes no suprise and happens spontaneously without prior considerations. And 

when consumer suddenly remembers to purchase the product due to the previous purchases or have seen 

the product in advertisements, it’s reminder impulsive buying (Gunawan and Iskandar, 2020: 354). 

The suggestive impulse purchase occurs when the consumer feels a strong need to puchase a product 

after seeing it for the first time. Hence, the individual has not showed any prior desire or has not had 

knowledge about the product before (Abdelsalam et al., 2020: 8954). On the other hand, the planned 

impulse purchase happens when the consumer does not plan the purchase but buy products based on 

special prices and other campaigns.  In this type of behavior, the consumer has got some idea with a 

shopping list but once he/she sees an opportunity on a product and buys the product without planning 

and not needed immediately if lucrative deals are offered (Gunawan and Iskandar, 2020: 354). 

6.  RESEARCH METODOLOGY 

The population of the research consists of associate, undergraduate and graduate students who continue 

their education in Turkey. With a confidence level of 0.95 and a sampling error of 0.05, the number of 

383 of sample is considered sufficient for the population greater than 100,000 (Çıngı, 1994: 25). In the 

research, easy sampling method was chosen of non-probability sampling methods and 678 students 

studying at different levels of Uşak University filled out the questionnaire forms in the online platform. 

The statements in the questionnaire were adapted from the studies of Goel et al. (2021) on impulsive 

buying behavior, Garanti (2019) on emotional brand attachment, Krasonikolakis et al. (2018) on online 

shopping enjoyment and Vadera and Sharma (2019) on urge to buy. 

6.1. Research Model 
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Figure 1. Research Model 

6.2. Research Findings 

Considering the gender distribution of the participants, 48.6% are men and 51.4 % are women, while 

39.4 % continue their education at associate degree, 56.9 % at undergraduate level and 3.7 % at master's 

level. 58.8 % have an income of less than 3000 TL, 24.4 % have an income between 3001 and 4000 TL  

and 16.8 % have an income of more than 4001 TL. 

Cronbach's Alpha (α) coefficient was used for the reliability of the research model. It’s found that OSE 

0.828, EBA 0,856, UTB 0.897 and IBB 0.869. After that, confirmatory factor analysis was used to test 

the validity. Table 1 shows the standardized regression weights (SRW), t values, composite reliability 

(CR) and average variance extracted (AVE) as a result of the CFA performed after extracting the 

variables of EBA3, EBA6, OSE6. 

Table 1. Confirmatory Factor Analysis  

Variables T Value SRW CR       AVE          

O. Shopping Enjoyment     

OSE1 7,548 0,707 

      0,830       0,551 

OSE2 8,935 0,764 

OSE3 10,137 0,842 

OSE4  0,819 

OSE5 7,697 0.708 

E. Brand Attachment     

EBA1 6,851 0,705 

      0,858     0,606 
EBA2 9,607 0,799 

EBA4  0,844 

EBA5 10,130 0,832 

Urge to Buy     

UTB1 9,184 0,778 

      0,899     0,692 
UTB2 10,221 0,842 

UTB3 11,052 0,895 

UTB4  0,807 

Impulsive Buying B.     

IBB1 7,888 0,744 

      0,870             0,572 

IBB2 7,398 0,702 

IBB3 8,175 0,769 

IBB4  0,761 

IBB5 8,546 0,802 

χ2/df : 2,44 RMSEA:0,06 NNFI (TLI): 0,945 CFI: 0,954 NFI: 0,903 
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Table 2. Path Analysis and Hypotheses 

Hypotheses SRW       t Value            P 

H1: O.Shopping Enjoyment – Urge to 

Buy 
0,70         5,81             *** 

H2: O.Shopping Enjoyment – 

Emotional Brand Attachmnet 
0,68         5,90             *** 

H3: O.Shopping Enjoyment – 

Impulsive B. 
0,34         2,28             0,02 

H4: E.Brand Attachmnet - Impulsive 

B. 
              0,13         1,10             0,27 

H5: Urge to Buy - Impulsive B. 0,39         3,20             0,01 
***p<0,01    

χ2/df : 2,35 RMSEA:0,05 NNFI (TLI): 0,955 CFI: 0,963 NFI: 0,873 

According to the findings in Table 2; all research hypotheses are supported except H4. The online 

shopping enjoyment factor had a significant effect on emotional brand attachment, urge to buy and 

online impulsive buying. On the other hand, there was no significant effect of emotional brand 

attachment on online impulsive buying behavior. 

Table 3. Path Analysis of Mediation Effect 

 

According to the findings in Table 3; the partial mediation effect of urge to buy between online shopping 

enjoyment and impulsive buying behavior was determined. The test was obtained by making bootstrap 

over 5000 samples. The bias corrected bootstrap confidence interval was chosen as 90%. As a result, 

hypothesis H6, which measures the mediating effect of urge to buy between online shopping enjoyment 

and online impulse buying behavior, is accepted (β= 0,114, lower bound= 0,026 and upper 

bound=0,228) .  

7.  CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

These findings show that individuals whose online shopping enjoyment higher during the online 

shopping are more likely to exhibit stronger brand attachment and urge to buy impulsively.  It seems 

that marketers and software specialists need to regard all the online elements of shopping sites to provide 

joy and fun during the buying process. Because, it also shows that hedonic value is so much matter and 

helps consumers to feel brand attachment and let them to urge to buy impulsively.  

In this study, brand attachment has no significant effect on online impulsive buying behavior. That factor 

can reflect the importance of other elements of online impulsive buying behavior like situatonal factors. 

That means any consumers tend to exihibit online impulsive buying behavior with the campaigns etc. 

So, they can forget the bond between brand and them for a short period especially younge consumers. 

Urge to buy is an important element for the impulsive buying behavior directly and indirectly as a 

mediator. It clearly precedes the actual impulse action and it is spontaneous and sudden. So, companies 

need to put forward the notion of ethical consumption. They should tone down exaggerated associations 

for their brands, particularly for younger consumers. Because, all messages in the communication 

process can cause them to be in action to buy impulsively. And it’s even easier on online environment.  

Future research could account certain brands and online shopping sites for expressing and analyzing the 

online impulsive buying behavior better. Also, adding controlvariables like gender, age etc. help to 

categorize individuals on certain poducts and sites. Thus, it might be worthwhile including these factors 

to understand even more about impulsive buying behavior for both companies and researchers.  

 

                β  Lower and Upper Bounds 

H6: O.Shopping Enjoyment -Urge to 

Buy - Impulsive B. 
            0,114                                             (0,026-0,228) 
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ABSTRACT 

Breath analysis tests, whose importance is increasing day by day, are used in the diagnosis of diseases 

and in the evaluation of sick people. Breath analysis facilitates the diagnosis of diseases compared to 

other expensive and detailed diagnostic methods. The electronic nose, one of the methods used for breath 

analysis tests, consists of gas-sensing sensors and a data monitor suitable for these sensors. Electronic 

nose, one of the methods used for breath analysis tests, consists of gas-sensing sensors and a data 

monitor compatible with these sensors. The operating sensitivity of the electronic nose depends on the 

detection capability of the sensor and the resolution of the signal monitoring unit. The clarity and 

accuracy of the result depends on the characteristics of the sensor, so the sensor should be chosen 

considering its intended use and location. The performance of a gas sensor is judged on factors such as 

selectivity, sensitivity, response/recovery times, stability and repeatability, which relies on the 

characteristics of the sensing material. The response or sensitivity of the gas sensor is directly influenced 

by the surface area where a large surface area leads to higher sensitivity. This is a driving force behind 

research to find various methods that can enhance the surface area of a sensing material. The p-type NiO 

has remarkable properties such as a relatively large surface area, wide bandgap, great electrical 

conductivity, non-toxicity, repeatability, good sensitivity, and chemical stability, which makes it a 

prospective sensor material. It demonstrates potential for use in several applications, including those 

involving its use as a catalyst, electrode material, photovoltaic equipment, fuel cell electrode, 

electrochemical supercapacitor, electrochromic film, and sensor material. In this study, NiO metal oxide 

sensor materials doped with rare earth elements Cerium (Ce) and Samarium (Sm) were grown by SILAR 

method. The structural and gas sensing properties of the doped NiO sensor material were investigated. 

Keywords: Samarium, Cerium, Gas sensing properties, SILAR method 

 

INTRODUCTION 

Metal oxide semiconductor gas sensors (MOS) are the most widely used type of sensor in gas sensors 

because they are easy to manufacture, inexpensive, and have high sensitivity to different gases. In a 

metal oxide semiconductor gas sensor, the electrical characterization changes as a result of the 

interaction of free electrons with target gas molecules. This variation is defined as the way the 

semiconductor gas sensor detects the target gas.The interactions between target gas molecules and the 

sensor surface result from adsorption and absorption events. Also, MOS sensor is known to have fast 

response time compared to different types of gas sensors (Akyürekli et. al, 2022). 

Different production methods, doping, annealing, different contact materials, use of different metal 

oxide surfaces affect the responses of MOS gas sensors (Karaduman Er et. al., 2022). Among many 

different type of production methods, Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) 

technique has been highly preferred in recent years due to its features such as being more practical, 

cheaper and less time wasted in the growth phase as it does not require expensive equipment such as 

vacuum among semiconductor film growth methods (Karaduman Er et. al., 2022). This aqueous 
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chemical method involves a four-step process that involves immersing the cleanroom-substrate in 

alternating cationic solution, water, anionic solution, and again into room temperature water. The SILAR 

method has many advantages besides being simple in application. These (Tekin and Karaduman Er, 

2022): 

• To add the film in any ratio of any element, it is sufficient to simply add it to some form of cationic or 

anionic solution. 

• SILAR is a high quality substrate and does not require vacuum during the growing phase. Among the 

thin film enlargement techniques, it provides convenience in terms of cost and magnification. 

• Unlike high-energy methods, there is no harmful heating for the precipitated material. 

• There are no limitations on substrate, dimensions and surface profile. 

Moreover, it is inexpensive, practical and useful for large-area precipitation compared to other 

amplification techniques. Depending on the doping, changes are observed in the properties of the gas 

sensors. Doping can be done for different purposes, such as changing the doping ratio or changing the 

doping material (Soltabayev et. al., 2021). Rare earth elements are widely used in the glass and ceramic 

industry, metallurgical industry, laser production, magnet production, petroleum catalyst and the 

production of high-tech devices. Rare earth elements are also known as green elements because they are 

essential in many green energy technologies. It has been widely used as a doping material in gas sensor 

studies. Generally doping of a rare-earth metal into metal oxide semiconductor is well known to display 

a high surface activity, fast oxygen ion mobility and interesting catalytic properties (Gawali et. al., 

2018). There are rare-earth doped gas sensor studies in the literature (Gawali et. al., 2018; Fasaki et. al., 

2008 ; Wilches et. al., 2013). Fasaki et al. have described a Ce-doped NiO nanostructure based gas 

sensor to detect hydrogen in range of 10,000–500 ppm at temperatures varying from 185 to 400 °C 

(Fasaki et. al., 2008 ). Wilches et al. have worked with spray deposited NiO thin films to detect high 

concentrations (3000–30,000 ppm) of hydrogen at 300 °C (Wilches et. al., 2013). In this study, NiO 

metal oxide sensor materials doped with Ce and Sm and the structural/gas sensing properties of the 

sensor material prepared for electronic nose systems were investigated.  

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Figure 1 shows the SEM analyses of NiO (a), Sm-doped NiO (b) and Ce-doped NiO (c). It is seen that 

there are changes in NiO morphology depending on the doping material. When NiO samples form 

agglomerated structures, it is seen that structures in smaller agglomerates are constructed with the Sm-

doping and a smooth fractured surface with the Ce-doping. 

 

Figure 1. SEM analyzes of produced thin films, NiO (a), Sm-doped NiO (b) and Ce-doped NiO (c) 

thin films 
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Figure 2. XRD analysis of NiO , Sm-doped NiO and Ce-doped NiO thin films 

XRD analyzes of NiO, Ce-doped and Sm-doped NiO samples are given in Figure 2. From the figure, It 

appears to be consistent with JCPDS card file No:44–1159 (Zhu et. al., 2019) , however Ce and Sm 

doped NiO samples exhibited amorphous structure.  The reason for this is that the samples are thin or 

that the doping atoms cannot be fully settled in the NiO cell. Differences in the production method or 

the chemical precursors used may cause this situtation. Figure 3 depicts the absorbance spectra of NiO, 

Sm-doped NiO and Ce-doped NiO thin films. Ce-doped NiO thin films exhibited the high absorbance 

values. The fall of the absorbance edge suggests the semi-conductor nature of the prepared thin films. 

Figure 4 gives the current-voltage characteristics of NiO, Ce-doped and Sm-doped NiO thin films. The 

resistance of samples were calculated 5.94x108, 1.18 x106, 19.1 x104 for of NiO, Ce-doped and Sm-

doped NiO thin films, respectively. It is seen that there is a remarkable decrease in the resistance values 

depending on the doping material.  

 

Figure 3. Absorbance specta of NiO, Sm-doped NiO and Ce-doped NiO thin films 
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Figure 4. Current-Voltage Characteristics of NiO, Ce-doped and Sm-doped NiO thin films 

Figure 5 gives the gas sensing measurements of NiO, Ce-doped and Sm-doped NiO thin films as a 

function of temperature from 30 ºC to 150  ºC. The maximum gas responses were obtained at 110 ºC. 

The responses at 110 ºC were calculated 11 %, 17% and 12 % for NiO, Ce-doped and Sm-doped NiO 

thin films, respectively. In general, the semiconductor metal oxides gas sensing mechanism relies on 

changes in electrical resistance (oxidation/reduction) when in contact with the inset gas. Two main 

reactions occur at the gas sensing surface. The first reaction occurs when the sensor surface chemically 

adsorbs oxygen in the air as 𝑂2
− (molecular), 𝑂− (atomic), and 𝑂𝐻−(hydroxyl). Electrons in the 

conduction band are transferred towards the adsorbed oxygen. As a result of this transfer, the oxygen 

atom absorbed on the surface (Karaduman Er, 2021). Thus, the space charge region (a reduction region) 

is formed. The second reaction takes place between target gas molecules and adsorbed oxygen atoms. 

Therefore, the NO molecule can obtain electron from the conduction band and adsorb O- (Barin et.al., 

2022). Ce doped NiO is a p-type semiconductor, an increase in the hole-concentration results in an 

enhancement of its electrical conductance. This property is used to determine the response of the gas.  

 

 

Figure 5. Gas sensing measurements of NiO, Ce-doped and Sm-doped NiO thin films 
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CONCLUSION 

In this study, NiO metal oxide sensor materials doped with rare earth elements Cerium (Ce) and 

Samarium (Sm) were grown by SILAR method. The structural and gas sensing properties of the doped 

NiO sensor material prepared for electronic nose systems were investigated. From SEM analysis, It is 

seen that there are changes in NiO morphology depending on the doping material. When the XRD 

analyzes of the samples were examined, it was consistented with JCPDS card file No:44–1159, however 

Ce and Sm doped NiO samples exhibited amorphous structure. From absorbance and current-voltage 

characteristics, It is seen that there are significant changes in the properties of the samples depending on 

the doping. The operating temperature of thin films were found at 110 ºC. The maximum response was 

found for Ce-doped NiO sensor.  
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ÖZET 

Son yıllarda ZnO ve ZnO'nun birçok farklı elementler ile katkılanmasıyla ilgili birçok çalışma 

yapılmaktadır. ZnO'nun geniş bir morfolojik yapıya sahip olması, yüksek elektron hareketliliği ve çeşitli 

element ve yöntemlerle katkılanması onu avantajlı kılmaktadır. Çinko oksitin elektriksel ve fotokatalitik 

özelliklerini, tane boyutlarını ve morfolojik yapılarını değiştiren iyonların, örgü yapısına eklenmesiyle 

optimum üretimin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Yarı iletken şeffaf ve iletken ince filmlerde beklenen 

elektriksel iletkenlik ve optik şeffaflık kombinasyonu için bazı kritik parametreler vardır. Kristal yapı, 

metal katyonların kalitesi, atomik diziliş ve yerleşim parametreleri büyük önem taşımaktadır. Tungsten, 

yarı iletken ve şeffaf bir malzemedir. W iyonu yüksek bir kimyasal değere ve elektronegatifliğe sahiptir. 

Ayrıca, W iyonları Zn iyonlarına benzer bir yarıçapa ve Zn atomlarından daha yüksek iyonik potansiyele 

sahiptir. Yapılan araştırmalarda W katkılı ZnO ince filminin katkısız ZnO ince filminin elektriksel 

özelliklerini iyileştirdiği görülmüştür. 

Bu çalışmada çinko oksit malzemesine tungsten elementi katkılanarak yarı iletken şeffaf ve iletken ince 

film üretildi. Üretilen ince filmlerin yapısal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi için SEM ve XRD 

analizleri yapıldı. ZnO ve W katkılı ZnO ince filmlerin dielektrik özellikleri, oda sıcaklığından 500 

°K'ye kadar sıcaklığın bir fonksiyonu olarak incelendi. Elde edilen sonuçlar ışığında şeffaf ve iletken 

oksit ince filmlere alternatif arayışında, W katkılı ZnO üretiminin ciddi bir alternatif olabileceği görüldü. 

Kolay üretimi, iyi performansı ve düşük üretim maliyeti, çeşitli optoelektronik cihazların üretimi için 

sayısız fırsat yaratacaktır.  

Anahtar Kelimeler: SILAR yöntemi, ZnO ince filmler, Dielektrik özellikler 

 

ABSTRACT 

In recent years, many studies have been carried out with ZnO and doping with many different elements 

of ZnO. ZnO has a wide morphological structure, high electron mobility and doping with various 

elements and methods make it advantageous. It is aimed to obtain optimum production by adding ions 

to the lattice structure causing changing the electrical and photocatalytic properties, grain sizes and 

morphological structures of zinc oxide. There are some critical parameters for the combination of 

electrical conductivity and optical transparency expected in semiconductor transparent and conductive 

thin films. The crystal structure, quality of metal cations, atomic arrangement and settlement parameters 

are of great importance. Tungsten is a semiconductor and transparent material. The W ion has a high 

chemical value and electronegativity. Also, W ions have a similar radius to Zn ions and higher ionic 

potential than Zn atoms. Studies have shown that the W-doped ZnO thin film improves the electrical 

properties of the undoped ZnO thin film 
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In this study, semiconductor transparent and conductive thin film was produced by doping the tungsten 

element. SEM and XRD analyses were performed to examine the structural and morphological 

properties of the produced thin films. The dielectric properties of ZnO and W-doped ZnO thin films 

were investigated as a function of temperature from room temperature to 500 °K. In light of the results 

obtained, it has been observed that the production of W-doped ZnO can be a serious alternative in the 

search for alternatives for transparent and conductive oxide thin films. Its easy production, good 

performance and low production cost will create numerous opportunities for the manufacture of various 

optoelectronic devices. 

Keywords: SILAR method, ZnO thin films, Dielectric properties 

 

GİRİŞ 

Sanayileşme, artan nüfus ve fosil yakıtların hızla tükenmesi enerji ihtiyacının hızla artmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle son yüzyılda alternatif enerji kaynaklarına gereksinim ve bu alana yönelik 

çalışmalar giderek artmıştır. Özellikle güneş enerjisinin kullanıldığı yeni sistemler ve bu sistemleri 

oluşturan bileşenler geniş bir çalışma konusu haline gelmiştir [Wisz et. al, 2022]. Saydam iletken oksit 

(SİO) tabakalar, yüksek elektrik iletkenliğine ve optik geçirgenliğe sahip olan fotovoltaik malzemelerdir 

[Granqvist, C., 2007; Gordon, R., 2000] ve güneş pilleri gibi güneş enerjisinin kullanıldığı sistemlerde 

önemli bir yere sahiptir. Bu filmlerin üretiminde kullanılan malzeme çeşidi çok fazla olmasına rağmen 

özellikle Zn en çok tercih edilen yarı iletken oksittir [Ginley et. al, 2001].  

ZnO'nun geniş bir morfolojik yapıya sahip olması, yüksek elektron hareketliliği ve çeşitli element ve 

yöntemlerle katkılanması onu avantajlı kılmaktadır [Akyürekli et. al, 2022]. Son yıllarda ZnO ve 

ZnO'nun birçok farklı elementler ile katkılanmasıyla ilgili birçok çalışma yapılmaktadır [Lal et. al, 2022; 

Karaduman Er et. al, 2021]. Tungsten, yarı iletken ve şeffaf bir malzemedir. W iyonu yüksek bir 

kimyasal değere ve elektronegatifliğe sahiptir. Ayrıca, W iyonları Zn iyonlarına benzer bir yarıçapa ve 

Zn atomlarından daha yüksek iyonik potansiyele sahiptir [Aikawa et. al, 2013; Liu et. al, 2016]. Bu 

özelliklerinden dolayı saydam iletken oksit ince filmlerin kullanımı için alternatif bir malzeme olarak 

görülmektedir. Özellikle bu filmlere alternatif arayışında, W katkılı ZnO üretiminin ciddi bir alternatif 

olabileceği görülmüştür.  

Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) tekniği yarı iletken film büyütme yöntemleri 

içerisinde vakum gibi pahalı donanımlar gerektirmediğinden daha ucuz, daha basit ve büyütme sırasında 

az zaman harcanması gibi özelliklerinden dolayı son yıllarda oldukça tercih edilmektedir [Çorlu et. al, 

2017]. 

Bu çalışmada çinko oksit malzemesine tungsten elementi katkılanmış, SILAR tekniği kullanılarak yarı 

iletken şeffaf ve iletken ince filmler cam alttaşlar üzerine büyütülmüştür. Kolay üretimi, iyi performansı 

ve düşük üretim maliyeti, çeşitli optoelektronik cihazların üretimi için sayısız fırsat yaratacaktır. 

YÖNTEM 

İlk olarak katkısız ZnO ince filmlerinin büyütülmesi için ([Zn(NH3)4]
2+) çinko-amonyak çözeltisi 

kullanıldı. Çinko-amonyak kompleksini hazırlamak için 0,1M ZnCl2 (pH≈5,5) ve %25-28 NH3 

çözeltileri [Zn:NH3=1:10] molar oranında karıştırıldı. Cam substrat, oda sıcaklığında 0.1 M çinko sülfat 

ve 0.1 M sodyum hidroksitten oluşan kompleks çözeltiye daldırıldı ve çözeltinin pH'ı, pH=10'da tutuldu. 

Prosedürdeki bir sonraki adım, cam substratın 90°C'de tutulan bir sıcak su banyosuna daldırılmasıydı. 

Burada amaç, Zn(OH)2→ZnO dönüşümünü sağlamaktır. Cam taban malzemesi 90 ºC sıcaklığındaki saf 

su içerisinden çıkartılarak 60 saniye boyunca hava ortamında kurutuldu. Son olarak cam taban 

malzemesi oda sıcaklığındaki saf su içerinde 30 saniye çalkalandı. Böylece bir SILAR turu 

tamamlanarak katı bir ZnO tabakası elde edildi. Substrat, adsorpsiyon ve reaksiyon süreci için hem 

kompleks çözeltiye hem de sıcak suya daldırılır. Bu adımlar ve daldırma prosedürleri, yeterli film 

kalınlığı elde edilene kadar birçok kez tekrarlandı. W katkılı ince film için, kullanılan öncü ile birlikte 

tungsten oksit eklenerek ve yukarıda bahsedilen aynı prosedür tekrarlanarak biriktirildi.  
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BULGULAR 

Üretilen ince filmlerin SEM, XRD ve EDX analizleri ile dielektrik ölçümleri yapıldı. Dielektrik 

ölçümleri oda sıcaklığından 500 °K'ye kadar sıcaklığın bir fonksiyonu olarak incelendi. Sırasıyla ZnO 

ve W-ZnO ince filmlerin SEM görüntüleri Şekil 1’ de verildi. Katkılamayla birlikte nanoçiçek yapısına 

tungsten malzemesinin yerleştiği ve yapının aktif yüzey alanını arttırdığı açıkça görülmektedir. Her iki 

ince filme ait görüntüler HITACHI SU5000 alan emisyonlu taramalı elektron mikroskopu kullanılarak 

alındı. Üretilen filmlerin EDX sonuçları da Tablo1’de verildi. 

  

Şekil1. a) ZnO ve b) W-ZnO ince filmlerin SEM görüntüleri 

Tablo1. ZnO ve W-ZnO ince filmlerin EDX sonuçları 

Elementler (%) ZnO W-ZnO 

O 54.1 22.1 

Zn 10.2 6.9 

W - 4.2 

İnce filmlerin kristalografik özelliklerinin ve içerdikleri fazların belirlenmesi için XRD analizi yapıldı 

ve Şekil 2’ de verildi. Tungsten katkılamasıyla birlikte kristalografik yapının oluştuğu ve çinko oksite 

ait tercihli yönelimlerin belirginleştiği desenden görülmektedir. Tungsten iyonlarının çinko iyonlarına 

benzer bir yarıçapa sahip olması, çinko oksite ait baskın düzlemlerin şiddetlerinin artmasını sağlamıştır. 

 

   Şekil2. ZnO ve W-ZnO ince filmlerin XRD desenleri 
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Üretilen ince filmlerin dielektrik sabitinin (ε') reel kısmının 300 °K ila 500 °K arasında seçilen bir 

sıcaklıkta frekansın (20 Hz-1MHz) bir fonksiyonu olarak çizilen grafikleri Şekil 3’ de verildi. Tungsten 

katkısıyla birlikte dielektrik değerinin düştüğü grafikten anlaşılmaktadır. Her iki grafikten de dielektrik 

değerinin sıcaklıkla arttığı ve frekansın artmasıyla azaldığı görülmüştür. Bu davranış, dipollerin 

kendilerini düşük sıcaklıklarda yönlendirme yeteneğine sahip olmamasından kaynaklanır [Ahmad et. al, 

2022]. Yük taşıyıcılar, başlangıç sıcaklıklarında daha az termal enerjiye sahip olduklarından, uygulanan 

alanın bir fonksiyonu olarak kendilerini yönlendiremezler ve bu da zayıf bir polarizasyon tepkisine 

neden olur. Eşleştirilmiş yük taşıyıcılar, sıcaklık arttıkça termal uyarım için gereken enerjiyi kademeli 

olarak topladılar ve uygulanan frekans nedeniyle daha hızlı yanıt vermelerini sağladılar. 

 

Şekil3. ZnO ve W-ZnO ince filmlerin dielektrik sabiti (ε') grafikleri 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tungsten katkılı ve katkısız ZnO ince filmleri SILAR metodu kullanılarak büyütüldü. Katkılı ve katkısız 

ince filmlerin morfolojik ve dielektrik özellikleri incelendi. Katkılamayla beraber ZnO’nun aktif yüzey 

alanının arttığı ve dielektrik sabiti değerinin düştüğü görüldü. Tungsten katkısının şeffaf ve iletken oksit 

ince filmlere alternatif arayışında, bir alternatif olabileceği görülmüştür. Kolay üretimi, iyi performansı 

ve düşük üretim maliyeti, çeşitli optoelektronik cihazların üretimi için sayısız fırsat yaratacaktır. 
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ABSTRACT 

In the article, all the different features of the operation of oil, clean gas and gas condensate wells are 

explained in detail. It is noted that oil wells alternately with all the first operation methods, gas wells 

with a fountain, and gas-condensate wells with a fountain first, and then with a gaslift. The operation of 

these wells differs from each other according to the types of methods of impacting the formation and 

the bottom zone. The most various types of complications occur in oil wells, the least various types of 

complications occur in gas-condensate wells, and in gas wells there is only one a kind of complexation 

occurs, that is, water accumulates at the bottom of the well and reduces the flow rate. 

It should be noted that in order to establish the optimal operating mode for each production well, it must 

be studied by hydrodynamic methods, that is, it is necessary to establish both indicator diagrams and 

adjustment curves, but first the complication that occurred in the well should be eliminated, and then 

the well should be studied, otherwise otherwise, the layer parameters will not be accurately determined 

and it will not be possible to establish the optimal mode. In order to detect the occurrence of dry drilling 

in a well, the well product should be analyzed without interruption. In order to get the maximum 

condensate from the well product, the pressure in the trap should be equal to the maximum condensation 

pressure. The following complications are observed in the operation of gas-condensate wells: 

- condensate falls in the layer, that is, reverse (retrograde) condensation occurs, only condensate 

accumulates at the bottom of the well, because the well is not yet watered; 

Condensate falls in the formation, both water and condensate accumulate at the bottom of the well, 

because the well is waterlogged. 

If there is no condensate in the formation and the well product is watery, then this well is studied as a 

gas well. 

Before exploring the gas condensate wells, it is necessary to remove the water and condensate 

accumulated at the bottom of the wells. 

When studying, it is necessary to extract the first and second indicator diagrams and adjustment curves 

for both gas and condensate. The research results should be interpreted by the methods mentioned in the 

article, the formation parameters should be set and the well should be set up for optimal operation mode. 

Keywords: gas condensate field, well, straight and reverse condensation, well bottom zone and 

condensate columns, Cycling process. 

 

INTRODUCTION 

There are other features that differ from each other in the exploitation technology of these three types 

of underground hydrocarbon deposits. Such different characteristics are present both in the methods of 

artificial impact on the layer and in the methods of impact on the bottom zone, as well as in the 

complications and obstacles observed during the exploitation of wells. These deposits also differ 

according to the type of natural formation regime present in them. For example, all known reservoir 

regimes are observed in oil fields, while in pure gas and gas-condensate deposits, only subsuspension 

reservoir regime exists; they do not have dissolved gas, gas cap, gravity, and elastic bed regimes. 
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In all three hydrocarbon deposits, there are resistance forces in formation conditions, which hinder the 

movement of fluids in productive formations towards wells. But in this regard, the greatest resistance 

forces exist in oil fields, because the viscosity of oil in formation conditions is much higher than that of 

condensate and gas. 

In general, they apply all existing methods of artificial influence on the oil layer, that is, they implement 

all the schemes of artificial watering and injection of dry hydrocarbon gas into the gas cap, none of the 

artificial influence methods are applied in pure gas fields, only one of the artificial influence methods is 

applied in gas-condensate fields , that is, dry hydrocarbon gas is injected into the formation in order to 

prevent formation pressure drop in these deposits. This artificial impact process is called the Cycling 

process. As a result of carrying out this process, the reverse condensation process that may occur in the 

gas-condensate layer is prevented. Reverse condensation is also called retrograde condensation[1,2]. 

It is known that there are two types of condensation in gases, that is, the process of turning gas into 

liquid; one of them is called direct condensation, and the second is called reverse condensation. Flat 

condensation occurs with the increase of gas pressure; reverse condensation occurs with a drop in gas 

pressure. However, it should be noted that direct condensation occurs only in one gas component, but 

not in a gas mixture, the reverse condensation process occurs only in a gas mixture consisting of several 

different gas components, and the densities of the gas components involved in this mixture must be 

different, i.e. they should be both light and heavy fractions. 

Any gas component can be condensed, that is, it can be turned into a liquid. This process is carried out 

in the following order, first they compress the gas, then its volume decreases, its density increases, its 

pressure increases and its temperature increases, then they cool the gas and the gas turns into a liquid. It 

is easier to convert a heavy gas component into a liquid than a lighter one. 

In practice, they mostly liquefy propane because the natural gas produced contains more of it than butane 

and pentane. 

The main purpose of turning the gas component into a liquid is that when transporting liquid gas with 

balloons, it is possible to transport a larger amount of gas than when it is in its gaseous state. 

The mechanism of reverse condensation process has not been clearly and comprehensively explained in 

the literature. Special studies and analyzes were conducted in order to reveal the essence of this 

mechanism. The fact is that natural hydrocarbon gas produced from oil, clean gas and gas-condensate 

deposits consists of a mixture of gases, that is, a mixture of methane, ethane, propane, butane and 

pentane components, and most of this mixture, that is, 95-98% light fraction, that is, methane. 

When exploiting the wells of gas-condensate deposits, when this gas mixture moves from the reservoir 

to the wells, it expands and cools due to the pressure drop in the seepage path. Since the amount of 

methane in the mixture is very high compared to the other components, methane cools down and other 

heavy components, i.e. propane, butane and pentane. cools and condenses these heavy fractions, which 

is called formation condensate. 

During the operation of gas-condensate deposits, it is not a desirable event to see condensate falling in 

the productive formation, because when this happens, the condensate formed in the form of droplets 

occupies part of the pore channels and a two-phase (condensate-gas) percolation flow occurs in the 

formation, so the formation enters the gas phase. permeability decreases, that is, the productivity of the 

gas-condensate field decreases due to gas. In order to prevent this unpleasant event from happening, it 

is impossible to allow a drop in formation pressure in gas-condensate deposits. Therefore, in the 

exploitation of gas-condensate fields, dry hydrocarbon gas is injected into the formation from the wells 

located in the high parts (arch) of the field, that is, they carry out the cycling process. 

The most diverse types of complications and obstacles occur in the operation of oil field wells, they are: 

intensive sand occurrences, premature product liquefaction, formation of water cones and water clays, 

product gassing, gas cone formation, precipitation of paraffin crystals or salt in the riser, well bottom 

accumulation of heavy fractions of oil (paraffin, resin and asphaltene) in the zone, negative effect of gas 

on the operation of the plunger rod depth pump, formation of a stable water-in-oil emulsion in the riser, 

formation of metallic ring (corrosion product), etc. 
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In the operation of clean gas wells, formation water accumulates regularly at the bottom of the well and 

creates a water column, which increases the bottom pressure of the well, reduces the depression and 

reduces the gas production of the well [3]. 

Therefore, in order to remove this water column from the bottom of the well, they use one of the 

following two methods: 

1.They spray the well into the atmosphere, that is, they open the well mouth and release the product to 

the atmosphere, as a result, although there is some gas loss, the water accumulated at the bottom of the 

well is completely removed from the well with the outgoing gas flow, and the well goes to its optimal 

flow rate. 

2.A lifter with a small diameter (for example, 1") is lowered to the bottom of the well and the collected 

water is removed from the well through it, this lifter is called pasta. 

Wells of gas-condensate fields can be of two types:   

1.Wells with undiluted product;  

2. Wells with diluted product.  

In the first group of wells, a similar unpleasant phenomenon occurs, which is the complexation observed 

in pure gas wells, but in them, gas-condensate, not water, accumulates at the bottom of the well; in the 

second group of gas-condensate wells, both water and condensate accumulate at the bottom of the well. 

It is known that in order to establish an optimal (efficient) operating mode for production wells, they are 

hydrodynamically studied at steady flows and output indicator diagrams and adjustment curves. 

When conducting this research in oil wells, both the methods of changing the operating mode, the 

methods of measuring flow rates and determining the well bottom pressures, the rules for processing the 

research results, and the methods for determining the formation parameters depend on the operating 

method. On the other hand, it should be noted that when exploring any production well, the 

complexation that occurred in the well must first be eliminated, that is, the sand plug must be washed, 

the lifter must be cleaned of paraffin and salt deposits, etc. Doing these things in oil wells is relatively 

complicated. 

In gas-condensate wells, they conduct research only after the water at the bottom of the well has 

eliminated the condensate column. 

In the drainage zone of gas-condensate wells, a two-phase seepage flow (gas-condensate) occurs towards 

the wells (if the wells are not flooded). However, unlike liquefied oil wells, in non-liquefied gas-

condensate wells, in the drainage zone, both gas and condensate move over the entire area of the seepage 

surface. Therefore, when gas-condensate wells are studied by the gas-hydrodynamic method in steady 

operating modes, it is easier to determine the phase conductivities due to gas and condensate than in 

liquefied oil wells. Here, it is necessary to build indicator diagrams separately for both gas and 

condensate. 

It was determined that the flow equation  n
pkQ   (for condensate) and  npkQ 2     рarabolic 

formulas (for gas) do not characterize the indicator lines so accurately in conditions of departure from 

Darcy's percolation law. It would be correct to use the following binomial formula for the pressure 

gradient in such cases:                   

                                                         
2vbv

kx

P




 
                                                            (1)           

Burada, xP   pressure drop in the longitudinal section;   dynamic viscosity of condensate in 

bed conditions; k  dynamic viscosity of condensate in bed conditions; v  percolation rate; b- is a 

coefficient that depends on the geometry of the pore space and the density of the filtered medium. 
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Equation (1) has the following meaning. During the movement of liquids and gases, pressure drops in 

any part of the movement path are used to overcome the friction forces and inertial forces of the liquid 

and gas. Inertia forces are directly proportional to the square of velocity, meaning that as the percolation 

velocity increases, so does the effect of inertia. At small percolation speeds, the inertial forces are also 

small, and the pressure drops are practically determined by the frictional forces, that is, the first term 

plays the main role in the equation (1) - the motion occurs according to the law of linear friction. It 

follows that the non-linearity of the indicator diagram can be explained by the significant growth of the 

second term of equation (1), which corresponds to large percolation rates[3,4]. 

The percolation rate is proportional to the flow rate of the well, and then (1) the following equations of 

the indicator diagram correspond to the binomial percolation law: 

for condensate:            

                                                       
2BQAQP                                                            (2) 

 

for gas:                                        
atat

QBQAP
11

2                                                         (3) 

where A, B, A1 and B1 are constants for a given gas-condensate well;  Q-condensate discharge;  

Q at - is the flow rate of gas brought to atmospheric pressure. 

Numerical values of quantities A, B, A1 and B1 can be determined according to the binomial formulas 

of indicator diagrams (2) and (3) by the method of professor Y.M. Minsk. Here, the flow equations (2) 

and (3) are written as: 

                                                 BQA
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                                                           (5) 

Based on the coordinates of the points obtained as a result of the research for different working modes 

)/( QPQ     and  
atat

QPQ 2   in the coordinate systems (in the form of a straight line), 

graphs are constructed, the values of the above coefficients are determined graphically from these 

graphs, that is, the parts separated by the graphs from the ordinate axis give the values of the coefficients 

A, A1; The angle coefficients of rectilinear graphs (the tangents of the angles formed by the abscissa 

axis of the graphs to the positive side) give the values of the coefficients B and B1: 

                                           
11

 tgBtgB  ,          (6) 

Here,     is the angle formed by the rectilinear part of the indicator diagram constructed for 

condensate with the abscissa axis; 1 is the same angle obtained for gas. 

They also set adjustment curves for those operating modes and determine the optimal technological 

mode for the gas-condensate well.  

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS: 

 As a result of research and analysis, the following were found: 

1.In oil fields, all of the first exploitation method is applied alternately, in pure gas fields only fountain 

exploitation method, and in gas-condensate fields two exploitation methods, i.e. fountain and gas lift 

methods, are applied. 

2. Hydrocarbon gas condensate falls only in gas-condensate deposits, which is not a desirable situation. 
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3. There are two types of gas condensation, one is direct condensation, and the second is reverse 

(retrograde) condensation, direct condensation occurs with an increase in pressure, and reverse 

condensation occurs with a decrease in pressure. 

4. Direct condensation occurs in a gas component, but reverse condensation does not occur. Reverse 

condensation occurs only in a mixture of gases, provided that the mixture contains gas components of 

different densities. 

5. Condensate falling into the reservoir is a physical phenomenon, and its essence is that the methane 

fraction (95÷98%) greatly expands and cools due to the pressure drop of the mixture in the percolation 

path from the reservoir to the well, as a result of which other heavy fractions cool and condense. To 

prevent this, they inject dry hydrocarbon gas into the layer. 

6. In order to conduct research in gas-condensate wells, the complications that occurred first should be 

eliminated. In order to determine the optimal technological operating mode, they construct indicator 

diagrams and control curves for both gas and condensate, and interpret them to determine phase 

conductivities for both gas and condensate[6,7]. 
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ABSTRACT 

The article provides detailed information on the classification of gas storage facilities. At the same time, 

the article gives preference to gas reservoirs created in exhausted and exhausted oil and gas, gas and gas 

condensate fields. The rules for calculating the capacity of gas storage tanks and the amount of 

extractable gas are reflected in the article. The article also shows the procedure for calculating active 

gas injected into gas storage tanks. The article also explains the difference between a gas field and a gas 

storage tank. The scheme of the above-ground equipment complex for the creation of a gas storage gas 

reservoir is also provided.  

The current indicators of the depleted gas and gas condensate field that will be used as the capacity to 

calculate the gas capacity (porosity, permeability, mode of the field, saturation coefficients of the field 

with oil, water, gas, formation pressure, temperature of the field, the well fund of the field, the source 

of the gas to be injected into the formation, the connection between the source and the gas storage 

reservoir, gas pipeline, compressor station) has been designated. Certain research works are being 

carried out in the field that will be used as a gas storage facility. A gas storage development project has 

been prepared. In the project, first of all, the working mode of the layer is set, and then, depending on 

the working mode, other indicators for the project are also set. 

Despite the simplicity in principle of converting a depleted field into a gas storage reservoir, serious 

difficulties often arise in practice. 

1st- it may be that the gas field is not located in the necessary place for the construction of the gas 

storage; 

2nd- if the equipment of the field is old and unsuitable for the operation of the gas reservoir, then it is 

necessary to build it all over again and at the same time it is necessary to cancel the old wells, as a result, 

new wells are required to be drilled, which leads to an increase in capital costs; 

The 3rd mining deposit can be found quite large. 

In gas reservoirs created in large deposits, the volume of buffer gas is large. Therefore, gas storage is 

expensive. If we reduce this volume, then the pressure will decrease, and then a large number of wells 

will be required, or the capacity of the compressor station (CS) will have to be increased. In addition, 

with the decrease in buffer gas pressure, the amount of water entering the reservoir will increase, and 

the wells will become waterlogged and fail. That is, important reasons will arise. Therefore, when a gas 

storage facility is created in depleted fields, research and reporting must be done and all these 

requirements must be observed. 

Keywords: gas storage tank, light pressure, working mode, gas well, gas pipeline,  compressor station, 

gas consumption, gas velum    

 

Introduction 

It is known that the consumption of gas energy by the population and by industrial facilities is not 

constant during the day, month, year and season, but changes day and night, summer and winter. In 

order to prevent gas loss and to supply the population and industrial facilities with uninterrupted gas, it 

is necessary to create gas storage facilities. In the world experience, there are various gas storage 
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facilities. But as an experiment, underground gas storages are interesting [1-3]. There are two types of 

underground gas reservoirs: 

1.Mounted on porous rock. 

2.It is created in the field of mountain rocks, mine, cave, mine, and at the same time in rock salt mines. 

In turn, underground gas storage reservoirs in porous mountain rocks are created by injecting gas into 

aquifers in depleted gas, oil and gas condensate deposits. From an economic and technical point of view, 

the main mass of gas (80÷85%) is stored in depleted gas and gas condensate deposits, and 15÷20% in 

aquifers. Less than 1% is stored in rock salt tanks. Its use in oil fields is episodic due to some technical 

difficulties.  

The capacity of gas storage tanks and the amount of extractable gas  

To determine the capacity of gas storage tanks, it is necessary to know the nature of gas consumption of 

operators. The volume of gas pumped into the gas storage tank during the year and the volume of gas 

extracted during this period is called active gas volume [4]. 

The following diversity coefficients are usually accepted for reporting. Season coefficient seaK ; day -

dayK ;  hourly - hK    
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               Here ssqsm qqq ,,  are the average monthly, daily and hourly consumption of gas, respectively. 

The active capacity of the gas storage tank aQ  can be determined by the following formula.             

                                                      )¬(= ∑
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Q                                                          (1) 

 qQ  - the amount of gas required during the year    

  n - the number of coefficients, n >1 (usually 5-6).  

aQ - the cost of gas is 10% of the cost of gas depending on the load of the heating - qQ - system    

        during the year.  

Basically, the following conditions must be met for the creation of a gas storage gas storage. 

1. Gas capacity (spent gas and gas condensate field). 

2. Well fund to inject gas into the storage reservoir. 

3. Amount of gas to be pumped into the gas storage tank and extracted. 

4. High-pressure gas compressor station for injecting the necessary gas. 

The current indicators of the depleted gas and gas condensate field that will be used as the capacity to 

calculate the gas capacity (porosity, permeability, mode of the field, saturation coefficients of the field 

with oil, water, gas, formation pressure, temperature of the field, the well fund of the field, the source 

of the gas to be injected into the formation, the connection between the source and the gas storage 

reservoir) gas pipeline, compressor station. Conducting certain research works in the field that will be 

used as a gas storage reservoir. A gas reservoir development project should be prepared. First of all, the 

development mode of the formation should be determined in the project. And then, depending on the 

development mode, other indicators for the project should be determined. 
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Storage of gas in a depleted gas field. The difference between a gas field and an underground gas 

storage reservoir is that gas is extracted in a gas field, and gas is injected into an underground gas 

reservoir. Figure I shows the surface equipment of the underground gas storage. The gas enters the 

compressor station 3 through the pipeline No. 2 from the main gas pipeline 1. 

Here, the dust is cleaned with a cleaner, then compressed to the required pressure. At the same time, the 

gas is contaminated with oil in the compressors and heats up to a temperature of 80÷120◦C. Therefore, 

before being injected into the underground gas reservoir, the gas is cleaned and cooled in the separator 

No. 5, the cooler 6, the filter in the cone absorber 7, and the gas prepared for injection is directed to the 

well No. 10 through the gas distribution point. The gas taken from the well enters the gas distribution 

point (GPP) through a separate discharge line, where it is cleaned of water, slag and condensate in the 

separators 11 and 12, then it is discharged from the sudsier 13 and the flow meter 14 and 15 through the 

collector 9- goes into the dryer. 

Then the gas is supplied either to the main gas pipeline or to the intake of the compressor. If its pressure 

is not enough (large) to be supplied directly from the underground gas reservoir to the gas pipeline, the 

amount of gas to be pumped into and taken from the underground gas reservoir can be determined by 

means of the formula used in the design and operation of the gas field (gas consumption in them, gas 

injection with a + sign - is accepted by the sign) [5-7]. 

The active gas capacity of the gas storage is expressed by the balance relationship. 

                       )¬(
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where 𝛺 is the volume of gas-saturated pore space. 

 maxP  and minP - value of max and min average pressure in the gas reservoir. 

Z- high compression ratio  

If the layer mode is a sub suspended mode, then α is added to formula (2):  

Then  
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The value of λ varies from 1 to 2÷3.    
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Figure: 1. Surface equipment of the underground gas storage. 

Approximate values are accepted for this coefficient. If the volume of the layer collector is the same as 

that of the gas saturation area in the seepage indicators, but its thickness is close to the thickness of the 

gas saturation area, then λ can be taken as 1.05-1.1. If the wet area is as high as the gas saturation area, 

for example, a sudden increase of λ according to the calculation thickness, we take the λ coefficient to 

be 1.5-2 or even 3.    

 Despite the simplicity in principle of converting a depleted field into a gas storage reservoir, serious 

difficulties often arise in practice.                         

1st- it is possible that the gas field is not located in the necessary place for the construction of the gas 

storage. 

2- If the equipment of the field is old and unsuitable for gas storage operation, then it is necessary to 

rebuild all of them and at the same time it is necessary to cancel the old wells, as a result, new wells are 

required to be drilled, which leads to an increase in capital costs. 

The 3rd mining deposit can be found quite large. 

In gas reservoirs created in large deposits, the volume of buffer gas is large. Therefore, gas storage is 

expensive. If we reduce this volume, then the pressure will decrease, and then a large number of wells 

will be required, or the capacity of the compressor station (CS) will have to be increased. In addition, 

with the decrease in buffer gas pressure, the amount of water entering the reservoir will increase, and 

the wells will become waterlogged and fail. There are other important reasons. Therefore, when a gas 

storage facility is created in depleted fields, research and reporting must be done[8,9].                   
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Eliminating the inequality of gas demand 

Different groups of operators are characterized by changes in gas demand by time (summer, winter), 

months, weeks, days and hours. In particular, the summer-winter variation of gas demand is large. The 

reason for this is related to the use of gas for heating; (gas stoves, boiler installations of apartments and 

districts and IEM) boiler = industrial enterprises. The coefficient of monthly change of gas demand, 

Kί.m- is the ratio of the actual monthly demand to the average monthly actual demand.                        

                                        
sm

im

im K

K
K =                                              (4) 

  where 
12

q

ms

Q
Q =. ;  qQ - annual gas demand, 

3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 In order to store excess gas during the summer, which is supplied to the operators during the winter 

(during the rhythmic operation of the gas pipeline), an underground gas storage facility is built in 

accordance with the average annual release capacity of the annual demand[10].                                                                                                

Conclusion: The amount of gas needed to adjust for seasonal gas demand can be determined in three 

ways.                                                                                                                  

1. According to the missing number of degree-days of temperature. 

2. According to the gas norm for heating for all groups of workers. 

3. According to the norm coefficient of monthly change of gas demand.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

References 

1.F.S. Ismayilov, E.M. Abbasov, Z.S. Gadirov // Determination of well operation mode at the initial 

stage of gas injection process to Garadagh underground  gas storage // Azerbaijan Oil Economy, №12, 

2018 p.14-17        

2.R.R. Jafarov, S.S. Hajiyev, S.M. Huseynova // Determination of collector pore volume in connection 

with expansion of Garadagh underground gas storage //  Azerbaijan Oil Economy, № 6, 2013, p.10-15 

3.A.M. Rasulov // Collection, preparation and use of natural gas transportation // Baku 2008, p.379-39     

4.O.A. Aliyeva // Classification of gas storage facilities //, News of Azerbaijan Academy of Engineering, 

volume 8, №03, 2016, p.94 -97 

5.Aslanov V.D. // Geological bases of creation of underground gas reserves in connection with the 

solution of gas supply problems // Baku, 2001, p.  97-100. 

6.O.A. Aliyeva // Peculiarities of creation of local type UGR in depleted gas caps of gas and oil field // 

News of Azerbaijan Academy of Engineering, volume 10, №04, 2018, p.44-47   

7.S.D. Mustafayev, O.A. Aliyeva A.S. Aliyev // Influence of the movement of heel water collected in 

the water trap on the working mode of underground gas storages //“Azerbaijan Oil Economy” magazine, 

№8, 2019, p.  19-21 

8.O.A. Aliyeva // Stationary filtration of natural gas in the underground gas storage with semi-spherical-

radial flow to the well // Eco energy-technical journal №3,2019,p.110-113 

9.Mustafayev S.D., Aliyeva O.A., Gadirov Z.S., Shikhiyev M.N. // “Research features of gas wells of 

underground gas storages” // Azerbaijan Oil Industry, № 07-08, 2017, p.31-34. 

10.Miralamov H.F., Mammadov R.M., Gurbanov A.N.  // “Analysis of the operation of underground 

gas storages and used facilities in our country” // News of  Azerbaijan Higher Technical Schools, 

№5,2013, p.11-17.                                                                                    

 

PROCEEDINGS BOOK (Volume-2) 266



HODJA AKHMET YASSAWI 

7. International Congress on Scientific Research 

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
February 24-25, 2023 

 

MƏDƏNİ İRSİMİZİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ARXEOLOJİ QAZINTILARIN ROLU 

THE ROLE OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE STUDY OF OUR 

CULTURAL HERITAGE 

                                                                                                              

Saadat Aliyeva 

Doctor of Philosophy in Pedagogy, 

Director of the “Avey” State historical and cultural reserve, 

Azerbaijan,Gazakh district 

ORCID ID: 0000-0002-5370-3178 

Zibeyda Hajiyeva 

“Avey” State Historical and Cultural reserve, Leading researcher 

Azerbaijan, Gazakh district  

 

GİRİŞ 

Məqalədə dövlət qeydiyyatına alınmış dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidə olan “Damcılı mağara 

düşərgəsi” haqqında məlumat verilir. 2015-ci ilin yayında Mədəniyyət Və Turizm Nazirliyinin, Avey 

qoruğunun təşəbbüsü ilə Yaponiyanın Tokio Universitetinin daş dövrü mütəxəssisi professor Yoşihiro 

Nişiakinin rəhbərliyi Damcılı mağarası və mağara düşərgəsinin ətrafında dünya əhəmiyyətli arxeoloji 

irsi kompleks tədqiq etmək üçün 3 tərəfli 5 illik beynəlxalq memorandum imzalandı. Bu memorandum 

Mədəniyyət Və Turizm Nazirliyi tərəfindən “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu, AMEA-nın 

Arxeologiya və Entoqrafiya İnstitu, Yaponiyanın Tokio Universitetinin Universitet Muzeyi arasında 

bağlandı. Bu memoranduma əsasən 5 il müddətinə “Damcılı mağara düşərgəsi”ndə arxeoloji tədqiqat 

işləri aparılmışdır. 

ÖZET 

Azərbaycan xalqının çox qədim və zəngin tarixi vardır. Vətənimizin keçmişini öyrənmək işində tarixi 

abidələrin, elmi-tədqiqatların, arxeoloji qazıntıların çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanda daş 

dövrünə aid 20-dən çox düşərgə və yaşayış yeri vardır. Düşərgələrin bir qismi arxeoloji qazıntılar 

zamanı üzə çıxarılmışdır.  

Bunlardan biri də “Damcılı mağara düşərgəsi”dir ki, bu düşərgə Qazax rayonu ərazisində “Avey” Dövlət 

Tarix-Mədəniyyət qoruğu daxilində qeydiyyata alınmış dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidədir. 

Bu ərazidə ilk kəşfiyyat xarakterli tədqiqat işləri, arxeoloji tədqiqatlar 1953-cü ildə professor 

S.N.Zamyatin və M.Hüseynov tərəfindən Avey dağındakı mağaralarda Azərbaycanda daş dövrünün 

öyrənilməsi ilə əlaqədar aparılmışdır.  

Aparılan bu tədqiqatlara 60 il fasilə verilmiş, 60 il sonra  “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğunun 

ərazisində arxeoloji qazıntı işlərinin ikinci mərhələsinə başlanılmışdır. Damcılı mağarası və mağara 

düşərgəsinin ətrafında dünya əhəmiyyətli arxeoloji irsi kompleks tədqiq etmək üçün 3 tərəfli 5 illik 

beynəlxalq memorandum imzalandı. Bu memorandum Mədəniyyət Və Turizm Nazirliyi tərəfindən 

“Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu, AMEA-nın Arxeologiya və Entoqrafiya İnstitu, Yaponiyanın 

Tokio Universitetinin Universitet Muzeyi arasında bağlandı.  

2016-cı ilin avqust ayında “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğunun ərazisində yerləşən dünya 

əhəmiyyətli Damjılı mağara düşərgəsində arxeoloji qazıntılara başlanmışdır. İlkin tədqiqatlar zamanı 

kəşfiyyat xarakterli 10-a yaxın müxtəlif istiqamətlərdə qazıntı işləri aparılmışdır. 

2017-ci ilin iyul ayında artıq 2-ci dəfə beynəlxalq ekspedisiya qoruq ərazisində qazıntılara başladı. Bu 

il sadəcə quyu üzərində işlənərək 5 metrədək dərinlikdə qazıntı işləri aparıldı. 
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2018-ci il tarixində beynəlxalq ekspedisiya Damcılı mağara düşərgəsində növbəti qazıntı işlərinə start 

verdi. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində burada orta əsrlər, tunc, neolit, mezolit və orta paleolit təbəqələri 

ardıcıl olaraq aşkarlandı        

Beynəlxalq ekspedisiyanın məqsədi ərazinin qədim insan məskəni olduğunu bir daha təsdiqləmək, 

bundan başqa neolitdən əvvəlki dövrlərə aid maddi sübutlar əldə etməkdir. 

Açar sözlər: Mədəni irs, Damcılı, qazıntı, tarix 

                     

ABSTRACT 

The Azerbaijani people have a very ancient and rich history. Historical monuments, scientific research, 

and archaeological excavations are of great importance in studying the past of our country.  

There are more than 20 stone age camps and settlements in Azerbaijan. One of the camps some of them 

were discovered during archaeological excavations. 

One of them is “Damjili cave camp”, which is a world important archaeological monument registered 

within the “Avey“ State Historical-Cultural Reserve in Gazakh region. 

The first exploratory research works and archaeological studies in this area were conducted in 1953 by 

Professor S.N.Zamyatin and M.Huseynov in connection with the study of the Stone Age in Azerbaijan 

in the caves of Mount Avey.  

These studies were interrupted for 60 years, and after 60 years, the second stage of archaeological 

excavations began in the territory of the “Avey“ State Historical-Cultural Reserve. A 3-way 5-year 

international memorandum was signed to explore the world-important archaeological heritage complex 

around Damjili cave and cave camp. This memorandum was signed by the Ministry of Culture and 

Tourism between “Avey“ State Historical-Cultural Reserve, Institute of Archeology and Ethnography 

of ANAS, University Museum of the University of Tokyo, Japan. 

In August 2016, the world-famous Damjili, located on the territory of “Avey“ State Historical-Cultural 

Reserve archaeological excavations have started in the cave camp. During the preliminary studies, 

exploratory excavations were carried out in about 10 different directions. 

In July 2017, for the 2nd time, the international expedition to dig in the territory of the reserve started. 

This year, excavations works were carried out only on the well, up to 5 meters deep. 

In 2018, the international expedition started the next excavation work in the Damjili cave camp. As a 

result of the research conducted here, the Middle Ages, Bronze Age, Neolithic, Mesolithic and Middle 

Agespaleolithic layers were discovered in a row. 

The goal of the international expedition is to confirm once again that the area was an ancient human 

settlement, besides, it is to obtain material evidences from the pre-Neolithic period. 

Keywords: Cultural heritage, Damjili, excavation, history 

 

MƏQALƏ 

 Azərbaycan xalqının çox qədim və zəngin tarixi vardır. Vətənimizin keçmişini öyrənmək işində tarixi 

abidələrin, elmi-tədqiqatların, arxeoloji qazıntıların çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanda daş 

dövrünə aid 20-dən çox düşərgə və yaşayış yeri vardır. Düşərgələrin bir qismi arxeoloji qazıntılar 

zamanı üzə çıxarılmışdır.  

Damcılı mağarası Avey dağının şərq dağətəyi hissəsində, müasir Daş Salahlı şəhərindən bir neşə 

kilometr qərbdə, Qazaxdan təxminən 20 km şimal-qərbdə yerləşir. Dağ başlıca olaraq Üst Təbaşirli 

Əhəngdaşı təbaşir süxurlarından ibarətdir, ən hündür zirvəsi 1400 metr yüksəklikdədir. Mağara 100 

metrdən artıq üfüqi inkişaf etmiş geniş ağzı olan, ən böyük yeraltı su mənbələrindən birində yerləşir. 

“Damcılı mağara düşərgəsi” “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu daxilində qeydiyyata alınmış 

dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidədir. 
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Damcılı mağarası kimi geniş tanınan bu mağara, yerli əhalinin ən populyar istirahət parklarından biridir. 

Bulaq suyu hələ də mağaranın suverən divarlarından süzülür, zəngin bitki örtüyü olan kiçik vadinin su 

mənbəyi kimi çıxış edir.  

Damcılı mağara düşərgəsi Qazax rayonunda Daş Salahlı kəndi ərazisində Avey dağının ətəklərində qalın 

qaya qatlarının altında 1950-ci illərdə qeydə alınıb öyrənilmişdir. Bu ərazidə ilk kəşfiyyat xarakterli 

tədqiqat işləri, arxeoloji tədqiqatlar 1953-cü ildə professor S.N.Zamyatin və M.Hüseynov tərəfindən 

Avey dağındakı mağaralarda Azərbaycanda daş dövrünün öyrənilməsi ilə əlaqədar aparılmışdır.  

Sonralar Azərbaycan ərazisində daş dövrünün elmi tədqiqi 1956-cı ildə başlanmışdır. Keçən müddətdə 

bu ərazidə daş dövrünün ayrı-ayrı mərhələlərinə, xüsusən paleolit və mezolit dövrlərinə aid bir sıra 

qiymətli abidələr üzə çıxarılmış və öyrənilmişdir. 

 Aparılan bu tədqiqatlara 60 il fasilə verilmiş, 60 il sonra  “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğunun 

ərazisində arxeoloji qazıntı işlərinin ikinci mərhələsinə başlanılmışdır. Belə ki, 2015-ci ilin yayında 

Mədəniyyət Və Turizm Nazirliyinin, Avey qoruğunun təşəbbüsü ilə Yaponiyanın Tokio Universitetinin 

daş dövrü mütəxəssisi professor Yoşihiro Nişiakinin rəhbərliyi ilə böyük bir heyət Avey dağı ətəklərində 

kəşfiyyat xarakterli axtarış aparmaq üçün qoruq ərazisinə dəvət olundu. Damcılı mağarası və mağara 

düşərgəsinin ətrafında dünya əhəmiyyətli arxeoloji irsi kompleks tədqiq etmək üçün 3 tərəfli 5 illik 

beynəlxalq memorandum imzalandı. Bu memorandum Mədəniyyət Və Turizm Nazirliyi tərəfindən 

“Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu, AMEA-nın Arxeologiya və Entoqrafiya İnstitu, Yaponiyanın 

Tokio Universitetinin Universitet Muzeyi arasında bağlandı.  

2016-cı ilin avqust ayında “Avey” DTMQ-nın ərazisində yerləşən dünya əhəmiyyətli Damcılı mağara 

düşərgəsində arxeoloji qazıntılara başlanmışdır. İlkin tədqiqatlar zamanı kəşfiyyat xarakterli 10-a yaxın 

müxtəlif istiqamətlərdə qazıntı işləri aparılmışdır. Yaponiyalı və yerli arxeoloqların birgə işlədiyi 

ərazinin  4m dərinliyində qazıntı işləri aparılarkən orta əsrlərə, tunc dövrünün sonuna aid, daha dərində 

isə neolit dövrü qalıqları, ocaq yerləri, fauna nümunələri (sümüklər), təxminən yarım metr dərində lal 

təbəqədən aşağıda isə orta paleolit dövrünün son mərhələsini əks etdirən qəlpə, nüvə tullantıları və alət 

nümunələri əldə olunmuşdur. Bərpa olunmuş arxeoloji materiallar isə bu rayonun Erkən Neolit 

dövründə yaşayış üçün istifadə olunduğunu göstərir. Göytəpə və Şomutəpə-Şülaverinin qazıntı sahələri 

ilə müqayisədə daha az miqdarda dulusçuluq əsərləri daxildir. Orta əsr çöküntülərinin altında, təxminən 

15 m qalınlıqda Neolitə və daha erkən mədəni təbəqələrə aid ardıcıllıq aşkar olunmuşdu. Neolit 

təbəqəsində çox nadir hallarda saxsı məmulatlar tapılırdı, onun aşağı hissəsi isə bütovlükdə keramikasız 

idi. Bundan əlavə aşağı hissə mikrolit hissələrdən, mikrolövhələrdən və digər4 bhəndəsi formalardan 

ibarət aydın daş toplunu görmək imkanı verdi, bu isə özlüyündə erkən neolit və ya son mezolitə aid edilə 

bilər.  

2016-cı il mövsümü Damcılı mağarasında tarixəqədərki dövrün tədqiqatlarında yeni mərhələdir.  

2017-ci ilin iyul ayında artıq 2-ci dəfə beynəlxalq ekspedisiya qoruq ərazisində qazıntılara başladı. Bu 

il sadəcə quyu üzərində işlənərək 5 metrədək dərinlikdə qazıntı işləri aparıldı.Qazıntılar zamanı torpaq 

horizontal təbəqəyə bölündü. 2016-cı ildə olduğu kimi neolit təbəqəsində saxsı qalıqlar az sayda aşkar 

olundu. Lakin aşkar olunmuş saxsı nümunələri xususiyyətlərinə və hazırlanma üsuluna görə Tovuz 

rayonundakı Göytəpədən aşkar olunmuş saxsı qalıqları ilə eynilik göstərdi. Təbəqədən aşkar olunan 

obsidian alətlər də təbəqənin bu xronoloji dövrə aid olduğunu göstərir. Eyni zamanda bu təbəqədən 

tapılan və təhlil olunan nümunələr təbəqənin yarısını mezolit dövrünə aid edir. Təbəqədən bir neçə, orta 

paleolit  dövrünə aid levallua tipli alət aşkar olunmuşdur. 

2017-ci il mövsümü tədqiqatlarında Damcılı 1 mağarasının Mezolitlə Neolit arasında mühüm keçid 

dövründə istifadə edilməsindən ibarətdir. Bu qazıntılar Göytəpə saxsısına uyğun gələn, saxsısız mikrolik 

daş atrefaktlarının tapıldığı Vahidin üstündə dulusçuluq məmulatlarının daşıyıcısı olan Neolit vahidini 

göstərdi. Məlumdur ki, Cənubi Qafqazda Neolitin çox erkən mərhələsi Orta Kür vadisində Hacı 

Elamxanlıtəpə qazıntı saqhəsində demək olar ki, saxsısız idi. 2017-ci ildə çatılan, müqayisə edilən 

laydan radiokarbon məlumatlar b.e.ə minilliyi göstərir və o zaqman Cənubi Qafqazda Neolit sahələri 

aşkar edilməmişdi.  

2017-2018-ci illərdə aparılan araşdırmalar, bu mağaranın Cənubi Qafqazda Mezolitdən Neolitə keçidin 

və ya dəyişikliyin öyrənilməsi üçün güclü imkanlara malik olduğunu göstərdi. Bundan başqa, o Yaxın 
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Paleolitdən başlayaraq, peşəkar tarixin öyrənilməsi imkanını verməklə tədqiqat prespektivini 

genişləndirdi. 

2018-ci il tarixində beynəlxalq ekspedisiya Damcılı mağara düşərgəsində növbəti qazıntı işlərinə start 

verdi. Bu ilki tədqiqatlar iki məqsəd daşıyırdı. Birincisi, Orta Kür vadisində Mezolitdən Neolitə keçidi 

daha sürətlə nəzərdən keçirmək üçün Damcılı mağarasını qazmaq idi. İkincisi Göytəpədə qazıntılar 

zamanı tapılmış kolleksiyadan Neolit dövrünə aid saxsı parçalardan sistematik nümunələr nümunələr 

götürmək idi. Bu Cənubi Qafqazın Neolit icması üçün ümumi olan erkən saxsı qabların funksiyalarını 

və ya istifadə məqsədlərini müəyyənləşdirmək məqsədilə arxeometrik təhlildə istifadə üçün material 

dəstinin işlənməsi üçün edilmişdir.  

2017-ci ilin qazıntıları göstərdi ki, sahənin xronologiyası Mezolit və Neolit dövrlərini əhatə etməklə, 

əsas dövr ərzində ərzaq məhsulları istehsalının regional iqtisadiyyatının meydana gəlməsini əhatə edir.  

Vahid 4-də litoloji məmulatlar az sayda tapılsa da, tədqiqata mühüm əlavə sayılır. O əsasən Levallua 

kürəciklərdən və retuş alətlərindən ibarətdir; qazıntı yerindən əldə olunan məmulatların çox az miqdarda 

bərpa olunmuşdur. Bu onu göstərir ki, litoloji artefaktlar burada istehsal edilməmiş, mağaraya hazır 

məmulatlar şəklində gətirilmişlər. Həmçinin bu interpretasiyanı obsidian, çaxmaqdaşı, xalsedon da daxil 

olmaqla, artefaktların istehsalında istifadə istifadə olunmuş çoxsaylı xammal müxtəlifliyi dəstəkləyir.  

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində burada orta əsrlər, tunc, neolit, mezolit və orta paleolit təbəqələri ardıcıl 

olaraq aşkarlandı. Tapılan maddi-mədəniyyət nümunələrinin dövrlərini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

Yaponiya laboratoriyalarına göndərildi.  

2016-2018-ci illərin mövsümi qazıntıları möhtəşəm nəticələr verdilər. Sonralar təhlükəsiz stratiqrafik 

nöqteyi-nəzərdən mezolit qatlarının açılması, bizə Cənubi Qafqazda ovçu-yığıcıların yerli Mezolit 

icmaları ilə ən erkən Neolit fermerlər arasında münasibhətlərini anlamaq üçün ilk imkanı verdi. Analoji 

olaraq, Orta Paleolitdə atrefaktların bərpası bizim Qərbi Azərbaycanın tarixə qədərki dövrünün 

neondertal dövrünə qədər tarixinə baxışımızı genişləndirdi. 

Damcılı mağarası Azərbaycanın nadir məkanlarındandır. Mağara Orta Paleolitdən Mezolitə, Neolitə, 

Xalkolitə, Tunc dövrünə və Orta əsrlərə qədər stratiqrafik ardıcıllığı özündə yaxşı saxlamışdır. 

Qazıntılar bu uzun dövrün mədəni inkişafını tədqiq etməyə imkan verdi, indiyə qədər Azərbaycanda bu 

qəbildən olan yer məlum deyildi. 2019-cu il mövsümində bir çox sübutlar əldə olundu ki, bu da 

mağaranın böyük arxeoloji potensialının tədqiq edilməsində istifadə olunacaq. 

Neolit və Mezolit təbəqələrindən b.e.ə. 7-ci minilliyin sonundan 6-cı minilliyə qədər olan dövrə aid 

mühüm məlumatlar əldə edilib bu isə əsas dövr sayılır. Bu mövsümdə qazıntı sahələrinin 

genişləndirilməsi eksponat kolleksiyasını bu dövrə aid atrefaktlarla, fauna və botanika nümunələri ilə 

zənginləşdirildi.  

Damcılı mağarası Azərbaycanda paleolitdən orta əsrlərə qədər mədəni ardıcıllığın yaradılması üçün 

böyük potensiala malikdir. Cənubi Qafqazda indiyə qədər belə bir yer müəyyən edilməmişdir. Bu 

tədqiqatlarda mezolitdən neolitə keçidin tədqiq olunması əsas hədəflərdən biridir. Əvvəlki mövsümlərdə 

tədqiqatlar eradan əvvəl 6000 il ətrafında sürətli bir keçidi ortaya çıxardı.  

2016-cı ildən bu günə kimi aparılan tədqiqatların məqsədi yarım əsrdən çox əvvələ aid araşdırmalara 

əsaslanaraq bu mağaranın stratiqrafik kontekstini, xüsusilə də Mezolitdən Neolitik dövrə qədər olan 

dövrü müəyyən etməkdir.  

2019-2022-ci illərdə Orta Paleolit dövrünə aid edilə bilən 100-dən çox çaxmaq daşı və obsidian atrefaktı 

əldə edilmişdir. İlkin paleolit çöküntüləri ya mağaranın alt qatlarında, ya da digər ərazilərdə aşkar 

edilməlidir. Qazıntılar zamanı ümumilikdə 5233 ədəd atrefaktlar əldə olunmuşdur və qoruğun fonduna 

təhvil verilmişdir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində Qobustandan sonra ilk dəfə Damcılı düşərgəsində toxunulmamış 

mezolit təbəqəsi qeydə alınıb. 

 Beynəlxalq ekspedisiyanın məqsədi ərazinin qədim insan məskəni olduğunu bir daha təsdiqləmək, 

bundan başqa neolitdən əvvəlki dövrlərə aid maddi sübutlar əldə etməkdir. Tədqiqatların növbəti ildə 

davam etdirilməsi qərara alınıb.  
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NƏTİCƏ 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində Cənubi Qafqazda indiyə qədər belə bir yer müəyyən edilməməsi 

məlum. Memoranduma əsasən 5 il müddətinə aparılan tədqiqatlarda Damcılı mağarasının Azərbaycanın 

ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu sübüt etdi. Bu mağarda tarixin müxtəlif dövrlərinə Orta 

Paleolitdən Mezolitə, Neolitə, Xalkolitə, Tunc dövrünə və Orta əsrlərə rast gəlmək mümkündür. 

Aparılan tədqiqatlarda ümumilikdə 5 il müddətinə 5233 ədəd atrefakt nümunələri əldə edilmiş və 

qoruğun fonduna təhvil verilmişdir. 
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GİRİŞ 

Məqalədə Qazax rayonunun Abbasbəyli kəndində yerləşən  Göyəzən qalasından sohbət açılır. Göyəzən 

qalası ”Avey” Dövlət Tarix- Mədəniyyət qoruğunun “Göyəzən filialı” ərazisinə daxildir. Ərazidə olan 

abidələrdən və orada aparılan arxeoloji elmi tətqiqatlardan bəhs edilir. Abidələrin təbliğ edilərək 

tanıdılması qarşıya məqsəd qoyulur. 

 

ÖZET  

Qədim insan məskənlərindən hesab olunan Qazağın ərazisi təbiət abidələri ilə çox zəngindir. Bu 

abidələrdən ən məşhur və ecazkarı Göyəzən dağıdır. Göyəzən dağı Ağstafa çayının qolu olan Coğaz 

çayının sol sahilində yerləşən vulkanik mənşəli dağdır. Hirslə püskürən və nə vaxtsa səngiyib öləziyən 

vulkan daşlaşıb nəhəg Göyəzən dağını yaratmışdır.  Zirvəsi kiçik meydançanı xatırladır. Qazax 

şəhərindən 20 km soldadır. əsrlər və qərinələr boyu təbiətin cənginə məruz qalaraq xeyli qıvraqlaşmış,  

balacalaşmışdır. Dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 900 m-ə yaxındır.                      

Göyəzən dağının ətəklərində bir çox qalalar, hörgülər, tikililər və yataq yerləri tikilmişdir. Həmin 

qalaların tikililəri indi də mövcuddur.  Burada yeddibürclü qala divarı və dördkünc qala bina qalıqları 

həmçinin bir neçə mağara aşkar olunmuşdur. IX-XII yüzilliklərə aid edilən tikili qalıqları öz 

möhtəşəmliyi ilə buranın bir qala-şəhər olduğunu söyləməyə imkan verir.  

“Avey” qoruğunun əməkdaşları tərəfindən dağın ətəyindən aşkarlanmış üzərində xaç və ornamentlər 

həkk olunmuş məzar daşı mütəxəssislərin fikirincə Qafqaz Albaniyası dövrünə aiddir. Xaçın 

qollarındakı üç ləşək “Humay” ilahəsinə aid olmaqla, Oğuz türklərinə mənsubdur. Məzar daşı XII-XV 

əsrlərə aid edilir. 

Göyəzən dağı ətrafında kəşfiyyat xarakterli elmi tədqiqat işləri 2021 -ci ildə AMEA Arxeologiya, 

Etnoqrafiya və Antrapologiya İnstitutunun arxeoloqları tərəfindən aparılmışdır. Qazıntılar zamanı 

ərazidən Qafqaz Albaniyasına məxsus  IX-XIII əsrlərə aid nekropollar və yaşayış izləri aşkar edildi. 

Göyəzən dağının ətəyində qədim xristian nekropolunun  aşkar edilməsi bölgənin  Qafqaz Albaniyasının 

siyasi- dini tarixində mühüm əhəmiyyətini vurğulayır.  

Açar sözlər: Göyəzən qalası, abidə, qazıntı, yaşayış məskəni 

 

ABSTRACT 

The territory of Gazakh, which is considered one of the ancient human settlements, is rich in natural 

monuments. The most famous and amazing of these monuments is Goyazan mountain. 
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Goyazan mountain is a mountain of volcanic origin located on the left bank of the Jogaz river, a tributary 

of the Aghstafa river. The volcano that erupted with rage and died down at some point petrified and 

created the mighty Goyazan mountain. The top resembles a small square. It is 20 km to the left of the 

city of Gazakh. It has become much more fragile and smaller due to being subjected to the battle of 

nature for centuries and centuries. Its height above sea level is about 900 m. 

Many forts, masonry, buildings and sleeping places were built at the foot of Goyazan mountain. The 

buildings of those castles still exist today. The remains of a seven-pointed fortress wall and a 

quadrangular fortress, as well as several caves, were discovered here. The remains of buildings 

belonging to the 9th-12th centuries allow us to say that this place was a fortress-city with its 

magnificence. 

According to experts, the tombstone with a cross and ornaments engraved on it, discovered by the 

employees of the "Avey" reserve, belongs to the period of Caucasian Albania. The three petals on the 

arms of the cross belong to the goddess "Humay" and belong to the Oghuz Turks. The tombstone belongs 

to the 12th-15th centuries. 

In 2021, exploratory scientific research works around Mount Goyazan were conducted by archaeologists 

of Institute of Archaeology, Ethnography and Anthropology of Azerbaijan National Academy of 

Sciences. During the excavations, necropolises and traces of habitation belonging to Caucasian Albania 

from the 9th-13th centuries were discovered in the area. The discovery of an ancient Christian necropolis 

at the foot of Goyazan Mountain emphasizes the important importance of the region in the political and 

religious history of Caucasian Albania. 

Keywords: Goyazan Castle, monument, settlement, excavation. 

 

MƏQALƏ 

Qədim yaşayış məntəqəsi hesab olunan Qazax təbii- coğrafi şərait və strateji mövqe baxımından çox 

əlverişli ərazidə, ulu Oğuz təpələrindən baş alıb gedən Ağstafa (Oğuztəpə) çayının sağ- solunda yerləşir. 

Hər cəhətdən tarixə öz möhrünü vurmuş, Azərbaycanın qərb qapısı sayılan Qazax rayonu tarix və 

mədəniyyət abidələri baxımından çox zəngindir. Bu abidələrin hər biri təbii quruluşu, insanlara gərək 

olması və haqqında düzülüb- qoşulmuş əfsanə, rəvayət və nağıllarla tanınır, yaşayır, öz ömrünü uzadır. 

Bu ərazidəki təbiət abidələrindən ən məşhur, maraqlı və ecazkarı rayonun Abbasbəyli kəndində yerləşən  

Göyəzən dağıdır.  

 Göyəzən dağı “Avey” Dövlət  Tarix – Mədəniyyət  qoruğunun ərazisində  ən  böyük  tarixə  malik  olan  

abidələrindən biridir. Qazax   rayonunda  öz hündürlüyü, əsrarəngiz  gözəliyiyi, füsunkarlığı  ilə  insanı  

heyran  edən  Göyəzən  dağı  Ağstafa çayının qolu olan Coğaz çayının sağ sahilində yerləşən vulkanik 

mənşəli dağdır. Heç bir dağa, təpəyə bitişik deyil təkdir. Zirvəsi nisbətən yastıdır,  kiçik meydançanı 

xatırladır. 

 Göyəzən dağı tabaşir dövründə püskürmüş, vulkanın yerində əmələ gəlmişdir.  O zaman hirslə püskürən 

və nə vaxtsa səngiyib öləziyən vulkan daşlaşıb nəhəng Göyəzən dağını yaratmışdır.  Göyəzən dağının 

yer səthindən nisbi hündürlüyü 250 m, dəniz səviyyəsindən hündürlüyü  900 m -ə yaxındır. Qazax  

şəhərindən 20 kilometr soldadır. Əsrlər və qərinələr boyu təbiətin cənginə məruz qalaraq  xeyli 

qıvraqlaşmış, balacalanmışdır.   

Dağın adı, daha doğrusu adının açması barədə  mühazirə və yozmalar çoxdur. Qədim türk (Azərbaycan 

) söz və ifadələrinə əsaslanan mütəxəsislər dağın adının Göy ozan (tayfa adı) və ya Ozan kəndi  

mənalarını daşıdığını söyləyirlər. Bəziləri isə “Küy əzən” kimi izah edirlər. Şairlərin, yazıçıların 

fikirincə isə dağın adı “Göy dələn” , “Göyə baş vuran”, “Göy əzən” mənalarını verir. Göyəzən qərbdə 

Günən dağından (yeri gəlmişkən: “Günən” qədim türk dilində “gün enən”, “gün batan” deməkdir) 

şərqdə Qazaxdan, şimalda Avey dağından görünür və öz əzəməti ilə sanki bizləri səsləyir.  Bu dağa 

çıxmaq nə qədər çətindirsə, enmək ondan da çətindir. 

 Göyəzən həqiqətən göyə ucalan, göyü dələn, nəhayət ki, əzəmətli, vüqarlı bir dağdır. 
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 Göyəzən dağının ətəklərində bir çox qalalar, hörgülər, tikililər və yataq yerləri tikilmişdir. Həmin 

tikililərin qalıqları indi də mövcuddur. Dağın bir tərəfindən başdan – başa hasar çəkilmişdir. Burada orta 

əsrlərə aid   yeddibürclü qala divarı və dördkünc qala bina qalıqları, həmçinin bir neçə mağara aşkar 

olunmuşdur. Dağın cənub- qərbində, qayalar arasında, çıxılması mümkün olmayan yerdə böyük bir 

mağara vardır. Onun yolu məlum deyildir. Dağın ətəyində köhnə qəbiristanlıq və dəyirman yeri vardır. 

IX- XII yüzilliklərə aid edilən  qədim tikili qalıqları öz möhtəşəmliyi ilə buranın bir qala - şəhər 

olduğunu söyləməyə imkan verir.  

Göyəzən dağında yerləşən, dövlət qeydiyyatına  götürülmüş tarixi abidələrdən biri inventar nömrəsi 

4534 olan Göyəzən  qalasıdır.  Bu abidə yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidəsidir. XIV əsrə aid edilir. 

Göyəzən dağı ətrafında digər qeydiyyata götürülmüş, inventar nömrəsi 1234 olan abidə isə Yaşayış yeri 

adlanan ərazidir. Qazax rayonunun Abbasbəyli kəndindən  400 metr aralıda yerləşir. Arxeoloji qazıntılar 

zamanı ilk orta əsrlərə aid olub. 

Göyəzən dağında erkən orta əsirlərdə Alban xiristian məbədi yerləşirdi. Onun qalıqları indidə 

qalmaqdadır. Qoruğumuzun əməkdaşları tərəfindən dağın ətrafında aşkar edilmiş üstü naxışlı  qəbir daşı 

onun ətafında olan sinə daşları bu ərazidə vaxtı ilə qəbiristanlıq olduğunu subut edir. Bu qəbir daşının 

dövrünü və mənsubiyyətini müəyyən etmək üçün “Avey” qoruğunun və AMEA-nın Memarlıq və 

İncəsənət İnstitutunun  mütəxəsisləri birlikdə tədqiqat aparmışlar və üzərində xaç və ornomentlər həkk 

olunmuş bu məzar daşının Qafqaz Albaniyası dövrünə aid olduğu qənaətinə gəlmişlər. Xaçın 

qollarındakı üç ləçək “Humay” ilahəsinə aid olunmaqla Oğuz türklərinə mənsubdur. Ay ilahəsi 

“Humay” məhəbbət, bərəkət, sağlamlıq rəmzidir. Bu rəmz vaxtilə Babilistanda, Aşurda, Azərbaycanda 

geniş yayılmışdır. Humay adına ilk dəfə Gültəkin abidəsində də rast gəlinmişdir. Məzar daşı XII- XV 

əsrlərə aid edilir. Nəticədə belə qənaətə gəlinmişdir ki, qəbir daşının üzərindəki həndəsi ornamentlərlə 

əhatə olunmuş xaç təsvirindən ibarət kompozisiyanın Azərbaycan ərazisində mövcud olan digər alban 

qəbir daşları üzərindəki qədimi kompozisiyalarla həm dini simvol və dekor mahiyyeti daşıyan zəngin 

təsvir elementlərinə (hətta oxşar elementlər Avey məbədinin eksteryerində daş-divar səthində 

mövcuddur), həm də yonulma xüsusiyyətlərinə görə eyniliyi vardır. Digər tərəfdən qəbirüstü daşın VII-

VIII əsrlərdə inşa olunmuş möhtəşəm Avey alban məbədinə bilavasitə yaxın olan bir ərazidə tapılması, 

onun məhz  ilk orta əsrlər dövrünə  məxsus alban qəbrinə aid olmasını söyləməyə daha çox əsas verir. 

Göyəzən dağı ətəyində aşkar edilmiş qəbir daşı orta əsirlərə aid edilir. Qafqaz Albaniyasına məxsusluğu 

heç bir şübhə doğurmayan bu daşın kilsənin giriş qapılarının sütunlarında olması da güman edilir. 

Üzərindəki xaçın alban xaçı olması heç bir şübhə doğurmur. Naxışlar isə gözəllikdə və zəriflikdə xalça 

ilməlrini xatırladır. Eksponantların üzərindəki quş, keçi, ilan şəkilləri və bəzək əşyaları daha çox 

yayılmışdır.  

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər hansısa ərazidə qəbristanlıq varsa orada yaşayış məskəni 

də olub. “Göyəzən” dağının ərazisi də qədim yaşayış məskəni olmuşdur. Hal- hazırda qoruğ ərazisində 

yerləşən qəbir daşını aşınmalardan, kənar təsirlərdən qorumaq məqsədi ilə abidənin üzəri şəffaf 

materialla örtülmüş, ətrafı dəmir hasarla hasarlanmışdır.  

Bu cür eyniliklərə Qədim Naxcıvan torpaqlarında da rast gəlmək olar. Naxcıvan torpağının tunç dövrü 

eksponantları üzrə tapılan naxışlarla bağlı aparılan araşdırmaları nəticəsində belə nəticəyə gəlmək olar 

ki, eksponantların bəzədilməsində istifadə olunan naxışlar sənətkarlıq bacarığı ilə bağlı olmuşdur. 

Onların ölçü və özəlliyinin bir- biri ilə eyni olmasının səbəbi eyni sənətkar tərəfindən hazırlanması, ayrı- 

ayrı sənətkar emalatxanasının məhsulu olmasıdır.     Materialın üzərinə çəkilmiş hər bir naxış onları 

bəzəməklə yanaşı eyni bir məna verməkdədir. Bəzəklərdə istifadə olunan naxışlarda milli özəlliklərlə 

yanaşı digər bənzərliyinin olması fərqli bölgə insanlarının maddi və mənəvi mədəniyyətlərində də 

bənzərliyini sübut etməkdədir.  

Göyəzən dağı ətrafında novbəti qazıntı işləri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında 

Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət 

qoruğunun “Göyəzən” filialı ərazisində 2021-ci ilin noyabr-dekabr aylarında AMEA Arxeologiya, 

Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun elmi əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq Pərviz 

Qasımovun və Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, dosent İmaş Hacıyevin rəhbərliyi ilə “Elmi-arxeoloji 

qazıntılar və payız məktəbi” adlı layihə həyata keçirilmişdir. Qoruğun təşəbbüsü ilə təşkil edilən layihə 

və kəşfiyyat xarakterli arxeoloji tədqiqatlar əsasən iki istiqamətdə aparılmışdır.  
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Birinci istiqamət, Göyəzən dağında yer səthindən təqribən 400 m. hündürlükdə yerləşmiş, düzbucaqlı 

olmayan qaya parçalarından inşa edilən 7 bürclü Göyəzən qalasının tədqiqi olmuşdur.           İkinci 

istiqamət, Göyəzən dağının şimal-qərb ətəyində aşkar edilmiş gətirilmə sal və qaya parçalarının olduğu 

ərazidə arxeoloji qazıntılarla kəşfiyyatın aparılması idi. 

Birinci istiqamət üzrə Göyəzən qalasında müxtəlif məqsədli iki tədqiqat aparıldı:  

birincisi- qalanın sahəsinin ölçülməsi,  

ikincisi- qalanın inşa dövrünün müəyyən edilməsi. 

Ölçmələrdən bəlli oldu ki, qalanın bürcləri 6 m. diametrindədirlər. Bürclərin mövcud hissələri təqribən 

4 m. hündürlüyə malikdir. Qalanın ərazisi trapesiya şəkillidir, cənub-şərqdəki giriş hissəsi iki bürc də 

daxil olmaqla 17 m, şimal-qərbdəki divarı (bürclər də daxil olmaqla) 41 m. uzunluqdadır. Cənub-

şərqdən, yəni giriş tərəfdən şimal-qərbə tərəf uzanan divarın uzunluğu, beş bürc də daxil olmaqla 111 

metrdir. Bürclər arasında divarların uzunluğu 20-22.5m. arasında dəyişir. Qalanın dağa dayaqlandığı 

arxa hissəsinin uzunluğu 99 metrdir. 

Qalanın inşasının tarixini müəyyən etmək üçün giriş hissəsinin şimal bürcünün ətəyində 9 (3x3) m2 

sahəsi olan şurf qoyuldu. Qazıntılar zamanı müəyən edildi ki, qalanın bürclərinin ətrafları da qalanın 

tikintisində istifadə olunmuş səthi cilalanmamış qaya parçaları ilə doldurulub. Bu çeşidli üsul orta 

əsrlərdə bürc və divarların bərkidilməsi üçün istifadə olunurdu. Həmçinin, zamanla bürc və divarlardan 

qopan qaya parçaları da bərkidici daş kütləsini artırırdı. Şurfdan çıxarılan qaya parçaları arasında orta 

əsrlərə xas olan 200 ədəddən çox yerli şirli və şirsiz keramika fraqmentləri aşkar edildi.  

Göyəzən qalasında sovet dönəmində ilkin tədqiqatları arxeoloqlar Cəfərqulu Rüstəmov və Firuzə 

Muradova aparmışlar. Amma göstərilən abidə ərazisində 1960-1962-ci illərdə arxeoloji tədqiqatlar 

aparmış erməni arxeoloqlar dünya elmi çevrələrində guya bu qalanın “qədim ermənilər” tərəfindən inşa 

edilməsi barədə saxta fikirlər yayıblar. Onların dəlil kimi gətirdiyi mənbələrin heç birində qalanın 

ermənilər tərəfindən inşası və ya istifadəsi, həmçinin, qalanın coğrafi lokallaşması və adlanması barədə 

dəqiq məlumat yoxdur.  Cari arxeoloji tədqiqatlar göstərdi ki, qalanın özülündə qədim bir bünövrə 

olmamış, qala bölgənin islam dövrü inşa qanunları ilə tikilib və erkən orta əsrlərə aiddir. 

Qazıntı zamanı tapılmış yanmış ağac qalıqları qalanın inşa dövrünün nisbətən daha dəqiq müəyyən 

edəcək radiokarbon analizləri üçün götürülmüşdür.  

Qeyd edək ki, qaladan daha 200 metr yüksəklikdə də tam fərqli memarlıq üsulu ilə tikililər 

görünməkdədir. İlkin rəyə görə, kub formalı cilalı daşlardan hörülmüş bu divarlar çox ehtimal ki, antik 

və ya erkən xristian dövrü sakral xarakterli ibadətgahlar və sığınacaqlar olmuşlar. Nəzərə alınmalıdır ki, 

bu tikililərə gedən cığırların təbii aşınması onlarda tədqiqatların aparılmasını çətinləşdirir. 

Göyəzən dağının şimal-qərb ətəyində arxeoloji tədqiqatlar şərqdən qərbə tərəf sahələri 25 (5x5) m2 olan 

üç kvadratdan ibarət qazıntı sahəsi yaradıldı.           

1 saylı  kvadratda nəzərə çarpacaq hər hansı bir tapıntı qeydə alınmadı. 

2 saylı kvadratın şərq divarının ortasında başı qərb istiqamətində olmaqla şərqə tərəf beli üzərində 

uzadılmış skelet aşkarlandı. Sinəsində əlləri çarpaz qoyulmuş skeletin dəfn istiqamətinə əsasən tabutsuz 

xristian adəti üzrə dəfnin icra edildiyini bildirmək olar.  

3 saylı kvadratda aparılmış tədqiqatlar daha çox nəticələr verdi. Kvadrat ərazisində 12 torpaq qəbirdə 

insan dəfni aşkar edildi. 9 skeletdə əllərin sinə üzərində çiyinlərə doğru, çarpaz qoyulması, tabutun 

əlamətlərinin olmaması, şimal-qərbdən cənub-qərbə beli üzərində istiqamətlənmə birbaşa Qafqaz 

Albaniyasının orta əsrlər dəfn ənənəsini təkrar etməkdədir. Daha bir skelet biri sol çiyini üzərində lakin 

xristian adəti üzrə dəfn edilmişdir. Digər skeletin sağ əli çiyinə doğru, sol əl isə, ona paralel lakin sağ 

çanağa doğru istiqamətlənmişdi. Oxşar analogiyalar Azərbaycan ərazisindəki xristian alban abidələrində 

(Qəbələ, Ağdamdakı Gavurqala, Mingəçevir və s.) aşkar edilib. Stratiqrafik baxımdan dəfnlər alban 

xristianlığının müxtəlif mərhələlərini əks etdirən orta əsrlərdə icra olunmuşdur. Xüsusilə, 3 saylı 

kvadratın cənub-qərb hissəsində digər qəbirlərdən 30-40 sm. dərinlikdə daş qutu qəbirin aşkar edilməsi 

ərazidə ardıcıl olaraq yüzilliklər boyu Qafqaz Albanlarının böyük bir xristian nekropolunun olmasını 

göstərir. Yaxşı cilalanmış daş qutu qəbirdə ilk orta əsrlərdə erkən alban xristianlığı üçün xas olan tərzdə 
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dəfn (bel üzərində şimaldan qərbə istiqamətdə, lakin əllərin çarpaz qoyulmadan, böyürlər üzrə 

uzadılması) qeydə alındı. Dəfnlərdən tunc, mis və dəmirdən az sayda sırğalar, üzüklər, düymələr aşkar 

edilmişdir. Daş qutuda dəfn isə, daha erkən alban xristian dövrünə aid dini liderə məxsus idi. Belə ki, 

torpaq dəfnlərdə yaşlı, gənc və üzəri daş və ağac parçası ilə örtülmüş yeniyetmə (uşaq) qalıqları izlənildi.    

NƏTİCƏ 

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, arxeoloq Pərviz Qasımovun  ilkin ehtimalına görə, bu ərazidə 

möhtəşəm alban xristian dini məbədi olub və dəfn olunanlar kişi cinsinə aid monastır rahibləridir.     

Pərviz Qazımov həmçinin bildirib ki, Albanşünas arxeoloq Natiq Alışova görə, islamın gəlişi ilə Qafqaz 

Albaniyasının xristian mərkəzi (yepiskopluğu) məhz öz yay iqamətgahı kimi müasir Qazax ərazisini 

seçib. Bu isə, erkən islam dövründə Qazax ərazisinin Qafqaz Albaniyasının dini-siyasi tarixində mühüm 

yerini göstərməkdədir.  

Qazıntılar zamanı ərazidən 75 kv.m olan qazıntı sahəsinin GPS koordinatları götürülmüş, geodezik 

cihazlarla ölçmələr aparılmışdır. Radiokarbon tarixlənmə, izotop və arxeogenetik analizlər üçün 

nümunələr götürüldü.  

Aparılmış qazıntılar Qafqaz Albaniyasına aid daha bir mühüm  abidənin aşkar edilməsi ilə nəticələndi. 
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ÖZET 

Çok sayıda anomalinin eşlik ettiği kalıtsal sendrom hastalıklarına sahip bireylerde, işitme kayıpları da 

görülmektedir. Bu hastalarda görülen işitme kayıpları progresif ilerleyebilmektedir. Bu durum da, işitme 

kaybı tanısının koyulmasında gecikmeye sebep olmaktadır. Alport sendromu, Brankio-oto-renal 

sendromu, CHARGE sendromu, Usher sendromu, Stickler sendromu ve Down sendromu işitme 

kaybının eşlik ettiği kalıtsal hastalıklardandır.  

İnsanlarda sensorinöral, iletim ve mikst tip olmak üzere üç çeşit işitme kaybı görülmektedir. Olgu 

çalışmaları incelendiğinde, kalıtsal sendrom hastalıklarında farklı tipte işitme kayıpları gözlenmiştir. 

Sensorinöral işitme kaybı, Alport, Brankio-oto-renal, CHARGE, Usher ve Stickler sendromlarında; 

iletim tipi işitme kaybı, Brankio-oto-renal ve Down sendromlarında; mikst tip işitme kaybı ise sadece 

Brankio-oto-renal sendromda gözlenmiştir.  

Kalıtsal sendrom hastalıklarında görülen bu işitme kayıp tiplerinin işitsel rutin bir takip programı ile 

erken dönemde tespit edilmesi, hastanın hem dil ve konuşma gelişimi hem de psikososyal gelişimi için 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alport, Brankio-oto-renal, CHARGE, Usher, Stickler, Down sendromu  

 

ABSTRACT 

Hearing losses are seen in people who have inherited syndrome diseases accompanied by multiple 

anomalies. In these patients, hearing loss may proceed progressively. This situation can cause a delay 

in the diagnosis of hearing loss. Alport syndrome, Brankio-oto-renal syndrome, CHARGE syndrome, 

Usher syndrome, Stickler syndrome and Down syndrome are hereditary diseases accompanied by 

hearing loss.   

In humans, there are three types of hearing losses such as, sensorineural, conductive and mixed type. In 

case reports published previously, different types of hearing loss were observed in inherited syndrome 

diseases. Sensorineural hearing loss was observed in Alport, Brankio-oto-renal, CHARGE, Usher and 

Stickler syndromes; the conductive hearing loss was monitored in Brankio-oto-renal and down 

syndromes; and mixed-type hearing loss was observed only in brankio-oto-renal syndrome.   

It is thought that early detection of these hearing loss types seen in hereditary syndrome diseases and 

putting in practice an auditory routine program will be beneficial for both speech and language 

development and the psychosocial development of the patient.  

Keywords: Alport, Brankio-auto-renal, CHARGE, Usher, Stickler, Down syndrom 
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GİRİŞ 

İnsanlarda sensörinöral, iletim ve mikst tip olmak üzere üç çeşit işitme kaybı görülmektedir. İşitme 

kaybı; iç kulaktaki anormalliklerden kaynaklanıyorsa sensörinöral tip, orta kulaktaki kemikçiklerden 

kaynaklanıyorsa iletim tipi, orta kulak ve iç kulak anormallikleri birleşiminden oluşuyorsa mikst tip 

olarak adlandırılır. Yapılan çalışmalarda, sendrom hastalıklarına bu işitme kaybı tiplerinden bir ya da 

birkaçının eşlik ettiği görülmüştür. 

Sendrom birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendini 

gösteren bulgular bütününe verilen isimdir. Bu durum kalıtsal olabilirken, sonradan meydana gelen 

nedenlerle de oluşabilir. 

Bir duruma sendrom denilebilmesi için, tanımı gereği, birtakım bulguların görülmesi gerekmektedir. Bu 

bulgular, büyük ve küçük bulgular olarak ikiye ayrılmaktadır. Sendrom rahatsızlıklarının çoğunda, bu 

bulguların tümüne bir arada rastlanılmamaktadır. Bundan dolayı, kişide görülen sendromun 

adlandırılabilmesi için, belirli sayıda büyük ve küçük bulguların o kişide var olması ve bunların tıbbi 

olarak ortaya koyulması gerekmektedir. 

Mevcut çalışmada, birçok bulgu ile birlikte işitme kaybının da görüldüğü Alport sendromu, Brankio-

oto-renal sendromu, CHARGE sendromu, Usher sendromu, Stickler sendromu ve Down sendromu ile 

ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

ALPORT SENDROMU 

Alport sendromu böbrekleri, kulakları ve gözleri etkileyen genetik bir hastalıktır. Genetik nedenlerden 

dolayı Tip IV kolajen sentezlenmesinde bozukluk oluşmaktadır. Tip IV kolajen böbrek, iç kulak ve göz 

dahil tüm dokularda mevcut olan bazal membranların önemli bir parçasıdır. Tip IV kolajen 

sentezlenmesi bozulduğunda bu organlara (böbrek, iç kulak ve göz) ait bozukluklar oluşmaktadır 

(Wester ve ark., 1995; Rheault, 2012). 

Alport sendromunun toplumda görülme sıklığı 5000-10000 kişide 1’dir. Böbrek yetmezliği gelişen 

çocukların %2.5’inde, yetişkinlerin ise %0.3’ünde böbrek yetmezliğinin nedeni Alport sendromudur. 

Bu rahatsızlığa sahip kişilerde, hematüri, sensörinöral işitme kaybı, göz problemleri, glomerüler bazal 

membranda yapısal defektlerin olduğu görülmektedir (Wester ve ark., 1995).  

Alport sendromlu hastalar doğduklarında genellikle normal işitmeye sahiplerdir. İşitme kaybı yavaş bir 

progresyon gösterir. Yapılan bazı çalışmalar bu işitme kaybının kokleadan kaynaklandığını ve yüksek 

frekanslı sesleri (2-8 kHz) etkileyen bir işitme kaybı olduğunu göstermiştir. Alport sendromuna sahip 

kişilerde, işitme kaybı derecesi değişkendir ve işitme kaybı daima böbrek tutulumu ile birlikte gözlenir 

(Rheault, 2012). 

BRANKİO-OTO-RENAL(BOR) SENDROMU 

Brankio-oto-renal (BOR) sendromu, otozomal dominant aktarılan nadir görülen kalıtsal bir sendromdur. 

Bu sendrom, boyundaki dokuların gelişimini bozar. Ayrıca, kulak ve böbreklerde şekil bozukluğuna 

neden olur. Bununla birlikte, bulgu ve belirtiler aynı aile bireyleri arasında bile çeşitlilik göstermektedir 

(Kochhar ve ark., 2007). 

Bu hastalığa sahip kişilerin kulakları küçük ve kepçemsidir. Kulak çevresinde çukurlar, dış kulak yolu 

ve kanal girişinde darlık vardır. Yine, iç kulak anomalileri görülebilmektedir (Stratakis ve ark.,1998). 

CHARGE SENDROMU 

CHARGE sendromu, çoğunlukla CHD7 genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. CHARGE 

sendromu vücudun birçok bölgesini etkileyen bir hastalıktır. Çoklu sağlık sorunları hastaların bebeklik 

döneminden itibaren hayatlarını tehdit edebilmektedir. Bu sendroma sahip kişilerde görülen ciddi 

rahatsızlıklardan bazıları; hipogonadizm, hipotiroidizm, paratiroid, büyüme hormonları yetersizliği, 

timusun oluşmaması ve lenfosit işlevlerinde bozukluktur (Hsu ve ark., 2014). Ayrıca, CHARGE 

sendromlu bireylerin çoğunda kolobom adı verilen, erken gelişim döneminde gözde ortaya çıkan bir 

delik ya da boşluk görülmektedir (Blake ve Prasad, 2006; Uzun ve ark., 2016). Yine hastaların çoğunda 

koanal stenoz veya koanal atrezi de tespit edilmiştir. Bu sendroma sahip kişilerde, kraniyel sinir 

disfonksiyonları da görülebilmektedir. Kraniyal sinirler, vücudun çeşitli bölgelerinde kasları ve duyusal 
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sinir iletimlerini kontrol etmektedir. Bu yüzden, işlevini yitirmiş kraniyal sinirler yutma güçlüklerine, 

yüz felcine, hiposmi ve anosmiye, hafif ve çok ileri derecede işitme kaybına neden olmaktadır (Arndt 

ve ark., 2010; Demerath ve ark., 2013;  Vesseur ve ark., 2016). 

Bu sendroma sahip kişilerin, kulakları küçük, etli ve kepçe biçimindedir. Bu kişilerde, iç kulak 

malformasyonlarından biri olan Mondini deformitesi görülmektedir. Mondini deformitesi, konjenital 

işitme kaybı ile kendini gösteren, kokleanın apikal kısmının hipoplazisinin yanı sıra vestibüler 

akuaduktus ve vestibülün genişlemesi ile karakterizedir (Wright ve ark., 1986; Guyot ve ark., 1987). Bu 

yüzden, bu kalıtsal rahatsızlığa sahip kişilerde sensörinöral tip işitme kaybı gözlenmektedir.  

USHER SENDROMU 

Usher sendromu giderek kötüleşen görme kaybı, hafiften çok ileri dereceye kadar değişebilen işitme 

kaybı ile karakterize olan kalıtsal bir rahatsızlıktır (Mathur ve Yang, 2015). 

Usher sendromunun tip 1, tip 2 ve tip 3 olmak üzere üç tipi vardır. Bu tipler; işitme kaybı derecesi, 

denge problemlerinin varlığı ya da yokluğu, belirti ve semptomların görüldüğü yaşa göre 

belirlenmektedir. Ayrıca, bu tipler de dayandıkları genetik nedenlere göre alt tiplere ayrılmaktadır. Bu 

sendromun bütün tipleri otozomal resesif paternlere sahiptir (Castiglione ve Möller, 2022). 

Usher sendromu tip 1: Doğumdan itibaren bilateral ileri derecede sensörinöral işitme kaybı ve denge 

problemleriyle karakterizedir. 

Usher sendromu tip 2: Doğumda bilateral hafif dereceden çok ileri dereceye kadar değişen sensörinöral 

işitme kaybıyla karakterizedir. Bazı vakalarda işitme kaybı zamanla daha da artabilmektedir (Reisser ve 

ark., 2002).  

Usher sendromu tip 3: Bu sendrom tipi, daha geç başlangıçlı işitme kaybı ve çeşitli denge işlevsizlikleri 

ile karakterizedir. Denge problemleri tip 3 ‘e sahip bireylerin yaklaşık %50’sinde görülmektedir (Geng 

ve ark., 2017). 

STICKLER SENDROMU  

Stickler sendromu, belirgin yüz özellikleri, göz anormallikleri, işitme kaybı ve eklem problemleri ile 

karakterize kalıtsal bir bozukluktur (Keats ve Corey, 1999). Her 10.000 doğumda bir görülme olasılığı 

vardır. Bu hastalığa sahip kişilerde, yüzün orta kısmında hipoplazi, yarık dudak, 

eklemlerde hipermobilite, miyopi, retina dekolmanı gibi değişken semptomlar görülmektedir (Robin ve 

ark., 1993) Yine bu belirtilere iletim tipi veya progresif sensörinöral tip işitme kaybı da eşlik 

edebilmektedir (Acke ve ark., 2012). 

Stickler sendromlu kişilerde işitme kaybı, iç kulaktaki değişikliklerden veya orta kulaktaki 

anormalliklerden kaynaklanabilir ve progresif olabilir (Szymko-Bennett ve ark., 2001). Araştırmacılar 

genetik nedenleri ve semptom paternleri ile ayırt edilen birkaç tip Stickler sendromu tanımlamışlardır. 

Bu tipler, işitme kaybı açısından kıyaslandığında, Tip II ve tip III’te ileri derecede işitme kaybı görülme 

ihtimali tip I’e göre daha fazladır. Tip IV, V ve VI’da ise çok nadir görülmüştür. 

DOWN SENDROMU 

Down sendromu, insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumunda ortaya 

çıkan genetik bir bozukluktur. Gebelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir rahatsızlıktır. Down 

sendromuna her 800 ile 1000 doğumda 1 oranında rastlanılmaktadır. İstatistikler anne yaşının artışıyla 

bu oranın yükseldiğini göstermiştir (Antonarakis ve ark., 2022). 

Down sendromu vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterizedir. Bu sendroma sahip 

bebeklerin baş kısmı normal bebeklere göre daha küçük, enseleri daha kısadır. Yassı bir burun ile ayrık, 

çekik gözlere sahiplerdir. Elleri geniş, parmakları kısa ve tombuldur. Avuç içinde sıklıkla Simian çizgisi 

de denilen tek bir çizgi bulunur. Vücutları kısa ve tıknaz bir görünüme sahiptir. Kasların kasılmasını 

sağlayan kas tonusu ise zayıftır (Antonarakis ve ark., 2022). 

Down sendromunda orta kulak patolojileri ve işitme kayıplarının varlığı bu bireylerin sosyal ve 

entelektüel gelişimlerini daha da yetersiz hale getirmektedir. Down sendromlu bireylerin yarısı veya 

daha fazlasında (%50 ile %70’inde) işitme kaybı görülmektedir (Shott ve ark., 2001). Bu kişilerde 
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gözlenen işitme kaybı iletim tipi işitme kaybıdır. Sensörinöral tip işitme kaybı ise bu sendroma sahip 

kişilerde nadir görülmektedir. Her çocukta olduğu gibi, Down sendromlu çocuklarda da tedavi edilebilir 

işitme kayıplarının erken tanı ve tedavisi çok önemlidir (Kreicher ve ark., 2018). 

SONUÇ 

Kalıtsal sendrom hastalıklarına birçok semptom ile birlikte işitme kaybı da eşlik etmektedir. Yapılan 

olgu çalışmalarında, sendrom hastalıklarında bir ya da birkaç işitme kaybı tipinin görülebildiği ortaya 

koyulmuştur. Dolayısıyla, sendrom hastalıklarına sahip kişilerde erken dönemde işitsel 

değerlendirmelerin yapılarak, işitme kaybı tiplerinin rutin bir takip programı ile tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu şekilde kontrollerin yapılarak, kalıtsal sendroma sahip kişilerde eşlik eden olası 

işitme kaybına erken müdahale edilebilmesinin yanı sıra, hastanın dil ve konuşma becerileri ile birlikte 

psikososyal gelişimi açısından da faydalı olacağını düşünmekteyiz.  
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ÖZET 

Diş Hekimliği kliniğine çeşitli travmalar nedeniyle başvuran hastalarda tespit edilen veya hastaların 

çeşitli şikayetleri sonucunda ya da rastlantısal olarak diagnostik değerlendirme esnasında ortaya 

çıkarılan kırıkların varlığında hastaların doğru şekilde bilgilendirilerek yönlendirilmesi tedavinin 

prognozu açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda rutin olarak diş hekimliği kliniklerinde 

kullanılan periapikal ve panoramik radyografik sistemlerin yanı sıra spesifik dentomaksillofasiyal 

görüntüler sunan konik ışın demetli bilgisayarlı tomografi ile birlikte ayrıca son yıllarda 

ultrasonografiden de yararlanılmaktadır. Periapikal radyografikler kısıtlı alanda sadece 2 boyutlu 

görüntü sunabilmelerine rağmen periapikal bölgede yüksek detaylı imajlar sağlama potansiyeline 

sahiptirler. Panoramik radyografiler ise daha geniş bir alanla ilgili olarak daha az detaylı da olsa 

klinisyene belli ölçüde yararlı olabilecek enformasyon sunarlar. Son yıllarda diş hekimliği ve 

dentomaksillofasiyal diagnostik görüntüleme amacı ile çok farklı seçenekleri ile medikal tomografinin 

yerini alan konik ışın demetli bilgisayarlı tomografi (KIBT) ise 3 boyutlu kırık görüntülerini kabul 

edilebilir hasta dozu ile çok uygun kullanıcı dostu şartlarda maliyet etkin bir şekilde sunabilmektedir. 

İyonize radyasyon kullanan bu yöntemlerin yanı sıra ultrasonografi (US) ise son dönemde diş hekimliği 

pratiğinde özellikle yüzeysel kırıkların değerlendirilmesinde hızlı, hasta başında ve ekonomik çözümler 

sunabilmektedir. Bu sunumun amacı kliniğimizde teşhis edilen maksillofasiyal kırık vakalarında 

kullandığımız bu yöntemleri vakalar yardımı ile analiz ederek karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Tanısal Görüntüleme; KIBT; US; Radyografi 

 

ABSTRACT 

In the presence of fractures detected in patients admitted to the dentistry clinic due to various traumas, 

or because of various complaints of the patients or incidentally discovered during the diagnostic 

evaluation, it is extremely important for the prognosis of the treatment to be correctly informed and 

directed. In this context, in addition to periapical and panoramic radiographic systems routinely used in 

dentistry clinics, cone-beam computed tomography (CBCT), which provides specific dento-

maxillofacial images, has also been used in recent years, as well as ultrasonography. Although periapical 

radiographs can only provide 2D images in a limited area, they have the potential to provide highly 

detailed images of periapical region. Panoramic radiographs, on the other hand, provide information 

about a larger area, albeit in less detail, that may be of some benefit to the clinician. Cone-beam 

computed tomography, which has replaced medical tomography with many different options for 

dentistry and dentomaxillofacial diagnostic imaging in recent years, can provide 3D fracture images in 

an acceptable patient dose and cost-effectively under very convenient user-friendly conditions. In 

addition to these methods using ionizing radiation, ultrasonography can offer fast, chair side and 

economical solutions in the evaluation of superficial fractures in dentistry practice in recent years. The 

purpose of this presentation is to analyze these methods, which we use in maxillofacial fracture cases in 

our clinic and to evaluate them comparatively. 

Key Words: Diagnostic Imaging; CBCT; US; Radiography 
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INTRODUCTION 

In addition to clinical routine techniques namely periapical and panoramic radiographic systems, cone-

beam computed tomography (CBCT), which provides specific dento-maxillofacial images along with 

ultrasonography may be used in the detection of fractures observed in the dentomaxillofacial region. In 

the periapical radiographic examination of the tooth fracture, one or more thin radiolucent lines are 

likely to extend in any part of the tooth along with a step defect. If the central x-ray beam cuts the 

fracture line obliquely, a well-circumscribed radiolucent band-like image is formed. Figure 1 shows a 

typical periapical image of patient with radiolucent line indicative of root fracture due to trauma.  

Figure 1 shows a radiolucent fracture line indicating a root fracture of a patient occurred due to 

traumatic car accident. In addition, please note the periapical radiolucency. 

Figure 1  Figure 2 

For the detection of crown fractures, transillumination and/or separating solutions can often be used for 

diagnostic purposes. Figure 2 shows a patient with crown fracture occurred due to sports injury. 

Tooth 

Root fractures, defined as fractures involving dentin, cementum and pulp are relatively uncommon 

among dental traumas, comprising 0.5–7% of the injuries affecting the permanent dentition. Horizontal 

root fractures are most frequently observed in the maxillary anterior region due to trauma associated 

with accidents, sports injuries and fights. Therefore, it is of paramount importance for the clinician to 

utilize a radiographic technique providing the best diagnostic accuracy. Two-dimensional intraoral 

radiography systems may in some cases fail to provide information regarding evaluation of teeth and 

adjacent structures three dimensionally. CBCT uses a round or rectangular cone-shaped X-ray beam 

centered on an X-ray sensor. During a 180° to 360° rotation of the X-ray source and detector, a series 

of data is acquired that provides the raw digital data for reconstruction of the exposed volume by using 

specific computer algorithm. The use of CBCT technology in dento-maxillofacial imaging provides 

several potential advantages compared with computed tomography such as X-ray beam collimation to 

the area of interest, reduced effective patient dose, ease of usage and cost-effectiveness. Authors 

(Kamburoğlu et al., 2009) compared the diagnostic accuracy of conventional film radiography, charge 

coupled device (CCD) and photostimulable phosphor plate (PSP) digital images and limited cone-beam 

computed tomography in detecting simulated horizontal root fracture. Within the limitations of the 

mentioned research CBCT images showed significantly higher sensitivities (P<0.05) than the intraoral 

systems between which no significant differences were found (P>0.05). Specificities did not show any 

statistically significant differences between any of the four systems. The kappa values for inter-observer 

agreement between observers (four pairs) ranged between 0.82-0.90 for the CBCT evaluations and 

between 0.63-0.71 for the different types of intraoral radiographic images. Limited CBCT, outperformed 
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the two-dimensional intraoral radiographic methods in detecting simulated horizontal root fracture. On 

the other hand, a meta-analysis (Corbella et al., 2014), found no superiority of CBCT compared with 

periapical radiography for the detection of vertical root fracture (VRF). According to the authors, 

adequate choice of voxel size seems to be important when diagnosing vertical root fractures. Recently, 

artificial intelligence and deep learning methods by using CBCT were introduced. According to a newly 

published study (Jang et al., 2023), deep-learning models showed high accuracy in the detection of VRF 

using CBCT images. The data obtained from the in vitro VRF model increased the data scale, which 

was beneficial to the training of deep-learning models. VRF are mostly observed in teeth with root canal 

filling, posts and pins which make it difficult for the clinician to diagnose with radiological techniques 

due to superimpositions and projection geometry issues with periapical images. In addition, when 

imaging VRF with CBCT beam hardening and capping artifacts may hinder accurate diagnosis of 

vertical root fracture. 

Figure 3 shows a vertical oblique root fracture of a patient with root canal treatment. Please note that 

inexperienced clinicians may confuse periodontal ligaments of roots with radiolucent fracture line. 

 

Tooth displacement is another consequence of dentomaxillofacial trauma. Here are some of the tooth 

displacement types observed in clinical examination. Concussion: radyographic finding or periodontal 

space widening, frequently apical direction. Subluxation: mostly tooth mobility with no radiological 

signs. Luxation: Widened periodontal space; minor alveolar fracture. After post luxation pulpal necrosis 

– enlarged pulp (2 year no dentine formation), apical periodontal pathology, external root resorption and 

possible ankylosis along with pulpal obliteration as late findings. 

Alveolar Fractures 

When alveolar fractures occur, they are seen as a sharply demarcated, uncorticated and rarely rough 

radiolucent line in the alveoli. The fracture line is mostly horizontal. Tooth segments may be displaced. 

Enlarged periodontal spaces and possible root fractures may accompany. 
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Figure 4 shows mandibular alveolar fracture related to a right molar tooth 

Mandible Fractures 

The condyle head is seen as "cut off" and turned inward along with step defect. With the overlapping of 

the trabecular structure, an image of increasing opacity is observed. Deviation of the mandible to the 

affected side is observed. Rarely, the condyle head retains its integrity. In consideration to mandibular 

corpus, for a radiographically visible cleavage line to occur, the x-ray must be parallel to the fracture 

line. If the X-ray is not parallel to the fracture line, the line may not be visible. Step defect is common 

and the contralateral condyle head is frequently fractured. Figure 5 shows a cropped image of 

mandibular fracture. 

 

Maxillofacial Fractures 

Zygomatic-maxillary fractures account for 25% of all facial fractures. The coronoid process is closely 

adjacent to the zygomatic posterior. Expansion of the zygomaticofrontal, zygomaticomaxillary, and 

zygomaticotemporal suture lines. Step defect (at the junction of frontal and zygomatic bone, zygoma 

and maxilla, or zygoma and temporal bone (“tripod” fracture). CT is used to assess nasolacrimal canal, 

lateral rectus muscle (eye) and possible intra-cranial hemorrhage. 

Blow-out fracture may occur when force is transmitted to the thin orbital floor creates a fracture near 

the infraorbital canal. Following features are common: soft tissue swelling at the orbital margin, 

opacification of the affected maxillary sinus, orbital floor displacement (“trap door”), polypoid density 

(transition of the maxillary sinus roof / orbital contents) and paresthesia of the cheek if the infraorbital 

canal is involved. CT and CBCT maksillofacial fractures standard. Panoramic is important in the 

evaluation of post traumatic mandible. 
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Figure 6 shows a full scan volume rendered CBCT image of a posttraumatic patient with 

Maxillofacial Fracture including mandible and skull bones. 

 

 

Ultraosund imaging is a developing imaging technology in the field of dentomaxillofacial radiology. It 

is radiation safe, rapid, portable and economic. There are several studies which were conducted to assess 

the versatality of US for midfacial fracture diagnosis in trauma cases. Most promising results with the 

use of US in traumatic cases is achieved in zgomatico-orbital complex and anterior frontal sinus wall 

fractures.  

Figure 7 shows ultrasonographic images of superficial orbital frontal and zygomatic lesions. 

Discontinuity in the hyperechoic bone walls suggest fracture. 

 

CONCLUSION 

Advantages and disadvantages of the techniques should be considered when selecting the appropriate 

diagnostic imaging technique for the assessment of dentomaxillofacial fracture. Further studies towards 

clinical applications of different diagnostic methods in the dento-maxillofacial region are essential to 

provide sound information regarding accurate and appropriate clinical usage of various available 

techniques. 
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ÖZET 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), statik manyetik alan ve radyofrekans dalgaları kullanarak 

görüntü elde edilmesini sağlayan iyonize radyasyon temelli görüntülemeye alternatif yaygın kabul 

görmüş klinik bir yöntemdir. MRG ile hastaların görüntülenmesi esnasında hastaların 

dentomaksillofasiyal bölgelerinde konumlanmış çeşitli dental materyallerin varlığı yıllardır tartışma 

konusu olmuştur ve klinisyenleri MR çekimi öncesinde yapılması gerekenler konusunda kararsızlığa 

itmektedir. Manyetik alan ve radyofrekans dalgaları manyetik özellikleri olan dental materyaller ile 

istenmeyen etkileşimlere neden olabilmektedir. Bunlar: artefakt oluşumu, ısı artışı, mekanik yer 

değiştirme ve etkilenen dental materyalin etrafındaki oral dokular için potansiyel hasar oluşturma ana 

başlıkları altında toplanabilir. Güvenlik ve doğru uygulamalar açısından önemli dental materyaller 

ortodontik apareyler, protezler, dental implantlar, restoratif materyaller ve endodontik materyaller 

olarak kabul edilebilirler.  

Anahtar Kelimeler: MRG; Dental Materyaller; Artefakt 

 

ABSTRACT 

Magnetic Resonance Imaging (MRG), an alternative to imaging based on ionizing radiation, is a widely 

accepted clinical method that uses static magnetic fields and radiofrequency waves to obtain an image. 

The presence of various dental materials located in the dentomaxillofacial regions of the patients with 

MRG has been debated for years, and the clinicians are in disagreement about what needs to be done 

before MR imaging. Magnetic fields and radio frequency waves can cause magnetic properties of dental 

materials to cause unwanted interactions. These can be grouped under the following headings: artefact 

formation, heat increase, mechanical displacement, and potential damage to the oral tissues around the 

affected dental material. Important dental materials in terms of safety and correct applications are 

accepted as orthodontic appliances, prostheses, dental implants, restorative materials, and endodontic 

materials. 

Key Words: MRG; Dental Materials; Artefact 

INTRODUCTION 

MRI Mechanism 

Detailed tissue-organ images can be obtained with the help of uniform static magnetic field and radio 

waves. Image formation can be obtained in the longitudinal plane (T1) or transversal plane (T2) relative 

to the magnetic field plane. Measurement is made with the principle of proton resonance decay / 

relaxation ratio. Water molecules in the body are lined up, a signal is formed by the movement of radio 

waves, and cross-sectional MR images are obtained. The field strength in modern MR magnets varies 

in the range of 0.5-3 Tesla. Small lesion detection sensitivity can be increased with magnet power. In 

Figure 1, abscess formation is observed in the maxillary sinus and nasal cavity on the cropped T2-

weighted image. 
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Figure 1. Abscess formation T2-weighted MRI 

 

UNWANTED MR AND DENTAL MATERIAL INTERACTIONS 

Significant loss of image clarity and quality can occur in relation to artifact. The presence of pixels that 

do not fully represent the relevant tissue makes diagnosis difficult. Typical images may be termed 'round' 

axially and 'clover-shaped' sagittal. The magnetic properties of the metal object, the object's shape, 

position, orientation, number, homogeneity, MR sequence and parameters can affect the artifact 

severity. Depending on the magnetic susceptibility difference of body tissues and materials, the rate of 

being affected varies. Ferromagnetic substances that cause image distortion because of changing 

radiofrequency magnetic fields are substances such as Iron, Cobalt, Nickel, Steel, which can be attracted 

by the object that magnetizes them. 

Mechanical magnetic-induced displacement can occur in dental materials. The strong external magnetic 

field can cause a displacement of the ferromagnetic material parallel to the lines of the field. Heavy 

objects can be quickly drawn towards the scanner with the bullet effect. Magnetic field strength, mass, 

shape and magnetic susceptibility of the object play a role in this. Ferromagnetic implants can cause 

discomfort as well as injury. 

According to the measurements made by the Testing standards (ASTM F2052-06): if the deflection is 

< 45°, it is the same as the gravitational force in normal daily activity. Hasegawa et al. found a >90° 

deflection angle with a force of 0.03–0.3 N for dental attachments (movable partial denture components) 

made of castable alloys when using 3 T MRI. As a result, magnetic dental attachments may disturb the 

patient, but the retention force of dental luting cements (48–150 N) prevents prosthesis movement. 

Before and after MRI, fixation of ferromagnetic prostheses to the tooth and cement should be checked. 

MRI and high-risk patients 

Those with pacemakers, cochlear implants, neurostimulators, infusion pumps, fixed metal prostheses 

and aneurysm clips are in the risk group. Their magnetic field-induced dysfunction can be life-

threatening. Tension-induced dislocation and soft tissue burn may occur because of radiofrequency 

energy absorption. 

Physical effect (Radiofrequency warming) 

The heat pain threshold may occur with an increase of 8°C–10°C for the oral mucosa. For the periodontal 

ligament, >10°C, more than 1 minute is considered a safety margin. Hasegawa et al., in their study 

evaluating magnetic dental attachments in terms of temperature increase, determined the maximum 

temperature increase as 1.42°C with 3T MR and revealed that the values found did not have pain and 

damage potential for periodontal tissues. 

Artifacts that orthodontic materials have the potential to decrease the diagnostic efficiency. Stainless 

steel brackets (18% Cr; 8% Ni) are used together with NiTi and stainless-steel arch wires in fixed 

orthodontic treatment. They have the potential to distort the local magnetic field and create large 

artifacts. Fixed orthodontic applications that are well bonded and ligated are safe. They should be 

checked before imaging. Leaving the non-ferromagnetic wire in the mouth can hold the brackets 

together even if the enamel bond is weak. Removal can be time consuming and costly, therefore, if the 

artifact is in the area where it will not affect the diagnosis, it may be considered to leave it. However, 

the scan plane must be changed if the dentoalveolar region is to be studied. If this cannot be done, the 

bracket and wires are removed. 
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Figure 2. Image distortion and dark area due to artifact caused by orthodontic brackets and wires. 

 

CRITICAL ANALYSIS AND CONCLUSION 

In a study examining the physical and mechanical effects of orthodontic materials, Gorgulu et al. found 

a statistically significant (3.04°C) change for NiTi arch wire and continuous stainless steel ligature wire, 

but not statistically significant (≤ 2.12°C) for elastic or continuous stainless-steel ligatures combined 

with stainless steel arch wire. For periodontal tissues, temperature exchange was not within the limit of 

damage and pain (heat-pain threshold = 8°C–10°C). The temperature changes of the specimens were 

within acceptable ranges. Although the brackets presented minor interactions that would not cause 

movement in situ, nickel-titanium and stainless-steel wires presented great interactions that may pose a 

risk for the patient. While it was recommended that the NiTi and stainless-steel wires should be removed 

before MRI, the bracket was found to be 'MR safe'. 

There are various studies evaluating maxillofacial prostheses. Hasegawa et al. evaluated the heat and 

displacement of removable partial dental attachments (retainer and coping). No negative effects of 

temperature increase were found. Ferromagnetic materials should be removed before MRI, if this is not 

possible, cement fixation should be evaluated before and after MRI for safety purposes. A previous 

study by Ayyıldız et al., evaluated the heating and magnetic field interactions of fixed partial dentures 

in a 3-Tesla (3T) magnetic resonance imaging (MRI) environment. Authors concluded that patients with 

fixed partial dentures (single crown or bridge) fabricated from Co-Cr, Ni-Cr, and zirconia substructures 

may safely undergo MRI at up to 3T. 

The interaction of dental implants with MRI is a controversial issue. Dental implants contain non-

ferromagnetic material (titanium) and ferromagnetic iron. Costa et al. found that titanium implants 

revealed artifact in all planes, causing diagnostic problems with excessive glare. However, this is less 

than orthodontic appliances. According to some studies, titanium causes minor artifact and does not 

affect the diagnostic capacity. Magnetic holders attached to the implants cause major artifact. It must be 

removed prior to MRI. 

Eggers et al., investigated whether magnetic resonance imaging (MRI) of the oral cavity would be less 

affected than CT by artefacts caused by typical dental restorative alloys. Dental restorations made from 

titanium, gold or amalgam did not reduce the image quality of the MRI sequence used in imaging of the 

oral and maxillofacial region for dental implant planning. In this respect MRI was found to be superior 

to CT in implant planning.  

Glass ionomer cement (CIS), a direct restorative material, does not cause visible distortion on MR 

imaging and is considered compatible with MR. Tymofiyeva et al. obtained findings consistent with 

MR in some composite resins. Ytterbium trifluoride, ferric oxide, and lanthanum oxide (coloring agent) 

are ferromagnetic and cause irregularities in MR images. Amalgam contains silver, tin, copper, zinc, 

platinum, palladium, and mercury. The MR interaction of the dental amalgam alloy is low because silver 

is a diamagnetic (non-ferromagnetic) metal. However, studies have shown a significant increase in 

leakage after MR irradiation. Silver becomes paramagnetic due to contact with mercury. 

Considering indirect restorative materials, metals used in making crowns are gold, palladium, nickel and 

chromium. Although gold is diamagnetic, other ferromagnetic metals may be present in them. 

Tymofiyeva et al. generally accepted gold alloy and gold ceramic crowns as MR compatible. 
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Ceramic and metal-ceramic crowns are also among the frequently used dental materials. Precious metal 

alloys, nickel-chromium alloy and cobalt-chromium ceramic alloy used as metal coping in dental 

porcelain cause MR artifacts. The artifact field increases in direct proportion to the strength of the 

magnetic field. Xu et al. found that zirconia and casting ceramics caused little or no artifact. Klinke et 

al. observed and reported the same effect as metal-based materials for ceramics (zirconium dioxide). 

IPS Empress and Ducera gold (artifact < 15 mm), Cergo and Vita Omega 900 (artifact between 15 mm 

and 30 mm), and artifact > 30 mm (same as metal alloy) in zirconium dioxide were found. 

Endodontic materials (resin-based sealer (AH Plus) and gutta-percha do not cause visible distortion in 

MR. Data on silver cones, separate NiTi and stainless-steel instruments used in root canal treatment are 

insufficient. DMFR specialists should have knowledge of the composition of materials in the patient's 

mouth and should take the necessary precautions before taking the MRI. 
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ÖZET 

Geçirgen iletken oksit (TCO) ince filmler, yüksek ışık geçirgenliğine ve iyi elektriksel iletkenliğe sahip 

özel malzemelerdir. Bu özellikleri nedeniyle TCO’lar gaz sensör üretimi, güneş pili, fotodiyot 

uygulamaları ve fototransistörler gibi birçok ileri teknolojik uygulamada tercih edilmektedir. TCO 

malzemelere örnek olarak SnO2, In2 O3, CdO, Ga2 O3, PbO2 ve Sb2O5 verilebilir. Geçirgen iletken oksit 

(TCO) ince filmlerin fiziksel, optik ve elektriksel özelliklerini geliştirmek için araştırmacılar tarafından 

katkılama işlemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bu filmlerin fiziksel özellikleri büyük ölçüde 

üretim yöntemine ve üretim parametrelerine bağlıdır. Çinko oksit (ZnO) ince filmler, TCO 

malzemelerinin en önemlilerinden biri olup, optik geçirgenlikleri ve elektriksel iletkenlikleri Al, In, Ga, 

Mn, Cd, Mg, Ni ve Cr gibi uygun elementlerle katkılanarak kontrol edilebilmektedir.  

Bu çalışmada Galyum (Ga) katkılı Çinko Oksit (ZnO) ince filmler Ardışık İyonik Tabaka Adsorpsiyon 

ve Reaksiyon Tekniği (SILAR) ile üretilmiştir. Katkılamanın ve katkı oranının doğrusal optik özellikler 

üzerindeki etkisi SILAR daldırma döngüsü (30 döngü) sabit tutularak araştırılmıştır. Bu amaçla katkılı 

ZnO ince filmler için katkılama oranları ağırlıkça %2, %4 ve %6 olarak belirlenmiş ve katkısız ZnO 

film de aynı şartlar altında hazırlanmıştır. Optik analizler doğrusal soğurma (A) ölçümlerinin UV-Vis 

spektrofotometre kullanılarak alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı katkılama oranlarına sahip 

Galyum (Ga) katkılı ve katkısız ZnO filmlerin geçirgenlik, yansıma, doğrusal soğurma katsayısı ve 

sönümleme sabiti gibi çeşitli optik parametreleri soğurma ölçümleri ve ilgili denklemler kullanılarak 

hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Galyum (Ga), Çinko Oksit (ZnO), SILAR,  Optik Özellikler 

 

ABSTRACT 

Transparent conducting oxide (TCO) films are special materials having high optical transmittance and 

good electrical conductivity. TCOs are preferred in many advanced technological applications such as 

permeable electrode and/or active layer in photovoltaic-solar cell and new generation detectors 

applications, thin film transistors (TFTs), thin panel displays, touch screens and light emitting diodes 

(LED). Examples of transparent conducting oxide (TCOs) include SnO2, In2 O3, CdO, Ga2 O3, PbO2, and 

Sb2 O5. The doping process is widely used by researchers to improve the physical, optical and electrical 

properties of transparent conducting oxide (TCO) thin films. In addition, the physical properties of these 

films strongly depend on the production method and parameters. Zinc Oxide (ZnO)  thin films are one 

of the most important members of  TCO materials, and their optical transmittance and electrical 

conductivity can be adjusted by doping with proper elements, such as Cr,Mn, Ga, Cd, Mg, In, Ni, and 

Al.  

In this study, Gallium (Ga) doped Zinc Oxide (ZnO) thin films were produced by Successive Ionic Layer 

Adsorption and Reaction Technique (SILAR) with 30 cycles. The effect of the doping element and 
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doping ratio on the linear optical properties were investigated. For this purpose, the doping rates were 

determined as 2 wt%, 4 wt% and 6 wt% for doped ZnO thin films and undoped ZnO film was also 

prepared. The optical analysis was performed by absorbance (A) measurements using 

spectrophotometer. The various optical parameters such as transmission, reflection, linear absorption 

coefficient and extinction coefficient of undoped and Gallium (Ga) doped ZnO films with different 

doping ratio were calculated using absorbance measurements. 

Keywords: Gallium (Ga), Zinc Oxide (ZnO), SILAR method, Linear Optical Properties 

 

GİRİŞ 

Saydam iletken oksit (TCO) grubuna ait olan çinko oksit (ZnO) yarıiletken filmleri potansiyel uygulama 

alanları nedeniyle günümüzde en çok ilgi gören malzemeler arasındadır. Bu uygulama alanları arasında 

gaz sensörleri, fotodedektörler, ışık yayan diyotlar (LED), güneş pilleri ve transistörler bulunmaktadır 

(Özgür vd.,2005; Klingshirn, 2007; Özgür, Hofstetetter ve Morkoç,2010). Çinko oksit ince filmler, IIB 

ve VIA grubu elementlerinden oluşur ve geniş bant aralığına (3.1-3.4 eV) sahiptirler (Sangeetha, 

Rajeshwari ve Venckatesh,2011). Ayrıca yüksek termal ve mekanik kararlılığa, görünür bölgede yüksek 

ışık geçirgenliğine ve elektriksel iletkenliğe sahip olmaları birçok uygulama alanında kullanılmalarının 

nedenleri arasındadır (Rakhshani, 2017).  

ZnO ince filmleri magnetron saçtırma, kimyasal buhar biriktirme (CVD), Sol-gel, SILAR, spin kaplama 

ve atmalı lazer biriktirme (PLD) gibi farklı teknikler kullanılarak üretilebilirler (Raidou vd.,2014). 

SILAR tekniği, ZnO ince filmlerin hazırlanmasında ekonomik, nispeten çok basit, yüksek saflıkta 

tekrarlanabilirlik ve yüksek maliyetli ekipman gerektirmemesi gibi diğer yöntemlere göre üstün 

avantajlara sahiptir (Pathan ve Lokhande,2004). 

ZnO ince filmlerin yapısal özellikleri (kristalleşme, ortalama tane boyutu, örgü parametreleri vb.), bant 

aralığı, optik ve elektriksel özellikleri n tipi veya p tipi katkılama ile kontrol edilebilir (Gould ve 

Rahman,1981; Chen vd.,2009; Avrutin, Silversmith ve Morkoç,2010). Grup IIIA (Al,Ga,In), grup VIIA 

(F,Cl,Br), grup IA (Li, Na, K), grup IB  (Cu, Ag, Au) ve  grup VA elementleri (N, P, As, Sb) n ve p tipi 

katkılamada yaygın olarak kullanılmaktır (Avrutin, Silversmith ve Morkoç,2010). Bunun yanında 

kullandığımız büyütme yöntemlerindeki sıcaklık, pH, döngü sayısı ve basınç gibi parametreleri 

değiştirerek ince filmlerin özelliklerini geliştirebiliriz.  

Bu çalışmada, SILAR tekniğiyle büyütülen katkısız ve galyum (Ga) katkılı ZnO filmlerin katkı oranları 

değiştirilerek optik özellikleri incelenmiştir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Katkısız ZnO ince filmin bir SILAR daldırma döngüsünün şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. 

Öncelikle 0,1M ZnCl2 (pH≈5,5) ve %25-28 NH3 çözeltileri [Zn:NH3=1:10] molar oranında karıştırılarak 

çinko-amonyak çözeltisi ([Zn(NH3)4]
2+) elde edilir. Cam alttaş [Zn(NH3)4]

2+ çözeltisine batırılarak 30 

saniye bekletilir. Böylece çinko-amonyak kompleksini içeren ince bir film tabakası cam alttaş üzerine 

kaplanır. İkinci aşamada, Zn(OH)2→ZnO dönüşümünü gerçekleştirmek için 7 saniye boyunca 90 ºC 

sıcaklığındaki saf su içerisinde cam alttaş tutulur. Son olarak önce 60 saniye boyunca hava ortamında 

kurutulması ve sonra oda sıcaklığındaki saf su içerinde 30 saniye çalkalanmasıyla bir SILAR döngüsü 

tamamlanır.  

Ga-katkılı ZnO ince filmlerinin büyütülmesi için ayrı beherlerde çinko-amonyak kompleksi ve galyum-

amonyak kompleksi hazırlanır. Bunun için 0,1M ZnCl2 (pH≈5,5), 0,1M Ga(NO3)3 · xH2O (pH≈5,5) ve 

%25-28 NH3 çözeltileri kullanılır. %2 , %4 ve %6 Ga katkı oranlarına göre çinko-amonyak ve galyum-

amonyak kompleksleri karıştırıldı ve katkısız ZnO büyütme aşamalarındaki adımlar izlenerek katkılı 

ZnO filmler büyütüldü. Katkılı ve katkısız filmler 30 SILAR daldırma döngüsüyle üretilmiştir. 

Örneklerin isimlendirilmesinde katkısız ZnO, %2 Ga-katkılı ZnO, %4 Ga-katkılı ZnO ve %6 Ga-katkılı 

ZnO filmler için sırasıyla ZnO, G2, G4 ve G6 kullanılmıştır.  

Üretilen filmlerin doğrusal soğurma ölçümleri (A) 300-800 nm dalga boyu aralığında UV-1800 

SHIMADZU spektrofotometre ile gerçekleştirildi. Elde edilen soğurma sonuçları ve ilgili denklemler 
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kullanılarak Galyum (Ga) katkılı ve katkısız ZnO filmlerin geçirgenlik (T), yansıma (R), doğrusal 

soğurma katsayısı (α) ve sönümleme sabiti (k) hesaplanmıştır. 

 

Şekil 1. SILAR döngüsü 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Katkılı (G2, G4, G6) ve katkısız ZnO filmlerin dalga boyuna bağlı geçirgenlik (T) ve yansıma (R) 

sonuçları Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir. Geçirgenlik (T) ve yansıma (R), dalga boyuna bağlı doğrusal 

soğurma sonuçlarının (A) aşağıdaki denklemlerde kullanılmasıyla elde edilmiştir. 

T = 10−A    …………………………………………………………………………………...(1)     

A=1-(R+T) ……………………………………………………………………………...……(2) 

 

Şekil 2. Katkılı ve katkısız ZnO filmlerin dalga boyuna bağlı optik geçirgenliği 
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Şekil 3. Dalga boyuna bağlı yansıma 

Şekil 2 ve 3’te görüldüğü gibi düşük dalga boylarında geçirgenlik (T) artan dalga boyuyla birlikte artmış 

ve yansıma (R) azalmıştır. Yüksek dalga boylarına gidildikçe bu değişimler azalmakta olup geçirgenlik 

ve yansıma yaklaşık olarak sabit bir değere ulaşmıştır. Bilindiği üzere ZnO yüksek optik geçirgenliğe 

sahip bir malzemedir ve elde ettiğimiz dalga boyuna bağlı geçirgenlik (Şekil 2) grafiğinde bu durum 

açıkça görülmektedir. Üretilen katkısız ZnO ince filmi ~%90 optik geçirgenliğe sahiptir ve bu durum 

literatür ile uyumludur. 

 

Şekil 4. Dalga boyuna bağlı doğrusal soğurma katsayısının değişimi 
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Şekil 5. Katkılı ve katkısız ZnO filmlerin sönümleme sabiti (k) 

Doğrusal soğurma katsayısı (α) ve sönümleme sabiti (k) denklem 3 ve 4 kullanılarak hesaplanmış olup 

sonuçlar Şekil 4 ve 5’te verilmiştir. Bu denklemlerde (A) doğrusal soğurmayı, (d) film kalınlığını ve (λ) 

dalga boyunu ifade etmektedir. Film kalınlıkları 500 nm olarak ölçülmüştür. 

 ∝=
2.303A

d
      ………………………………………………...………………………..………(3) 

k =
αλ

4π
            …………………………………………………………………………..………(4) 

Doğrusal soğurma katsayısının (α) dalga boyuna bağlı değişimi valans bandından iletim bandına geçişin 

meydana gelme olasılığı ile ilgilidir. Şekil 4’te verilen doğrusal soğurma katsayısı (α) sonuçları ZnO 

filmlerin geniş bant aralığına (3.1-3.4 eV) sahip olmasıyla ve sönümleme sabiti (k) değişimiyle (Şekil 

5) uyumludur. Ga katkılı ve katkısız ZnO ince filmlerinin geçirgenlik (T) ve doğrusal soğurma katsayısı 

(α) sonuçlarına bakıldığında katkılama doğrusal soğurmayı artırırken geçirgenliği düşürmektedir (Şekil 

2 ve 4). 

SONUÇ 

Bu çalışmada, aynı SILAR daldırma döngüsünde farklı katkı oranlarına sahip (%2, %4 ve %6) Ga/ZnO 

ve katkısız ZnO ince filmler üretilmiş ve katkılamanın optik özellikler üzerine etkisi araştırılmıştır.  

Filmlerinin optik özellikleri katkılama oranı arttıkça değişim göstermiştir. Hesaplanan geçirgenlik (T), 

yansıma (R), doğrusal soğurma katsayısı (α) ve sönümleme sabiti (k) birbirleriyle ve literatürle 

uyumludur. Sonuç olarak Ga/ZnO ve ZnO yarıiletken filmlerinin SILAR tekniği ile üretilebileceği; 

katkılama oranı değişimi ile optik özelliklerinin kontrol edilebileceği ve optoelektronik uygulamalarda 

kullanım potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. 
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ABSTRACT 

Introduction 

Upper gastrointestinal bleedings remains one of the important causes of emergency admissions. Despite 

increasing rates of acid suppressing drug usage and successful endoscopic interventions,mortality rates 

still remain high. References  reveal that mortality rates are between 10% - 15%. Risk factors associated 

with upper GIS bleedings increase incidence of bleeding, and also affect severity of bleeding and 

treatment time. In the present study, we aimed to evaluate retrospectively risk factors for different age 

groups and the endoscopic results of patients who are diagnosed with GIS bleeding between November 

2010 and November 2011, in Izmir Tepecik Education and Research Hospital. 

Materials and Methods 

In the present study 475 patients, who had endoscopy for the diagnosis of GIS bleeding between 

November 2010 and November 2011, in Izmir Tepecik Education and Research Hospital, were 

evaluated retrospectively. SPSS 15.0 software was used for the statistical analysation of datas collected 

in this study.  

Results 

71,8% of the patients were male, and 28,2% were female. 67,2% of female patients were aged over 65; 

this ratio was 46,9% in males.The mean age of the patients was calculated as 63+/-17,2. The most 

common accompanying disease was hypertension fallowed by diabetes mellitus and coronary heart 

disease, respectively.70,7% of the patients were using at least one drug. 44% of the patients were using 

aspirin, NSAID, warfarin, steroid and similar drugs which are accepted as risk factors for GIS 

bleeding.Endoscopy was performed in all patients, of those, 57,3% were performed without any 

endoscopic treatment intervention. Among the patients who were endoscopically treated, the most 

frequently used treatment intervention was sclerotherapy (36,4%). Duodenal ulcer (37,3%) was detected 

as the most common lesion detected on endoscopy. Second common lesion was gastric ulcer (17,9%), 

followed by erosive gastritis(9,7%), esophagitis(6,3%), suspected malignity (5,7%) respectively. 

Discussion 

In the present study we detected that upper GIS bleeding is more common in males. This is compatible 

with other studies.The patients were aged between 18 and 97, and the mean age was 63±17,2. As a result 

of increased life expectancy the mean age of upper GIS bleeding has increased. GIS bleeding incidance 

is increased with age.In the patients who were found to had peptic ulcer, ulcer grade was found to be 

associated with blood component replacement need ratio. Incrased grades showed increased 

replacement need ratio. Similar to other studies, bleeding potential of lesions and bleeding rate were 

found to be associated with increased blood component replacement need. Patients' hematocrit levels 

on admission were found to be inversely correlated with hospitalisation time. 

Key words: Upper gastrointestinal bleeding, etiology, age groups 

 

Introduction 

Upper gastrointestinal bleedings remains one of the important causes of emergency admissions. Despite 

increasing rates of acid suppressing drug usage and successful endoscopic interventions, mortality rates 
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still remain high [1]. Mortality rates are shown between 10-15% in different sources [2]. Risk factors 

associated with upper GIS bleedings increase incidence of bleeding, and also affect severity of bleeding 

and treatment time [3]. The most common causes of upper GI bleeding are peptic ulcer, erosive diseases 

and esophageal varices [4]. In the present study, we aimed to evaluate retrospectively risk factors for 

different age groups and the endoscopic results of patients who are diagnosed with GIS bleeding 

between November 2010 and November 2011, in Izmir Tepecik Education and Research Hospital. 

Materials and Methods 

In the present study 475 patients, who had endoscopy for the diagnosis of GIS bleeding between 

November 2010 and November 2011, in Izmir Tepecik Education and Research Hospital, were 

evaluated retrospectively. 

SPSS 15.0 software was used for the statistical analysation of datas collected in this study. In defining 

analyses; categorical variables were presented with numbers and percentages, numerical variables were 

presented with mean, standart deviation, median. The chosen level of significance was 0.05 (p<0.05).  

Results 

71,8% of the patients were male, and 28,2% were female. 67,2% of female patients were aged over 65; 

this ratio was 46,9% in males. 

The mean age of the patients was calculated as 63+/-17,2. The most common accompanying disease 

was hypertension fallowed by diabetes mellitus and coronary heart disease, respectively. 

70,7% of the patients were using at least one drug. 44% of the patients were using aspirin, NSAID, 

warfarin, steroid and similar drugs which are accepted as risk factors for GIS bleeding. 

Endoscopy was performed in all patients, of those, 57,3% were performed without any endoscopic 

treatment intervention. Among the patients who were endoscopically treated, the most frequently used 

treatment intervention was sclerotherapy (36,4%). Duodenal ulcer (37,3%) was detected as the most 

common lesion detected on endoscopy. Second common lesion was gastric ulcer (17,9%), followed by 

erosive gastritis(9,7%), esophagitis(6,3%), suspected malignity (5,7%) respectively. 

Discussion  

In the present study we detected that upper GIS bleeding is more common in males. This is compatible 

with other studies. 

The patients were aged between 18 and 97, and the mean age was 63±17,2. As a result of increased life 

expectancy the mean age of upper GIS bleeding has increased. GIS bleeding incidance is increased with 

age. This is explained by the increased drug usage damaging GIS mucosa, and increased prevalance of 

H.pylori positivity and ischemic mucosal damage, among overaged people. Taking into account the 

increasing prevalance of accompanying disorders and incresing drug usage, it is extremely likely that 

the mean age of GIS bleeding may even rise more. 

Patients aged over 65, and under 65 and also subgroups was compared in terms of etiology. Although 

there were some differences, those weren't found to be significant statistically.  

No significant statistical difference was found in blood component replacement need, between the 

patients using drugs and not using drugs that are accepted as risk factors for GIS bleeding. But in the 

group using risky drugs, erosive gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer was found to be more prevalant 

and this difference is statistically significant. 

In the patients who were found to had peptic ulcer, ulcer grade was found to be associated with blood 

component replacement need ratio. Incrased grades showed increased replacement need ratio. Similar 

to other studies, bleeding potential of lesions and bleeding rate were found to be associated with 

increased blood component replacement need. Patients' hematocrit levels on admission were found to 

be inversely correlated with hospitalisation time. 
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