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sebebiyle saat değişikliği taleplerinin karşılanamayacağını özellikle belirtmek isteriz.
 Her bir sunum için ayrılan süre 10 dk’dır. Bu sebeple sunumlarınızda temel kitabi bilgiler ve
tanımları açıklamaktan kaçınarak yaptığınız çalışmanın özüne değininiz.
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 Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir
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yayınlanacaktır. Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile
koordinatörlerimizin sizlere hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek isterim.
 Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür
ederim.
Düzenleme Kurulu Başkanı

PARTICIPANT COUNTRIES
Turkey, Azerbaijan, Brazil, Georgia, Iraq, Uganda, Vietnam, Hungary, Ukraine, Romania,
Indonesia, Pakistan, Italy, India, Ethiopia, Malaysia, Libya, Nigeria, Albania, Tunisia, Saudi Arabia,
Algeria, North Macedonia, Canada, North Cyprus, Morocco, Russia, China, Portugal, United Arab
Emirates

SESSION-1 / HALL-1
04.06.2022 / 10:00-12:00
Moderator: Asst. Prof. Dr. Durkadin DEMIR EKSI
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Saliha KURT

Selcuk University

COMPARATIVE RESEARCH OF HEARING
SENSITIVITY LEVELS IN NORMAL
HEARING INDIVIDUALS

Lec. Rukiye DEMİR DİKMEN
Lec. Elif Ayfer BALTACI YILDIZ

Bingol University

ATTITUDES OF AGED CARE TECHNICIAN
STUDENTS TOWARDS AGE
DISCRIMINATION

Emine CİHAN
Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ

Selcuk University
Ankara City Hospital

THE EFFECT OF STROKE DURATION ON
QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION

Intern Dentist Serhat ÇELIK
M.D., Assist. Prof. Ertuğrul GÖK

Dicle University

EVALUATION OF SUPERNUMERARY
TEETH IN TERMS OF FORENSIC MEDICINE

Lec. Dr. İlknur KARALEZLI
Prof. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ

Selcuk University

MICROBIOTA AND EPIGENETICS

Asst. Prof. Dr. Durkadin DEMIR EKSI
Asst. Prof. Dr.
Huseyin GUNIZI
Prof. Dr. Ramazan GUNESACAR

Alanya Alaaddin Keykubat
University
Hatay Mustafa Kemal
University

ADROPIN LEVELS ARE UPREGULATED IN
PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS

İstanbul Gedik University

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN CUMULATIVE TRAUMA, PTSD,
PSYCHIATRIC SYMPTOMS AND WAYS OF
COPING: THE CASE OF MARDIN PROVINCE

Selda YAĞÇI
Prof. Dr. Fatma Sibel MERCAN

SESSION-1 / HALL-2
04.06.2022 / 10:00-12:00
Moderator: Lecturer Agit Ferhat OZEL
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

BABAYEVA Eleonora Lütviq qızı

Azərbaijan University of
Languages

AMERIKA YERLI HINDULARI ILƏ
TÜRKLƏRIN MƏIŞƏTINDƏ VƏ INANCINDA
OXŞARLIQLAR

Atakan COSKUN
Assoc. Prof. Dr. Menekse Seden
TAPAN BROUTIN

Bursa Uludag University

INVESTIGATION OF THE RESOURCES USED
BY THE ELEVENTH GRADE-STUDENTS
WITHIN THE FRAMEWORK OF
DOCUMENTATIONAL THEORY

Lecturer Agit Ferhat OZEL
Gamze TURUN
Kübra YELKEN

Altınbaş University
Marmara University

THE EFFECTS OF USING GAME-RELATED
ACTIVITIES IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING ON YOUNG LEARNERS

Barış Yiğit DEMİRAL
Salih SARIALP

Afyon Kocatepe University

TURKISH MILITARY ACADEMY AS AN
ADMINISTRATOR SCHOOL

Semih ŞENGEL
Assoc. Prof. Dr. Melike ÖZYURT

Şahinbey Secondary School
Gaziantep University

INVESTIGATION OF HOW 21st CENTURY
TEACHING SKILLS HIGH AND LOW PRESERVICE TEACHERS' PLAN THE LEARNING
TEACHING PROCESS

İSMAYILOVA Təranə Vahid qızı

Azerbaijan State Economic
University

M. Seçil YAPIK
Prof. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR

Van Yüzüncü Yıl University

AZƏRBAYCANDA XALQIN ETİBARLI
SİPƏRİNƏ ÇEVRİLƏN QAFQAZ İSLAM
ORDUSUNUN YARADILMASI
TRANSRACIALISM IN THE CONTEXT OF
BLACK IDENTITY IN TONI MORRISON'S
SONG OF SOLOMON

SESSION-2 / HALL-1
04.06.2022 / 13:00-15:00
Moderator: Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU
AUTHOR
Esin SELÇUK
Özgül ALTAY
Sevcihan BOYACI
Ömer ABACI
Gönül ÇAVUŞOĞLU KAPLAN
Funda ERDEM ŞAHNALİ
Assoc. Prof. Dr. Safiye Nur DİRİM
Assoc. Prof. Dr. Utku ŞENTÜRK
Prof. Dr. Figen KAYMAK- ERTEKİN
Hilal CAN
Burcu SARI
Hülya Serpil KAVUŞAN
Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU
MsC, Hülya Serpil KAVUŞAN
PhD, Burcu ÖZTÜRK KERIMOĞLU
PhD, Meltem SERDAROĞLU
Fatmanur TURGUT
Sıla ÇALIŞKAN
MsC, Hülya Serpil KAVUŞAN
Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU
Sıla ÇALIŞKAN
Fatmanur TURGUT
MsC, Hülya Serpil KAVUŞAN
Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU
Esra FIRAT
Prof. Dr. Nurcan KOCA
Prof. Dr. Figen KAYMAK-ERTEKİN
Rabia AKÇAY
H. Beste ÖNER
A. Cansel TİRYAKİ
Nazlı SARIKAHYA
Figen KAYMAK-ERTEKİN
Özlem YÜNCÜ
Hülya Serpil KAVUŞAN
Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU

AFFILIATION

TITLE

Ege University
R&D Center, Arçelik A. S.

BEEF COOKING IN AN OVEN USING AIR
IMPINGEMENT JET TECHNOLOGY:
EFFECTS OF DIFFERENT PROCESSING
CONDITIONS

Ege University
Kapadokya University

THE USE OF NATURAL VEGETABLE
SOURCES AS A NITRITE ALTERNATIVE IN
MEAT INDUSTRY

Ege University

THE USE OF HEALTHIER OILS IN THE
FORM OF GELLED OR DOUBLE EMULSIONS
TO REPLACE ANIMAL FAT IN MEAT
PRODUCTS

Ege University

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF
USING ALOE VERA EXTRACT POWDER IN
DIFFERENTLY MINCED TURKEY MEAT
PRODUCTS

Ege University

APPLICATION OF MICROBIAL
TRANSGLUTAMINASE IN MEAT AND
SEAFOOD PRODUCTS

Ege University

CHARACTERIZATION of WATERMELON
PECTINS EXTRACTED by DIFFERENT
METHODS

Ege University

OPTIMIZATION OF SULFORAFAN
EXTRACTION BY ULTRASOUND ASSISTED
EXTRACTION METHOD FROM BROCCOLI
SEED

Ege University

UTILIZATION OF CHIA IN DIFFERENT
FORMS FOR HEALTHIER MEAT PRODUCTS

Elnaz SHAREFIABADI
Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU

Ege University

Prof. Dr. Süha YILMAZ
Asst. Prof. Dr. Bahar DİNÇER
Dilek MUNGAN

Dokuz Eylül University

Berna ÖZDÜVENCİ YAVUZ
Prof. Dr. Süha YILMAZ

Dokuz Eylül University

REFORMULATION OF LOW-SALT MEAT
PRODUCTS USING HEALTHIER
INGREDIENTS
INVESTIGATION OF THE CONCEPT
INFORMATION ABOUT THE PROBABILITY
OF SECONDARY 8TH GRADE STUDENTS
THE INVESTIGATION OF USING
MATHEMATICAL LANGUAGE OF 8TH
SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON AREA
AND LIQUID MEASUREMENTS

SESSION-2 / HALL-2
04.06.2022 / 13:00-15:00
Moderator: Assit. Prof. Dr. Mehmet AKYÜZ
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Kilis 7 Aralık University

DETERMINATION OF ANTIDIABETIC,
ANTICHOLINESTERASE AND
ANTIOXIDANT PROPERTIES OF ETHANOL
AND WATER EXTRACTS OF BLACKBERRY
(RUBUS FRUTICOSUS L.) LEAVES

Ege University

AN ASSESSMENT OF USING CONTINUOUS
SYSTEM ULTRAVIOLET LIGHT ON THE
SURFACE OF KAYMAK: EFFECTS ON
PROTEIN AND LIPID OXIDATION DEGREES
DURING STORAGE

Ege University
Canakkale Onsekiz Mart
University
İzmir İnstitute of Technology
Hacettepe University

MOULD AND YEAST COUNTS IN SORBATETREATED KASAR CHEESE

Levent UÇARLI
Emre COŞKUNLU
Erkin TEKIN

Provincial Directorate for
Disaster and Emergency
Management

DISASTER AWARENESS OF TÜBİTAK 4004
PROJECT NAMED AS FOOTPRINTS OF
NATURAL DISASTER

Nese GUVEN
Baris YUCEL
Pinar CAMURLU

Akdeniz University
Istanbul Technical University

A NOVEL, RUTHENIUM(II) BIPIRIDYL
COMPLEX CONTAINING OF POLY(2,5DITHIENYLPYRROLE) DERIVATIVE

Nazlı ÖZDEMİR
H. Erdem ÇAMURLU

Akdeniz University

PRESSURELESS SINTERED TIB 2
REINFORCED NICKEL MATRIX
COMPOSITES

Akdeniz University

EFFECT OF SPACE HOLDER SIZE AND
AMOUNT ON THE MICROSTRUCTURE AND
COMPRESSIVE STRENGTH OF NICKEL
ALUMINIDE

Alanya Alaaddin Keykubat
University

GÜNEŞ ENERJISINDEN ELEKTRIK
ÜRETIMINDE KULLANILAN FOTOVOLTAIK
PIL MEKANIZMASINA GÜNEŞ TAKIP
SISTEMININ UYGULANAMASI VE
VERIMLILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Assit. Prof. Dr. Mehmet AKYÜZ

Prof. Dr. Nurcan KOCA
Dr. Müge URGU ÖZTÜRK
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜL
MSc Aygün ŞANLI
Öyküsu ATILGAN
Fatma ÖZEN ÖZDEMİR
Şimal ABUR
Ezgi BİTİM
Prof. Dr. Gülten TİRYAKİ GÜNDÜZ
Dr. Müge URGU ÖZTÜRK
Prof. Dr. Yonca YÜCEER KARAGÜL
Assoc. Prof. Dr. Efe SEZGİN
Berkay BOZKURT
Prof. Dr. Ali TOPÇU
Prof. Dr. Nurcan KOCA

Gülizar SARIYER
H. Erdem ÇAMURLU

Ali IŞIK

SESSION-3 / HALL-1
04.06.2022 / 16:00-18:00
Moderator: Prof. Dr. Gülay ÖZTÜRK
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Assoc. Prof. Dr. M. Ozan BAŞKOL

Bursa Uludag University

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN
THE CHEMICAL INDUSTRY: A
COMPARISON OF TURKEY AND BRICS
COUNTRIES

Lec. Ezel DERER AKAY
Lec. Nazan ÖZENÇ
Lec.Elvan ERÖKSÜZ UYSAL

Isparta University of Applied
Sciences

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN BIST
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ
ÜZERİNDE YARATTIĞI FİNANSAL
ETKİLERİN İNCELENMESİ

Lec. Ezel DERER AKAY
Lec. Nazan ÖZENÇ
Lec. Elvan ERÖKSÜZ UYSAL

Isparta University of Applied
Sciences

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİ
SATIN ALMA DAVRANIŞLARI VE ONLİNE
ALIŞVERİŞE ETKİSİ

Lec. Dr. Ahmet ÖZKAN

Ankara Hacı Bayram Veli
University

CONFUCIANISM WITH ITS HISTORICAL,
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ORIGINS

Mehmet Akif Ersoy University

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ
DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE GELİR DÜZEYİ
İLİŞKİSİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA

Assoc. Prof. Dr. Ali APALI
Tuğba ÇULCU

Mehmet Akif Ersoy University

1297-1298 H. THE FIRST ARTICLE AND
MATERIAL OF ROADS AND BRIDGES BUILT
AND REPAIRED DURING THE YEARS
EXAMINATION OF RECORDS

Assoc. Prof. Dr. Yasemin APALI

Mehmet Akif Ersoy University

RELIGION IN MODERN CITY LIFE

Lec. Dr. Mehmet Oktay GÖKASLAN

Mardin Artuklu University

TO ESTABLISH TRUST RELATIONSHIP IN
FAMILY BUSINESSES

Asst. Prof. Dr. Yeşim KUBAR
Meryem KIL

Fırat University

Asst. Prof. Dr. Yeşim KUBAR
Meryem KIL

Fırat University

Assist. Prof. Halil ANAC

Gumushane University

Prof. Dr. Gülay ÖZTÜRK

İstanbul Commerce University

Assoc. Prof. Dr. Ali APALI
Gülşah ÜZEN

A PANEL – DATA ANALYSIS ON MODIFIED
PHILIPS CURVE: APPLICATION ON D8 AND
G8 COUNTRIES
THE CUSE OF THE RESOURCES
HYPOTHESIS: A RESEARCH ON SELECTED
OPEC COUNTRIES
A NEW METHOD FOR SOLVİNG THE
CONFORMABLE TİME-FRACTİONAL
NONLİNEAR TELEGRAPH EQUATİONS
AN ASSESSMENT OF INTELLECTUALISM
AS AN ADVERTISING PROPOSITION AND
ADVERTISERS AS AN INTELLECTUAL

SESSION-3 / HALL-2
04.06.2022 / 16:00-18:00
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Alper BİDECİ
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Aygün DİLAVER
Assoc. Prof. Dr. Alper BİDECİ

Duzce University

INVESTIGATION OF TRADITIONAL
WOODEN HOUSING FACADES ON A RURAL
SCALE IN ALAPLI

Caner DEMİRDAĞ
Assoc. Prof. Dr. Alper BİDECİ
Metin TUNCER

Duzce University

EFFECT OF COCONUT FIBER IN POLYMER
CONCRETE

Assist. Prof. Dr. Ezgi İLHAN

Atılım University

DESIGN STAGES OF A CULTURAL PRODUCT

Res. Assist. Gizem BODUR

Atılım University

EXAMINATION OF DESIGNER’S
CHARACTER ORIENTED INDUSTRIAL
DESIGN PROCESSES

Lec. Cem TULAY
Assoc. Prof. Dr. Abdulhalim KARAŞİN

Mardin Artuklu University
Dicle University

INVESTIGATION THE STRUCTURAL
BEHAVIOR OF BORON BY-PRODUCTS ON
CONCRETE MIX

Lec. Cem TULAY
Assoc. Prof. Dr. Abdulhalim KARAŞİN

Mardin Artuklu University
Dicle University

USAGE OF BORON MATERIAL IN
CONSTRUCTION SECTORS

Yusuf KAYA
Alper POLAT
Muhammed Taha POLAT
Pınar BORA

Gumushane University
Munzur University
Sivas Cumhuriyet University

FINITE ELEMENT SOLUTIONS OF
DISSYMMETRICAL CONTACT PROBLEM OF
TWO LAYERS ONE OF WHICH IS
FUNTIONALLY GRADED RESTING ON A
HOMOGENEOUS HALF PLANE
FINITE ELEMENT SOLUTIONS OF
SYMMETRIC CONTACT PROBLEM IN
FUNCTIONALLY GRADED AND
HOMOGENEOUS LAYER LOADED BY
RECTANGULAR RIGID BLOCK
A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF
LAND MANAGEMENT BY PUBLIC
PROPERTIES

Yusuf KAYA

Gumushane University

Mehmet Aziz SAYAR
Assoc. Prof. Dr. Mustafa ULUKAVAK

Harran University

Mehmet YÜCESOY
Assoc. Prof. Dr. Ülkü Sevim ŞEN
Assoc. Prof. Dr. Yavuz ŞEN

Atatürk University
Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök
Ortaokulu

PAST AND PRESENT OF MARDIN MUSIC
FROM TRADITIONAL TO GLOBALIZATION

Serhat UÇAR
Assoc. Prof. Dr. S. Emre DİLEK

Batman University

DIGITAL GAMES AS DESTINATION
PROMOTIONAL TOOL

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU
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Zoom Passcode: 008008

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.
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 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.
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session.
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SESSION-1 / HALL-1
04.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Akif AKTO
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Ayşegül GÖNÜL

Kocaeli University

EXAMINATION OF JUSTICE IN THE
CONTEXT OF THE PROBLEM OF EQUALITY
IN HAYEK’S PHILOSOPHY

Asst. Prof. Dr. Azime ARISOY

Mehmet Akif Ersoy University

AN ASSESSMENT ON THE REASONS THAT
DRIVE THE CHILDREN TO CRIME FROM
THE PARENTS' PERSPECTIVES

Prof. Dr. Kemal TİMUR
Aliye YILDIZ

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

THE PROVINCE WOMAN IN ESMA OCAK'S
NOVELS AND STORIES

Asst. Prof. Dr. Elif SAYAR

Avrasya University

“SHELL” AS A NEW TOOL OF EXPRESSION
IN TALES

Assoc. Prof. Dr. Akif AKTO

Mardin Artuklu University

RELIGION AND IDENTITY

Assoc. Prof. Dr. Akif AKTO

Mardin Artuklu University

EDUCATION AND IDENTITY

Prof. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR
Bahar YILMAZ

Yüzüncü Yıl University

THE OEDIPUS COMPLEX IN THE FROG BY
JOHN HAWKES

Assoc. Prof. Dr. Akif AKTO
Hazal Sema TEKKELİ

Mardin Artuklu University
MEB English Teacher

FREUD’S IDEA WORLD AND EDUCATION

Assoc. Prof. Dr. Akif AKTO
Hazal Sema TEKKELİ

Mardin Artuklu University
MEB English Teacher

THE WORLD OF WHOLE BRAIN: SAMPLE
STRATEGIES FOR THE INTEGRATION OF
RIGHT AND LEFT BRAIN

SESSION-1 / HALL-2
04.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur YORGANCILAR
ATATOPRAK
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Süleyman Demirel University

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM MİLLİ
DAYANIŞMA KAMPANYASININ EKONOMİK
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Sezen GÜNGÖR

Tekirdağ Namık Kemal
University

A NEW CONCEPT IN FINANCE AND
ECONOMICS LITERATURE: ECONOPHYSICS
IT’S NO COINCIDENCE THAT NEWTON
BECAME DIRECTOR OF THE BRITISH MINT

Assist. Prof. Dr. Hilal H. ERDOĞAN

Avrasya University

THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES
AND STOCK PRICES: EVIDENCE FROM
BORSA ISTANBUL

Assist. Prof. Dr. Eda ÇINAROĞLU

Erciyes University

THE CASE OF PRIVATE EQUITY DEPOSIT
BANKS: CAPITAL ADEQUACY ANALYSIS
USING THE ENTROPY SUPPORTED ARAS
METHOD

Assist. Prof. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR
Assoc. Prof. Dr. Bülent YILDIZ

Kastamonu University

QUALITY EXPECTATIONS IN
AUTOMOBILES: A QUALITATIVE STUDY

Lec. Havva ARABACI

Trakya University

DEVELOPMENT OF TURKISH LIRA SHARE
IN TOTAL DEPOSIT AND PARTICIPATION
FUND SIZE OF BANKING SECTOR

Lec. Havva ARABACI
Assoc. Prof. Dr. Nurcan ÖZKAN

Trakya University

AN OVERVIEW OF THE SOCIAL IMPACTS
CAUSED BY URBAN TRANSFORMATION

Selcuk University

İLETİŞİMİN ÖNEMİ VE UNSURLARI

Selcuk University
Aksehir Guidance and Research
Center

BENCHMARKİNG UYGULAMALARI VE
ÖNEMİ

Duzce University

CANDIDACY PROCESS OF ALPARSLAN
TÜRKEŞ IN THE 5TH PRESIDENTIAL
ELECTIONS OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Murat KARA

Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur
YORGANCILAR ATATOPRAK
Ayşe YILDIRIM
Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur
YORGANCILAR ATATOPRAK
İclal GÖKDEMİR MASAT
Asst. Prof. Dr. Abdullah Kutalmış
YALÇIN
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Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Res. Asst. Dr. Cansu OKSEL
Prof. Dr. Mustafa MİRİK

Tekirdağ Namık Kemal
University

INVESTIGATION THE PATHOGENICITY OF
XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV.
CAMPESTRIS IN BRASSICA

Asst. Prof. Dr. Buket ÇAKMAK
GÜNER
Prof. Nermin GÖZÜKIRMIZI

Avrasya University
İstanbul University

HORIZONTAL TRANSFER OF THE PLANT
RETROTRANSPOSONS TO HUMAN
GENOME

Asst. Prof. Dr. Deniz UĞUR

Avrasya University

SHORTCOMINGS AND SOLUTIONS IN
CELLULAR COMMUNICATION ANALYSIS

Mus Alparslan University

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN NORMALIZED DIFFERENCE
VEGETATION INDEX AND OTHER
AGRICULTURAL CHARACTERISTICS IN
BREAD WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
IN MUŞ CONDITIONS

Mus Alparslan University

EXTRACT OF FROZEN AND DRY JUJUBE
FRUIT (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.):
PHENOLIC AND ORGANIC ACIDS PROFILES,
ANTIOXIDANT POTENTIAL

Amasya University
Ankara University

DETERMINATION and MOLECULAR
BIOLOGICAL ANALYSIS of BIOINSECTICIDE
EFFECTS of BIO-EXTRACT from
DIFFERENT PLANTS AGAINST STORAGE
PEST Sitophilus granarius (Wheat Weevil)

Aslıhan SEVİM
Res. Asst. İlker YÜCE
Pınar BEKİŞ
Res. Asst. Yeter ÇİLESİZ
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY

Sivas University of Science and
Technology

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF
SOME HEAVY METALS ON THE
DEVELOPMENT OF SORGHUM (Sorghum
bicolor L. Moench) PLANT İN IN VITRO
CONDITIONS

Oğuzhan BARAN
Res. Asst. Ecem KARA
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY
Asst. Prof. Dr. Gökhan BAKTEMUR

Sivas University of Science and
Technology

Ecren UZUN YAYLACI

Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet KARAMAN

Dr. Züleyha ALMAZ

Ekrem BÖLÜKBAŞI
Mehmet KARAKAŞ
Rüstem DUYAR

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF
SOME HEAVY METALS APPLIED IN VITRO
CONDITIONS ON THE DEVELOPMENT OF
CUCUMBER (Cucumis sativus L.)
IN VITRO ANALYSIS: ANTIBACTERIAL
POTENTIAL OF MARINE PSYCHROBACTER
SP.

SESSION-1 / HALL-4
04.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Assist. Prof. Ishan AHMAD
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Disha BHATIA

Symbiosis Law School

SHOULD AI BE TREATED THE SAME AS
HUMANS LEGALLY?

Khushi BAJPAI

Symbiosis Law School

BRIDE TRAFFICKING IN INDIA: ASPECTS,
CAUSES AND POTENTIAL SOLUTIONS

Anjali

BPS University

HUMAN RIGHTS IN THE DEVELOPING
COUNTRIES

Advika DEVANSHI

Symbiosis Law School

FUTURE OF INDIAN LEGAL FRAMEWORK

Assistant Professor Ishan AHMAD

Hamdard Institute of Legal
Studies and Research, İndia

STRATAGISING THE FUTURE STEPS IN
LIEU OF RECENT DEVELOPMENTS IN
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: A
STUDY FROM INDIAN PERSPECTIVE

Manisha

BPS University

HUMAN RIGHTS IN THE DEVELOPING
COUNTRIES

Prerna

BPS University

ONLINE GAMBLING

Rupal DEVİ

BPS University

SOURCES OF LAW

Assistant Professor Ishan AHMAD

Hamdard Institute of Legal
Studies and Research, İndia

THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON
RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE: AN
ANALYTICAL STUDY FROM INDIAN
PERSPECTIVE

SESSION-1 / HALL-5
04.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Assist. Prof. Mohamed MILOUDI
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR
Nabil Boudjoghra
Fares Innal

Ravi Kishor Ranjan

AFFILIATION

TITLE

University of 20 Août 1955,
Algeria

OPTIMIZATION OF SAFETY
INSTRUMENTED SYSTEM ACCORDING TO
IEC 61511 STANDARD TO PREVENT THE
OCCURRENCE OF THE BLEVE
PHENOMENON IN A BUTANE TANK

Indian Institute of Technology

ELECTRIC VEHICLES CHARGING
INFRASTRUCTURE CHALLENGES AND
OPTIMAL DEPLOYMENT OF CHARGING
STATIONS

Piotr F. Borowski

Warsaw University of Life
Sciences, Poland

HYDROGEN AS A GREEN INNOVATIVE
FUEL IN A ZERO-EMISSION ECONOMY

S. H. Abbasi
A. Mahmood
Muhammad Tallal Saeed

SS CASE IT, Pakistan
Beihang University, China

BOND GRAPH MODELING, SIMULATION
AND OPTIMAL CONTROL OF A
PROSTHETIC FINGER

Petroleum-Gas University of
Ploiesti

ANALYSIS OF STRESS AND STRAIN STATES
USING THE FINITE ELEMENT METHOD
FOR THE LIFTING BEAM DEVICE

Relizane University
UDL University
ABB University

DESIGNING FOR BOARD-LEVEL
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Costin Ilincă
Șerban Vasilescu
Ibrahim Ramadan
Maria Tănase
Mohamed MILOUDI
Houcine MILOUDI
Mohamed MANKOUR
Abdelkader GOURBI
Abdelber BENDAOUD
Abdelkader RAMI
BENHADDA Nassireddine
Harry Fajar Insyana
Agus Setiawan
Tugiyono
Fransiscus Xaverius Sumarja
Kopylova Maria Dmitrievna
Getmantseva Varvara Vladimirovna
Hassan Guendouz

Lampung University, Indonesia

FSBEI Russian State University
named after A. N. Kosygin
Mechanics Research Center
(CRM)

AMDAL DOCUMENT AS AN INSTRUMENT
IN THE IMPLEMENTATION OF
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND
MONITORING IN KATIBUNG
DISTRICT,LAMPUNG PROVINCE,
INDONESIA
APPLICATION OF INNOVATIVE
MATERIALS IN LIGHT INDUSTRY
TITANIUM NITRIDING USING ION
IMPLANTATION SIMULATION

SESSION-1 / HALL-6
04.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Dr. Ghanshyam Barman
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Dr. Ghanshyam Barman

Uka Tarsadia University, India

SOLID WASTE FOR GREEN ENERGY
SOURCE

Arquimedes Lopes Nunes Filhor
Antônio Augusto Martins Pereira
Júnior
Daysianne Kessy Mendes Isidorio
Sergio Neves Monteiro
Wesley Oliveira da Silva
Valdir Florêncio da Veiga Júnior
Wagner Anacleto Pinheiro

Military Engineering Institute,
Brazil
Federal University of Rio de
Janeiro, Brazil

PRELIMINARY STUDY OF THE COPPER
FERRITE NANOPARTICLES (CuFe 2 O 4 )
AND REDUCED GRAPHENE OXIDE (rGO)
NANOCOMPOSITES CHARACTERIZATION
BY FTIR

Gunabalan Madhumitha

Vellore Institute of Technology,
İndia

PREPARATION OF METAL OXIDE
NANOPARTICLES AND THEIR
ANTIBACTERIAL AND PHOTOCATALYTIC
PROPERTIES

Sankar Hari Prakash
Selvaraj Mohana Roopan

Vellore Institute of Technology,
İndia

A FOCUSED REVIEW ON COPPER OXIDEBASED NANOMATERIALS AS CATALYSTS
IN MULTICOMPONENT REACTIONS

Selvaraj Mohana Roopan

Vellore Institute of Technology,
İndia

DEVELOPMENT OF HETEROGENEOUS
CATALYST FOR ORGANIC POLLUTANT
DEGRADATION

Misbah Naz

University of Education,
Division of Science and
Technology, Pakistan

GREEN SYNTHESIS OF ANTIMICROBIAL
SILVER NANOPARTICLES WITH
BRASSICACEAE SEEDS

University of Tunis El Manar
University of Carthage
Hospital Salah Azaiez

SYNTHESIS, STRUCTURE AND
CHARACTERIZATION OF A NOVEL
DECAVANADATE, Mg(H 2 O) 6 (C 4 N 2 H 7 )
4 V 10 O 28 ·4H 2 O, WITH A POTENTIAL
ANTITUMOR ACTIVITY

University Ibn Zohr, Morocco

INVESTIGATION OF THE ANTI-SCALING
POWER OF THE AQUEOUS EXTRACT OF
ARGANIA SPINOSA L. LEAVES AS AN ECOFRIENDLY INHIBITOR

Myriam Louati
Regaya Ksiksi
Ines Elbini-Dhouib
Saoussen Mlayah-Bellalouna
Raoudha Doghri
Najet Srairi-Abid
Mohamed Faouzi Zid
Mohamed El housse
Abdallah Hadfi
Ilham Karmal
Nour Eddine Iberache
Imane Ammayen
Said Ben-aazzaa
Mohamed Errami
M’barek Belattar
et Ali Driouiche

SESSION-2 / HALL-1
04.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator:
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Asst. Prof. Dr. Muhammet AYDIN

Gumushane University

MUHYIDDIN AL-KÂFIYECI AND HIS
POLITICSBOOK/SIYÂSETNÂME

Asst. Prof. Dr. Muhammet AYDIN

Gumushane University

MAWARDI AND HIS POLITICSBOOK

Assoc. Prof. Dr. Mehmet BAĞIŞ

Sirnak University

TRACKING OF THE QUR'AN VERSES IN THE
TAT ARABIC DIALECT OF MARDIN

Asst. Prof. Dr. Aydın ERYILMAZ

Igdır University

IN MEVLANA'S MASNEVİ THE FACE OF
THE PROPHET

Perihan EFE

İstanbul University -Cerrahpaşa

INVESTIGATION OF POSTGRADUATE
STUDIES ON INTERACTIVE BOOK READING
MODEL IN TURKEY IN TERMS OF VARIOUS
VARIABLES

Asst. Prof. Dr. Abdulkadir TURGAY

Harran University

‘MY TOP 40 LIST’ APPROACH TO
TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION

Lec. Hasan AKGÜL

Bartın University

Stephen Ese KEKEGHE

Ajayi Crowther University, Oyo

TWO VERSE HISTORIES OF SAYYID
MURÂDÎ: FETIH-NÂME AND GAZÂVÂT-I
HAYREDDIN PASHA
THE INTERPLAY OF ENVIRONMENTALISM
AND MENTAL HEALTH IN NIGER DELTA
POETRY

SESSION-2 / HALL-2
04.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Prof. Dr. Gökçe ALTAY ARTAR
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Assist. Prof. Dr. Inci Selin GUMUS

Dogus University

ANALYSIS OF THE CONTENT OF TURKISH
FASHION BRAND ADVERTISEMENTS IN
SEMIOLOGY: BEYMEN BRAND EXAMPLE

Assist. Prof. Dr. Inci Selin GUMUS

Dogus University

SEMIOTIC ANALYSIS OF THE COLORS
USED IN CLOTHES

Res. Asst. Dr. Mine TAYLAN

Sakarya University

MIHRAP IN ANATOLIAN PRAYER RUGS

Assoc. Prof. Ozlem BELKIS

Dokuz Eylul University

A UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA
EXPERIENCE: DESO

Assoc. Prof. Ozlem BELKİS

Dokuz Eylul University

THEATER PRACTITIONERS’ OPINIONS’ ON
THE PARENTHETICAL EXPLANATIONS IN
THE TEXTS

Prof. Gökçe ALTAY ARTAR

Bursa Uludag University State
Conservatory

MUSICAL ANALYSIS OF THE FIVE MARDIN
TURKUS IN PENTATONISM AXIS

Fatma ŞAHBAZOVA

Azerbaijan National Academy
of Sciences

THE CARPET AND THE PAINTING

Assoc. Prof. Dr. Fahrettin GEÇEN
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif
KAPLAN

Inonu University
Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif
KAPLAN
Assoc. Prof. Dr. Fahrettin GEÇEN

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University
Inonu University

IN THE WORKS OF LEYLA GAMSIZ
SARPTÜRK, ONE OF THE MEMBERS OF
THE BAND OF THEM, THERE ARE
INFLUENCES OF TACHISM, SIMPLICITY
AND FOVIST
THE INTERPRETATION OF JAN VAN
EYCK’S ARNOLFINI'S MARRIAGE IN THE
CONTEXT OF SEMIOTIC REPRESENTATION

SESSION-2 / HALL-3
04.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Specialist Doctor Abdullah AKKUŞ
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Specialist Doctor Leyla SERO

University of Health Sciences,
Gazi Yaşargil Training and
Research Hospital

RETROSPECTIVE EVALUATION OF
FEBRILE NEUTROPENIA EPISODES IN
CHILDHOOD ACUTE LEUKEMIAS

Asst. Prof. Dr. Havva GEZGİN YAZICI
Müşerref DİDİN

Kutahya University of Health
Sciences

EMOTIONAL EATING AND ITS AFFECTING
FACTORS IN INDIVIDUALS BETWEEN 1865 YEARS

P. H. NAJAFGULIYEVA

Azerbaijan Medical University

OUR EXPERIENCE IN THE SURGICAL
TREATMENT OF PARASTOMAL HERNİAS

Faruk TONGA

Medical Faculty of Amasya
University, TURKEY

RETURN-TO-WORK TIMES FOR PATIENTS
WITH THORACAL AND LUMBAR
VERTEBRAL FRACTURES THAT DO NOT
REQUIRE SURGERY

Specialist Doctor Abdullah AKKUŞ

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı
Gynecology and Children’s
Hospital

PEDIATRIC ANAL WARTS AND AN
APPROACH CONCERNING SEXUAL ABUSE:
A CASE REPORT

Res. Asst. Şeyma İrem KÜÇÜK
Lec. Bilal ÖZMEN
Dentist Mehran MOGHBEL

Ondokuz Mayıs University

A RARE TOOTH ERUPTION PROBLEM:
IMPACTED PRIMARY MOLAR TOOTH

Specialist Doctor Abdullah AKKUŞ
Assoc. Prof. Dr. Şevket ARSLAN

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı
Gynecology and Children’s
Hospital
Necmettin Erbakan University

A CASE OF AUTOIMMUNE
LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME
(ALPS) PRESENTING WITH RECURRENT
INFECTIONS

Specialist Doctor Abdullah AKKUŞ
Specialist Doctor Fatma Arzu AKKUŞ

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı
Gynecology and Children’s
Hospital
Necmettin Erbakan University

RELATIONSHIP BETWEEN TRANSVERSE
MYELITIS AND IMMUNE DEFICIENCY

Res. Asst. Nazlı Başak AYNA
Res. Asst. Şeyma İrem KÜÇÜK
Lec. Bilal ÖZMEN

Ondokuz Mayıs University

Lec. Özlem YOLDAŞ

Altınbaş University

DELAYED TOOTH ERUPTION DUE TO
FIBROTIC MUCOSA AND ITS TREATMENT:
TWO CASE REPORTS
VIRAL SHEDDING & INFECTIVITY IN
COVID-19 INFECTION

SESSION-2 / HALL-4
04.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Prof. Süreyya YİĞİT
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Much. Mabrur HADI
Hendri Hermawan ADINUGRAHA

IAIN Pekalongan

CONSUMPTION ETHICS IN ISLAMIC
PERSPECTIVE

Assistant Professor Maia
MANCHKHASHVILI

Georgian Technical University

IS BALANCING POLICY THE RIGHT
FOREIGN POLICY INSTRUMENT FOR
MODERN GEORGIA (1991-2021)

Dr Muhammad FAISAL

Sindh Madressatul Islam
University

ACCOMPLISHING PROFICIENT
ORGANIZATION FOR ESTABLISHMENT
VARIETY IN THE MILIEU OF HAVING A
PHD GRANT: A CONVOLUTED THIS WAY
AND THAT IN PAKISTAN

Ibtissem SMARI

University of Pannonia,
Hungary

ISSUES OF LANGUAGE POLICY IN POSTREVOLUTION TUNISIA AND ITS
IMPLICATIONS ON IDENTITY FORMATION

Mariia POPOVA

University of Pannonia,
Hungary

MAINTENANCE OF THE RUSSIAN
LANGUAGE IN THE POST-SOVIET STATES:
ACTIVITY OF RUSSIA

Prof. Süreyya YİĞİT

New Vision University, Tbilisi,
Georgia

EURASIANISM AND KAZAKHSTAN

Vivien Vágner
Prof. Dr. Habil Andrea Bencsik

University of Pannonia,
Hungary

ORGANISATIONAL KNOWLEDGE
SUSTAINABILITY FOR THE LONG-TERM
SURVIVAL

Dr. Maziar Mozaffari Falarti
Sahar Hossein Babaei Mamaghani

University of Tehran, I. R. IRAN

POLICY CHANGE: INDIA-UNITED STATES
(U.S.) RELATIONS IN THE
LIGHT OF THE 2008 NUCLEAR SUPPLIER
GROUP (NGS) WAIVER

Shristi

Bps women University

CYBER LAW

Shristi

BPS University

SEXUAL HARASSMENT

Syafiq Yagdhon Alfani
Faliqul Isbah
Mohammad Nurul Huda

State Islamic Institute of
Pekalongan, Indonesia

MUTA’ADI FI’IL AND LAZIM FI’IL IN THE
PERSPECTIVE OF SHOROF SCIENCE

SESSION-2 / HALL-5
04.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Dr. Elena STRELNIKOVA
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

Abdennasser Dahmani
Yamina Ammi
Salah Hanini

University Ahmed Zabana of
Rélizane
University of Médéa

Ziad Shakeeb Al Sarraf

University of Mosul, IRAQ

INVESTIGATION THE PARAMETERS OF
SINTERING PROCESS FINITE ELEMENT
METHODS

ZIOUAL Sarra
Khelfaoui Youcef

University Abderrahmane Mira,
Algeria

MECHANICAL AND MICROSTRUCTURAL
CHARACTERIZATION OF AN ALLOY MADE
BY SINTERING, FOR USE IN THE
AERONAUTICAL INDUSTRY

Lamraoui Lazhar
Rebiai Cherif
Bahloul Elhachemi

University of Batna, Algeria

A PLATE BENDING ANALYSIS USING
KIRCHHOFF STRAIN BASED ELEMENT

Elena SIERIKOVA
Dr. Elena STRELNIKOVA
Denys KRYUTCHENKO

National University of Civil
Defence of Ukraine
A.M. Podgorny Institute for
Mechanical Engineering
Problems NAS of Ukraine

DAMPING OF LIQUID SLOSHING IN
STORAGE TANKS FROM SEISMIC LOADS

I.J. Sánchez-Arce
L.D.C. Ramalho
D.C. Gonçalves
R.D.S.G. Campilho
J. Belinha
Daniel A.L. Ribeiro
Raul D.S.G. Campilho
Isidro J. Sánchez-Arce
Raul D.F. Moreira
Nishant Kumar SİNGH
Yashvir SİNGH
Olena HUSAROVA
Mr. Muhammad NASIR
Dr. Nurnadiah ZAMRİ
Mr. Muhammad Salman KAUSAR
Dr. Muhammad Waqas

TITLE
AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHOD
FOR PREDICTING SOLAR RADIATION
BASED NEURAL NETWORKS AND
SUPPORT VECTOR MACHINE

INEGI-Institute of Science and
Innovation in Mechanical and
Industrial Engineering
ISEP – School of Engineering,
Porto, Portugal

MESHLESS IMPLEMENTATION OF THE
EXPONENT DRUCKER-PRAGER YIELD
CRITERION TO ANALYSE BONDED JOINTS
USING MESHLESS METHODS

ISEP – School of Engineering,
Polytechnic Institute of Porto
INEGI – Pólo FEUP, Portugal.

NUMERICAL ANALYSIS OF TUBULAR
ADHESIVE JOINTS UNDER COMPLEX
LOADINGS

Hindustan College of Science
and Technology
Graphic Era Deemed to be
University
Institute of Engineering
Thermophysics of the NAS of
Ukraine

THE EFFICIENCY OF COTTON SEED OIL
NANOFLUID ENRICHED WITH NANOADDITIVE AS CUTTING FLUIDS DURING
THE TURNING OPERATION

University Sultan Zainal Abidin
National University of
Technology

STUDY OF CONVECTIVE DRYING OF
PECTIN-CONTAINING QUINCE
CHEMICALLY RADIATIVE FLOW OF
CASSON (NON-NEWTONIAN) NANOFLUID
CONTAINING POROUS MEDIUM AND
THERMAL RADIATION WITH CONVECTIVE
CONDITIONS

SESSION-2 / HALL-6
04.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Dr. Asmae ZBIRI
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Alex Barakagira
Christopher Paapa

Nkumba University
Kyambogo University
Uganda

TOWARDS IMPLEMENTATION OF
GREEN PRACTICES BY FIVE-STAR
HOTELS FOUND IN KAMPALA, UGANDA

Ruqayah Ali Grmasha
Csilla Stenger-Kovács

University of Babylon, Al-Hillah, Iraq
University of Pannonia, Hungary

ORGANIC AND INORGANIC
CONTAMINATION MONITORING ALONG
EUPHRATES RIVER IN IRAQ

Dr. K. R. Padma
K. R. Don

SriPadmavatiMahilaVisvaVidyalayam
(Women’s) University
Bharath University

IMPACT OF CORONA VIRUS PANDEMIC
ON ENVIRONMENT SUSTAINABILITY

Osamah J. Al-sareji
Mónika Meiczinger
Viola Somogyi
Domokos Endre

University of Babylon, Al-Hillah, Iraq
University of Pannonia, Hungary

AGRO-INDUSTRIAL WASTES FOR
LACCASE IMMOBILIZATION AND ITS
APPLICATIONS IN REMOVING
POLLUTANTS: AN UPDATE REVIEW

Nassima RIOUCHI
Oussama RIOUCHI
Mohamed ABOU-SALAMA
Mohamed LOUTOU

Dr. Asmae ZBIRI
Dr. Azeddine HACHMI
Bouyakhsass Roukaya
Bouaouda Soukaina
Hartal Oussama
Taleb Abdeslam
Souabi Salah
OUSSAMA HARTAL
ROUKAYA BOUYAKHSASS
SALAH SOUABI
P. Marinova
S. Tsoneva
M. Frenkeva
D. Blazheva
A.Slavchev
M. Nedelchev
I.Veleva
P. Penchev

CHARACTERIZATION AND
VALORIZATION OF CLAYS FROM
Mohamed 1st University, Morocco

THE EASTERN REGION OF THE CITY OF
NADOR: APPLICATION TO WATER
POLLUTION CONTROL

University Mohammed V, Rabat,
Morocco

REMOTE SENSED SIMILARITY OF
MOROCCAN AND TURKISH
RANGELANDS: ECOLOGICAL
ASSESSMENT, SPATIAL ANALYSIS, AND
POTENTIAL SOURCES

Hassan II University of Casablanca.
Morocco

REDUCING LANDFILL LEACHATE
POLLUTION USING BIOLOGICAL
TREATMENT

University Hassan II, Mohammedia,
Morocco

TREATMENT OF WASTEWATER FROM
VEGETABLE OIL REFINERIES BY
NATURAL FLOTATION

University of Plovdiv, Bulgaria

NEW Cu(II), Pd(II) and Au(III)
COMPLEXES WITH 2-THIOURACIL:
SYNTHESIS, CHARACTERATION AND
ANTIBACTERIAL STUDIES

SESSION-3 / HALL-1
04.06.2022 / 16:00-18:30
Moderator:
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Mehmet YAHŞİ
Asst. Prof. Dr. Erol GÜLTEKİN

Bursa Uludag University
University of Turkish
Aeronautical Association

COMPARISON OF 7075-T6 AND AISI 316
STEEL LATTICE STRUCTURE FOR THE
ELECTRIC VEHICLE BATTERY HOUSING

Mehmet YAHŞİ
Asst. Prof. Dr. Erol GÜLTEKİN

Bursa Uludag University
University of Turkish
Aeronautical Association

IMPACT SIMULATIONS OF THE LATTICE
STRUCTURES FOR THE ELECTRIC VEHICLE
BATTERY HOUSING

Şeyda DEĞIRMENCI
Ali Osman ER

Kırıkkale University

INVESTIGATION OF THE
CHARACTERISTICS OF A TOY FIGURE
PRODUCED USING FDM TECHNOLOGY AND
PLASTIC INJECTION METHOD

Yunus Emre CEYLAN
Hasan BALCI
Assoc. Prof. Dr. Fuat KARA

Duzce University

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE
MOST SUITABLE CUTTING PARAMETERS
FOR TURNING CEMENTATION STEEL
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Selim Can DEDEOĞLU
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Duzce University

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
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MACHINABILITY
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Duzce University

1.2714 INVESTIGATION OF THE EFFECT
OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE
ROUGHNESS AND CUTTING TOOL
TEMPERATURE IN TURNING HOT WORK
TOOL STEEL

Reyhan ARMAĞAN
Sena Nur BULUT
Assoc. Prof. Dr. Fuat KARA

Duzce University

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
SHALLOW CRYOGENIC PROCESS ON
MECHANICAL PROPERTIES

Eray ÜSTÜNDAĞ
Ali Haydar DİLAVEROĞLU
Assoc. Prof. Dr. Fuat KARA

Duzce University
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Assoc. Prof. Dr. Fuat KARA

Duzce University
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Assoc. Prof. Dr. Fuat KARA

Duzce University

DETERMINING SUITABLE TURNING
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Ayse TAN
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EXAMINATION AS NEW INHIBITORS FOR
MALARIA OF VARIOUS 1,2,3-TRIAZOLE
COMPOUNDS VIA MOLECULAR DOCKING
STUDIES

Dr. Seda YÜKSEKDANACI

Uşak University

SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY OF
NOVEL MANNOSE-LIPOIC ACID
DERIVATIVE
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INVESTIGATION OF MOLECULAR
STRUCTURE, 1 H and 13 C NMR CHEMICAL
SHİFT VALUES OF METHYL 5METHYPYPYRAZINE-2-CARBOXYLATE by
ab initio HARTREE-FOCK AND DENSITY
FUNCTIONAL THEORY

Asst. Prof. Dr. Güventürk UĞURLU

Kafkas University

THE THEORETICAL INVESTIGATION OF
THE MOLECULAR STRUCTURE,
VIBRATION, LINEAR AND NONLINEAR
OPTICAL PROPERTIES OF 2IODOBENZALDEHYDE MOLECULE

Asst. Prof. Dr. Yusuf ÖZÇEVİK

Manisa Celal Bayar University

IDENTIFYING REDUNDANT ATTRIBUTES
FOR SOFTWARE ERROR PREDICTION
WITH THE BUGHUNTER DATASET

Lec. Dr. Halit ÇETİNER

Isparta University of Applied
Sciences

SAHTE HABER VERİLERİNİN
KONVOLÜSYONEL SİNİR AĞI İLE
SINIFLANDIRILMASI

Lec. Dr. Halit ÇETİNER

Isparta University of Applied
Sciences

YENİLEMELİ SİNİR AĞI TABANLI ÇOK
ETİKETLİ METİN ANALİZİ

Miray Betül YILMAZ
Assoc. Prof. Dr. Özgül VUPA
ÇİLENGİROĞLU

Dokuz Eylül University

Asst. Prof. Dr. Şehmus ÜNVERDI

Osmaniye Korkut Ata University

Asst. Prof. Dr. Güventürk UĞURLU

DETERMINATION OF DEMAND
FORECASTING VARIABLES BY
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Zeynab MEHDIYEVA
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PEDAGOGICAL BASIS OF FORMATION OF
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ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME BECERİSİNİ
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Fırat University

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (P4C) EĞİTİME
İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ
BELİRLENMESİ

Gazi University

OPINIONS OF SECONDARY STUDENTS ON
THE EFFECT OF SCIENCE COURSE ON
HYGIENE AND CLEANING HABITS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC

Assoc. Prof. Dr. Adem BAYAR
Banu Çiçek SARISOY

Amasya University

EDUCATIONAL AND MANAGERIAL
PROBLEMS FACED BY SCHOOL
ADMINISTRATORS IN THE COVID-19
PANDEMIC, AS WELL AS SOLUTIONS TO
THEM

Assoc. Prof. Dr. Adem BAYAR
Belgin KÖKSAL

Amasya University

EXAMINING THE PROBLEMS FACED BY
RURAL AREA TEACHERS IN THE YEARS OF
COVID PANDEMIC

Assoc. Prof. Dr. Adem Bayar
Emel AKIN

Amasya University

Lec. Emirhan YETİŞ

Fırat University

Lec. Emirhan YETİŞ

Fırat University

Res. Asst. Dr. Erdal ZENGİN

Res. Asst. Dr. Erdal ZENGİN

Beyza AKTUNÇ
Prof. Dr. Demet ÇETİN

THE PROBLEMS FACED BY WOMEN
ADMINISTRATORS IN EDUCATIONAL
ADMINISTRATION AND GLASS CEILING
SYNDROME
THE RELATIONSHIP BETWEEN TALENT
MANAGEMENT AND CAREER PLANNING:
THE CASE OF ELAZIĞ
WHAT IS THE ROLE OF CAREER CENTERS
IN UNDERGRADUATE STUDENTS’ CAREER
PLANNING?
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SUSTAINABLE SYNTHESIS OF SILVER
NANOPARTICLES USING THE LEAF
EXTRACT OF NEEM
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University of Education,
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MOLECULAR INTERACTION OF
ANTIHYPERTENSIVE DRUG ALISKIREN
WITH IONIC SURFACTANTS

Parisha Srivastava
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İndia

COENZYME Q 10 PROTECTS AGAINST AGEDEPENDENT ALTERATIONS IN REDOX
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AN ASSESSMENT OF MULTIDRUG
RESISTANT BACTERIAL STATUS OF
OGANE- AJI RIVER, ANYIGBA, KOGI STATE

Gabor Z. Szelenyi

University of Pannonia,
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BIO-ELECTROCHEMICALLY ENHANCED
CONSTRUCTED WETLANDS FOR
WASTEWATER RE-USE: A PERFORMANCE
STUDY

Oumaima Halimi
Hassan Chaair
Laila Idrissi

University Hassan II, Morocco

ELECTROCOAGULATION TECHNOLOGY
FPR OLIVE MILL WASTEWATER
PURIFICATION: A REVIEW

Akande, Oluwakemi Juliana

Adeniran Ogunsanya College of
Education

EFFECTS OF ORAL ADMINISTRATION OF
POLYHERBAL BITTERS (LIVING) ON
BLOOD ANALYTES IN RATS

Omar Britel
Asmae Fitri
Adil Touimi Benjelloun
Mohammed Benzakour
Mohammed Mcharfi

Sidi Mohamed Ben Abdellah
University

THEORETICAL DESIGN OF NEW
CARBAZOLE BASED ORGANIC DYES FOR
DSSCs APPLICATIONS. A DFT/TD-DFT
INSIGHT

Muhammad Shahid
Fozia Anjum

University of Agriculture
Government College University

Fouzia Benoudjit
Lyna Maameri
Kahina Ouared
Rania Sabrine Bouabdallah

M’hamed Bougara University

ORTHOGONAL ARRAY DESIGN FOR
OPTIMAL PRODUCTION OF BIO MASS OF
SPIRULINA SP. FROM WATER FALL OF
SOON VALLEY AND ITS NUTRACEUTICAL
POTENTIAL
CHARACTERIZATION AND
IDENTIFICATION OF BIOACTIVE VOLATILE
COMPOUNDS OF SOME OF LOCAL
LAMIACEAE SPICES
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Integral University, India

THE STUDY ON CONSEQUENCES OF
COVID-19 ON THE MENTAL HEALTH OF
COLLEGE STUDENTS: A SURVEY

Lec. Dr. Ishrat Fatma

M.B.G.I.C, Ghaziabad
India

TACKLING QUIET -ANGELS IN THE POST
PANDEMIC CLASS

Hala Saed

The University of Pannonia

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF BRITISH
ENGLISH RP AND ARABIC MSA SOUND
SYSTEMS

Anna I.A. Jarour
Prof. Dr. Judit Navracsics
Prof. Dr. Ulrike Jessner

Pannonia University, Hungary

THE ROLE OF METALINGUISTIC
AWARENESS IN SIMULTANEOUS AND
CONSECUTIVE THIRD LANGUAGE
ACQUISITION

Hasan Farhan

IIT Kanpur, India

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY OF
YOUNG L2 LEARNERS: THE EFFECT OF MI
BASED INSTRUCTION

Eqbal Radwan
Afnan Radwan

Islamic University of Gaza
Directorate of Education-East
Gaza, Ministry of Education and
Higher Education,
Palestine

THE DRAMA OF SCIENCE– SUPPORTING
STUDENT EXPLORATIONS OF CELL
COMPONENTS THROUGH STORYTELLING

Moses Adeolu AGOI

Lagos State University of
Education, Lagos Nigeria

PROSPECT OF TEACHING AND LEARNING
USING DRONE TECHNOLOGY

Amadou SALAMI
Sohoutou Jean NOUNADONDE
Mouhandou Issa Gbadebo
Olouwafemi NONVIDE
A. Florence C. MASSEDE

University of Abomey-Calavi,
Benin Republic

ANALYZING VIOLENCE AND FAMILY TIES
IN ALICE WALKER’S THE COLOR PURPLE

ANJALI

Bhagat Phool Singh Mahila
Vishwavidhyalay Khanpur

Henrietta Meszaros

University of Pannonia

THE ROLE OF TRADITIONAL EDUCATION
IN THE MODERN WORLD
HUNGARIAN DYSLEXIC AND NONDYSLEXIC STUDENTS’ LANGUAGE
LEARNING MOTIVATION ON LEARNING
ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Faiz Quraishi
Ayushi Nigam
Rohan Srivastava
Saimah Khan

IN PRIMARY SCHOOL
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Asst. Prof. Deepamol Thomas

Mar Ivanios College, INDIA

TO STUDY THE ROLE OF FACT CHECKING
IN JOURNALISM TO RESTORE ACCURACY
AND CREDIBILITY

Thi Yen Minh Tran

Danang University of Science
and Education

COVID-19 REPORTING IN VIETNAM –
PERSPECTIVES OF SCIENCE JOURNALISTS

University of Management and
Technology

SOCIAL MEDIA USAGE, FEAR OF COVID-19,
SUICIDAL IDEATION IN YOUNG ADULTS
DURING PANDEMIC COVID-19

Sara Munir
Ghuncha Naqvi
Aliza Javaid
Meena
OSUNLOYE OLAWALE ADEJUMO
SUNDAY ERNEST FRANK
AWESU BISIRIYU BABATUNDE
ABOLAJI TOYIN JOY
Fadairo, A. O.
Oyegbami, A.
Jimoh, K. O.

Lagos State University Of
Education

IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON STUDENTS’
ACADEMIC ACHIEVEMENTS
IN INTEGRATED SCIENCE

Institute of Agricultural
Research and Training

MEDIA PROJECTIONS FOR FARM
INSECURITY IN OSUN STATE

Dotun Akanni, Ph.D
Idris Mohammed, Lecturer

Usman Dan Fodyo University

LOCALIZED PEACE IN A WEAPONIZED
ENVIRONMENT: INTERROGATING
COMMUNITY CONFLICT
TRANSFORMATION AND TRADITIONAL
PEACEBUILDING INTERVENTIONS
AGAINST ARMED BANDITRY IN NIGERIA’S
NORTHWEST

Ananda Majumdar

The University of Alberta

Aneeza Babar
Sadia Saleem
Sumaira Ayub

University of Management and
Technology

Ms. Happy Baglari, Assistant
Professor

Assam down town University

INDIAN CINEMATICS AND CLASSIC
LITERATURE – A LITERAL AND ARTISTIC
APPROACH
ANGER EXPRESSION AND PARENT-CHILD
RELATIONSHIP AMONG ADOLESCENTS:
MEDIATING ROLE OF SELF ESTEEM
A QUALITATIVE EVALUATION OF
COGNITIVE FUNCTIONING AND SOCIAL
MATURITY OF CHILDREN ATTENDING
ONLINE CLASSES: A CASE STUDY METHOD
(OCTOBER 2020-21)
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Van Yüzüncü Yıl University

CEVİZLİ, ANTEP FISTIKLI VE KARAMELLİ
KAYMAK ÜRETİMİ

Necmettin Erbakan University

USAGE AREAS OF EDIBLE FILMS IN THE
FOOD INDUSTRY

Necmettin Erbakan University

FUNCTIONAL VEGETABLE MILK

Necmettin Erbakan University

COCONUT OIL

Necmettin Erbakan University

FRYING OILS

Ege University

INVESTIGATION OF THE USE OF MUNG
BEAN FLOUR IN EXTRUDED SNACK
PRODUCTION

Asst. Prof. Dr. Hakiye ASLAN
Assoc. Prof. Dr. İmran ASLAN

Bingol University

THE IMPORTANCE AND ABUSE OF
CERTIFICATES AND LOGOS IN HALAL
FOODS

Assoc. Prof. Dr. İmran ASLAN
Yasin ÇELİK

Bingol University
B Class Occupational Safety
Specialist

Servet SOYGÜDER
Esma TANRIVERDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt
University

Servet SOYGÜDER
Tarık ATICIOĞLU

Ankara Yıldırım Beyazıt
University

Elif BAĞLAYICI
Özlem SOYSONA AR
Elvan OCAK
Esma Nur BULUT
Mine ASLAN
Nilgün ERTAŞ
Esra ARBAĞ
Mine ASLAN
Esma Nur BULUT
Nilgün ERTAŞ
Lecturer, Sıddıka Yusra ÖZKILIÇ
Ayşenur ACAR
Meltem Hatice ÜNAL
Prof. Dr. Derya ARSLAN
Meltem Hatice ÜNAL
Lecturer Sıddıka Yusra ÖZKILIÇ
Ayşenur ACAR
Prof. Dr. Derya ARSLAN
Aylin YAPRAK
Neslihan BOZDOGAN
Seher KUMCUOGLU
Sebnem TAVMAN

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
AND SAFETY CULTURE EVALUATION IN
THE ELECTRICITY DISTRIBUTION SECTOR
OCCUPATIONAL ACCIDENTS OCCURING IN
EXCAVATION WORKS IN THE
CONSTRUCTION SECTOR
ERGONOMIC ARRANGEMENT OF WORK
AREAS

SESSION-1 / HALL-2
05.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Tülay KOÇ DELİCE
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

İsmail TOPCU
Veli GÖKYERMEZ
İlter Hazar GÜN

Alanya Alaaddin Keykubat
University

AKDENİZ HAVZASI DENİZ SUYUNDAN
MAGNEZYUM ÜRETİMİ

Orhan OĞULGANMIŞ
Assoc. Prof. Dr. Azim GÖKÇE
Assoc. Prof. Dr. Hakan GÜRÜN
Assoc. Prof. Dr. Ömer ASAL

Sakarya University of Applied
Sciences
Gazi University

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE
EFFECTS OF SHEET THICKNESS, PUNCH
SHAPE, AND BURR DIRECTION IN THE
FLANGING OF THE AL6061 SHEET

Tülay KOÇ DELİCE
Assoc. Prof. Dr. N. Funda AK AZEM

Dokuz Eylul University

INFLUENCE OF SOL-GEL PROCESS
PARAMETERS ON STRUCTURAL
PROPERTIES OF CuO NANOPARTICLES

Prof. Dr. İSMET SEZER

Gumushane University

A REVIEW STUDY ON THE EFFECTS OF
BORON ADDITIVES ON THE EXHAUST
EMISSIONS

Prof. Dr. İSMET SEZER

Gumushane University

A REVIEW STUDY ON THE EFFECTS OF
BORON ADDITIVES ON THE ENGINE
PERFORMANCE

Ahmet TAVŞAN
Hüdayim BAŞAK

Gazi University

DESIGN OF BIOMIMETIC PROPELLER FOR
ELECTRIC PROPULSION UAV SYSTEMS

Prof. Dr. Mehmet Duran TOKSARI
Res. Asst. Halime SOMTÜRK

Erciyes University
Tokat Gaziosmanpaşa
University

DISASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEM
UNDER THE LEARNING EFFECT

Nazlıcan FİLTEKİN
Prof. Dr. Yaşar AVŞAR

Yıldız Technical University

INVESTIGATION OF CARBON CAPTURE
AND STORAGE POTENTIAL IN TURKEY –
CASE STUDY FOR CEMENT FACILITY
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Özlem BAKIR
İlker BÜYÜK
Sümer ARAS

Atatürk University
Ankara University

Musa acuminata’da VOZ TRANSKRİPSİYON
FAKTÖR AİLESİNİN GENOM ÇAPLI ANALİZİ

Özlem BAKIR
İlker BÜYÜK
Sümer ARAS

Atatürk University
Ankara University

Theobroma cacao’da RAV
TRANSKRİPSİYON FAKTÖR AİLESİNİN
GENOM ÇAPLI ANALİZİ

Sabire Nur BÜLBÜL
Sevcan MAMUR
Deniz YÜZBAŞIOĞLU
Fatma ÜNAL

Gazi University

GENOTOXIC EFFECTS OF HIGH FRUCTOSE
CORN SYRUP AND FRUCTOSE
SWEETENERS USING MICRONUCLEUS
ASSAY

Elif Esra ALTUNER
Yener TEKELI
Fatih SEN

University of Dumlupinar
Adıyaman University

HIGH EFFICIENCY BIOSENSOR
APPLICATIONS FOR ASCORBIC ACID USING
GALIUM MURALE PLANTS

Lec. Dr. Nurettin BARAN
Lec. Dr. Mehtap ANDIRMAN

Mus Alparslan University
Batman University

THE USE OF MEDICINAL AND AROMATIC
PLANTS IN LANDSCAPE DESIGN AT
BATMAN UNIVERSITY WEST RAMAN
CAMPUS

Cevahir ALTİNKAYNAK
Canan GULMEZ
Murat EKREMOGLU
Melek OZTURKLER
Nalan ÖZDEMİR

Nevsehir Haci Bektas Veli
University
Igdir University
Istinye University
Kafkas University
Erciyes University

THE ROLE OF METAL IONS AND SOLVENTS
ON THE ENZYMATIC ACTIVITY OF βGlu/Cu 3 (PO 4 ) 2 HYBRID NANOFLOWERS

Assoc. Prof. Dr. Seda BALKAN
Prof. Dr. Bilal BALKAN

Kırklareli University

IN VIVO AND IN VITRO ANTIFUNGAL
EFFECTIVENESS OF CHELIDONIUM MAJUS
L. AGAINST PENICILLIUM EXPANSUM
AGENT OF BLUE MOLD DISEASE

Yusuf DEMİRKOL
Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖZŞAHİN

Bitlis Eren University

INVESTIGATION OF BIOCHEMICAL
EFFECTS OF NANO-ZINC OXIDE (ZNO) IN
YEAST CULTURE MEDIUM

Mus Alparslan University
Sheep Breeding Research
Institute, Balikesir, Turkey

FABP3 GENE POLYMORPHISM IN
ANATOLIAN, MURRAH AND THEIR
CROSSES BUFFALOES

Orhan KARADAĞ
Vasfiye KADER ESEN
Kongre kitabında bildiri
yayınlanmayacak
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HAYAT ELKHATAT
M. DERRHI
B. BAHANI
SAID DLIMI

Abdelmalek Essaadi University
Ibn Zohr University
Chouaïb Doukkali University
Morocco

ANALYTICAL STUDY OF CURRENTS FROM
FLUXES OF THE SHUNT TRANSFORMER
USED IN MAGNETRON POWER SUPPLY
FOR GENERATORS INDUSTRIAL
MICROWAVES

B. Yagoubi
M. Abrous
A. Chirifi

Mostaganem University, Algeria

OFDM/OCDMA HYBRID COMMUNICATION;
SIMULATION UNDER SCILAB

University Constantine1, Algeria

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF
NAPROXEN BY g-C3N4 PHOTOCATALYST
UNDER UV-A LIGHT (365nm) IN AN
AQUEOUS SOLUTION

Integral University, Lucknow

PHYSIO-CHEMICAL ANALYSIS OF GOMTI
RIVER WATER IN LUCKNOW, U.P. INDIA

Integral University, Lucknow

PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS OF
PLASTIC POLYMERIC DISPOSABLE CUPS,
USED AT LOCAL RESTAURANTS IN
LUCKNOW, U.P. INDIA

ZEBIRI Zakarya
DEBBACHE Nadra
SEHILI Tahar
Naseem Ahmad
Saud Nusrat Ali
Jartab Khan
Mohammad Amir
Iqbal Azad
Benjamin Siddiqui
Naseem Ahmad
Saud Nusrat Ali
Iqbal Azad
Aleena Fatima
Zahid Alam
Abdul Rahman Khan
Mosab SAKKAY
Anas EL MAAKOUL
Ihssane EL GHANDOURI
Said SAADEDDINE
Adil DANI
Kratbi Fouad
Ammi Yamina
Hanini Salah
Sravya Bobba
Srihitha Puramshetty
Nithyusha Macharla
Nikitha Emireddy
Marija Radmilović-Radjenović
Nikola Bošković
Marija Ivanović
Branislav Radjenović

University of Hassan II
Casablanca, Morocco
International University of
Rabat

CONVECTIVE HEAT TRANSFER OF PURE
STEAM OVER HORIZONTAL TUBE:
A NUMERICAL ANALYSIS

University of Médéa, ALgeria

BOOTSTRAP AGGREGATED NEURAL
NETWORK FOR PREDICTION OF THE
ORGANIC COMPOUNDS REJECTION BY
NANOFILTRATION AND REVERSE
OSMOSIS MEMBRANES

Jawaharlal Nehru
Technological University

SIMULATION OF A SINGLE PHASE HYBRID
MICRO GRID

Institute of Physics Belgrade,
University of Belgrade

THREE-DIMENSIONAL SIMULATIOS OF
THE MICROWAVE TISSUE ABLATION
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EMMANUEL, OLUWATOBI FELICIA
OGUNBIYI, JAMES OLAYINKA

Lagos State Cooperative College
Obafemi Awolowo University

DETERMINANTS OF THE POVERTY
STATUS OF HOUSEHOLDS: CASE STUDY OF
ADO-ODO/OTA LOCAL GOVERNMENT
AREA, OGUN STATE, NIGERIA

DESHNA N. JAIN

University Of Delhi

PREVALENCE OF CONVERSION THERAPY
OF WOMEN IN INDIA

OGUNBIYI, JAMES OLAYINKA

Obafemi Awolowo University,
Ile-Ife, Nigeria

A STUDY OF FEASIBILITY AND VIABILITY
APPRAISALS BY ESTATE SURVEYORS AND
VALUERS IN LAGOS, NIGERIA

Pushkar Pandey
Chirag Gohil
Dr. Ritwij Bhowmik

Indian Institute of Technology
Kanpur

ENHANCED SECURITY NET AND
ECONOMIC CONDITION OF MIGRANT
WORKERS IN INFORMALEMPLOYMENT BY
THE DESIGN INTERVENTION

Inemesit EDEM Peter
Heritage OLUFUNSO Opeoluwa

The University of Nigeria
Obafemi Awolowo University

PERCEIVED INFLUENCE OF PARENTAL
INVOLVEMENT AND PEER GROUP ON
STUDENTS’ CHOICE OF CAREER

Tanishq Vijay Vargiya

Gujarat National Law university

UNDERSTANDING THE SCIENTIFIC EFFECT
OF VIOLENCE IN VIDEO GAMES

Sharanpal Singh
Shilpi Goyal

Maharishi Markandeshwar,
Deemed to be University, İndia

PHENOMENON OF POST-POSTMODERN:
DESIGNS OF DOMINATION OF THE
DOMINANT

Viktor Sopiha
Yuriy Sokotov

Ternopil Volodymyr Hnatiuk
National Pedagogical
University, Ukraine

Dr. Priya J

CHRIST (Deemed to be
University)

ORGANIZATION OF CIVIL PROTECTION OF
STUDENTS AND UNIVERSITY STAFF
DURING WARTIME
THE NEED FOR AWARENESS OF WORK
PLACE PSYCHOLOGY FOR PRODUCTIVE
AND HAPPY WORK SPACES
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Dr. S. Bhuvaneswari
Dr. S. Sharmila
Dr. T.S. Subha
Dr. B. Sampath Kumar
Dr. N.K. Udaya Prakash

Bharathi Women’s College (A),
India
Vels Institute of Science,
Technology and Advanced
Studies

AN INVESTIGATION ON AIRMYCOFLORA
OF DIFFERENT AGRICULTURAL FIELDS

Sonia Maatoug-Ouzini
Bouslah Fatima

Université de Carthage, Tunisia

Bouslah Fatima
Maatoug Sonia

Université de Carthage, Tunisia

STORAGE QUALITY SOFT WHEAT IN
TUNISIA

Chaudhary Muhammad Ayyub
Saeed Ahmad
Mujahid Ali
Karim Yar Abbasi
Saqib Ayyub

University of Agriculture
Water Management Research
Farm

HEAT STRESS ALLEVIATION IN
MUSKMELON (CUCUMIS MELO) BY FOLIAR
APPLICATION OF CHITOSAN AND
SALICYLIC ACID

Boluwatife BAMIDELE
Olajide O. Adeola

University of Ibadan, Ibadan,
Nigeria

BEHAVIOURAL INTENTION TO ADOPT
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AMONG
FARMERS IN OYO STATE, NIGERIA: A CASE
STUDY OF AGRICHAINX TECHNOLOGY

S. Bhuvaneswari
Kirti Khadernavis
Sripriya Nannu Shankar
N.K. Udaya Prakash

Bharathi Women’s College,
Broadway
R and D, Marina Labs
Vels Institute of Science,
Technology and Advanced
Studies

STUDIES ON THE ARID SOIL FUNGI OF
THAR DESERT, INDIA

TOLUWA OMOTOYINBO

Obafemi Awolowo University

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF
RHODANESE FROM CASHEW SEED

Kellouche Yasmina
Kanté Seydou
Vumi Quilulo Nunes Alvaro
Ahmed Bilal Sari

University Djilali Bounaama
University Hassiba Benbouali

Olushola Samuel Fadairo

University of Ibadan, Nigeria

Promise Goodness Adeleye
Solomon Tosin Okeshina
Gideon Oluwaseun Olayioye
Victor Chibueze Chibunna
Aderemi Timothy Adeleye

University of Ilorin
Ladoke Akintola University of
Technology
Nigeria Immigration Services
University of Lagos
Chinese Academy of Sciences

THE BARBARINE BREED IN TUNISIA :
THE PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE
PERFORMANCES

PREDICTION OF THE SIMPLE
COMPRESSIVE STRENGTH OF LIME
STABILIZED CLAYEY SOILS USING
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
WHY INNOVATIVE AGRICULTURAL
SYSTEM IS CRITICAL IN AFRICA AND
WHAT LESSONS FOR AGRICULTURAL
EXTENSION PRACTITIONERS IN NIGERIA?
SUSTAINABLE AND GREEN
ENVIRONMENTAL REMEDIATION OF
WASTEWATER USING AGRO-WASTES
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Prof. Dr. Sırma R. TURGUT
Gurbet KAYA

Yıldız Technical University

EVALUATION OF RELEVANT POLICY AND
LEGISLATION ON GREENHOUSE
CULTIVATION

Nur Hilal OZER
Assoc. Prof. Hülya BERKMEN

Yildiz Technical University

EFFECTS OF HORTICULTURE AND
UNDERCOVER FARMING ON THE
GRADATION OF SETTLEMENTS

Ebru DEMİR
Assoc. Prof. Hülya BERKMEN

Yildiz Technical University

EFFECTS OF HORTICULTURE AND
UNDERCOVER FARMING ON SETTLEMENT
MACROFORM

Assoc. Dr. Tülay ERBESLER
AYAŞLIGİL
Songül BOYACI

Yıldız Technical University

OPTIMUM CONDITIONS IN GREENHOUSE
AND GREENHOUSE BREEDING AREAS
REVIEWS ON THE CASE OF THE
MEDITERRANEAN REGION AND ANAMUR

Prof. Dr. Sırma R. TURGUT
Semanur BOZ

Yıldız Technical University

THREATS TO GREENHOUSE CULTIVATION
ACTIVITY AND SUSTAINABILITY IN
ANAMUR

Melda SİĞİNÇ
Asst. Prof. Dr. Gamze BİLGEN

Zonguldak Bülent Ecevit
University

THE EFFECT OF CONSTRUCTION WASTE
ON A HIGH PLASTICITY CLAY IN TERMS OF
WATER-DENSITY RELATIONSHIP

Nazlı ÖZTÜRK
Asst. Prof. Dr. Gamze BİLGEN

Zonguldak Bülent Ecevit
University

UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH
VALUES OF A CLAY TREATED WITH (10%)
CONCRETE POWDER

Res. Asst. Mehmet Selim GEYİKLİ
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ali HINIS
Prof. Dr. Kadri YÜREKLİ
Assoc. Prof. Dr. Adem YURTSEVER
İlayda PALA
Burcu ÜNAL
Battal DOĞAN

Tokat Gaziosmanpaşa
University
Aksaray University
Hasan Kalyoncu University

DROUGHT CALCULATION BY
STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX
(SPI): EXAMPLE OF TOKAT PROVINCE

Gazi University

EXERGY ANALYSIS OF CNG-DIESEL FUEL
MIXTURE IN COMPRESSION IGNITION
ENGINE
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Asst. Prof. Dr. İrfan ÖZGÜNLÜK
Prof. Dr. Feray ALKAN

Harran University
Ankara University

SEROEPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION
OF BLUETONGUE (BT), AKABANE (AKA)
AND IBARAKI (IBA) DISEASE IN CATTLE IN
SOUTHEASTERN ANATOLIA PROJECT
(GAP) AREA

Mücahit KAHRAMAN

Harran University

SOME MEAT QUALITY PARAMETERS IN
AWASSI LAMBS TREATED WITH
INTENSIVE FATTENING

Asst. Prof. Dr. Bayram BAYRAM

Sirnak University

IMMUNOHISTOCHEMICAL DISTRIBUTION
OF CYTOKERATIN 8, 18 AND 19 IN
PARTRIDGE SYRINX

Romedi ÇELİK

Harran University

SPECIES-SPECIFIC BIOLOGICAL
BEHAVIORS OF DOMESTIC PIGEONS
(COLUMBA LIVIA DOMESTICA)

Halit YÜCEL
Res. Asst. Kübra EKİNCİ
Asst. Prof. Dr. Altuğ KARAMAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University
Atatürk University
Munzur University

RUMİNANTLARIN SİNDİRİM KANALINDA
BULUNAN Piromyces sp. ve Anaeromyces
sp.’İN KARBONHİDRAT AKTİF ENZİM
(CAZymes) ETKİNLİĞİ

Halit YÜCEL
Res. Asst. Kübra EKİNCİ
Asst. Prof. Dr. Altuğ KARAMAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University
Atatürk University
Munzur University

BAZI RUMEN FUNGUSLARININ SAHİP
OLDUĞU POTANSİYEL PROBİYOTİK ENZİM
AKTİVİTESİ

Lec. Mihriban AHISKALI
Asst. Prof. Dr. Hava Şeyma İNCİ
Lec. Merve MACİT

Bingol University

HYPERACUMULATOR PLANTS IN THE
FLORA OF EASTERN ANATOLIA

Amasya University

EXAMINATION OF PATIENTS WITH
SEPSIS-SEPTIC SHOCK IN A STATE
HOSPITAL ICU WITH A NURSING
DIMENSION: A RETROSPECTIVE STUDY

Elif ACAR
Nurhan DOĞAN
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Assist. Prof. Dr. Tuba Nur OLĞUN
Assoc. Prof. Dr. Nihal Arda AKYILDIZ

Fırat University
Balıkesir University

AN EXAMINATION ON THE
CONSERVATION OF TRADITIONAL
SETTLEMENT TEXTURES IN THE CONTEXT
OF URBAN MORPHOLOGY: THE CASE OF
ELAZIĞ/HARPUT SETTLEMENT

Assist. Prof. Dr. Tuba Nur OLĞUN
Assoc. Prof. Dr. Nihal Arda AKYILDIZ

Fırat University
Balıkesir University

EXAMINATION OF ENERGY USE IN
TRADITIONAL HOUSING IN CONTEXT OF
CONSERVATION AND SUSTAINABILITY:
THE CASE OF ELAZIĞ ŞEFİK GÜL HOUSE

Gökçenur ORHAN
Betül BEKTAŞ EKİCİ

Fırat University

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ROOF
TYPE ON BUILDING ENERGY
PERFORMANCE

Prof. Dr. Kerim ÇINAR
Şeyda KÜÇÜKYARMA

KTO Karatay University
Karaman Belediyesi Plan ve
Proje Müdürlüğü

HISTORICAL-ARCHEOLOGICAL SITE
KARAMAN CASTLE AND ITS
SURROUNDINGS

Asst. Prof. Dr. Serdar SÜDOR

Atılım University

3D MODELLEME ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM
ALANLARI

Assoc. Prof. Dr. Fatih CANAN
Res. Asst. Hande Büşra GEYİKLİ

Konya Technical University

THE IMPORTANCE OF USE OF ORIGINAL
DATA IN DETERMINING OUTDOOR
THERMAL COMFORT CONDITIONS

Res. Asst. Sema KIZILELMA

Atatürk University

INVESTIGATION OF PERIODIC
ARCHITECTURAL CHANGES IN MARDIN
ULU MOSQUE

Aya BOUBECHICHE

University of Batna 1, Batna,
Algeria

IMPROVING BUILDING THERMAL
PERFORMANCE THROUGH THE
INTEGRATION OF A REACTIVE FACADE IN
A SEMI-ARID CLIMATE

Memoona Rashid
Ayesha Mehmood Malik
Saima Gulzar

University of Management and
Technology, Lahore, Pakistan

ADVANTAGE OF EXTERNAL HORIZONTAL
SHADE IN WINDOW DESIGN IN CLIMATE
OF LAHORE TO IMPROVE THE ENERGY
PERFORMANCE OF COMMERCIAL
BUILDINGS

ZEKRI Chaima
GUEDOUH Marouane Samir

University of Batna 1, Algeria

OPTIMIZATION OF FACADE ELEMENTS TO
IMPROVE THE ACOUSTIC ENVIRONMENT
OF THE BUILDING’S INDOOR SPACES
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Assoc. Prof. Olena Budіakova

Kyiv National University of
Technologies and Design

BIOECONOMY: EDUCATIONAL PROGRAM
OF THE FUTURE

ASSISTANT PROFESSOR
JAYASHANKAR.J

Hindustan Institute Of
Technology And Science
(Deemed To Be University)
Chennai, India.

FINANCIAL STATEMNTS: A STUDY

Amirotul MAHFUDHOH
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
M. SULTHONI

IAIN PEKALONGAN

THE INFLUENCE OF DOING BUSINESS
ONLINE ON THE LEARNING
ACHIEVEMENT OF ISLAMIC ACCOUNTING
STUDENTS AT IAIN PEKALONGAN

Ilir Kapaj

Agriculture University of Tirana

FOOD SUPPLY CHAIN UNDER COVID-19

Dr. Gaukhar Niyetalina
Guohai Lin

Turan University, Almaty,
Kazakhstan
Narxoz University, Almaty,
Kazakhstan

THE ROLE OF MARKETING IN COMPANY’S
STRATEGY

BOUKHEDIMI Chems Eddine

University of Tizi Ouzou, Algeria

THE MEASURE OF TESLA
COMPETITIVENESS IN THE AMERICAN
ELECTRIC VEHICLE MARKET

Besarta Rexhepi Sahatqija
Mrs. Adelina Rexhepi Braha
Prof. As Dr. Aziz Rexhepi

Nora Vizdik Thaqi
Agim Thaqi

Assoc. Prof. Francis O. Olaniyi

St. Kliment Oridski Bitol
University
University of Prishtina “Hasan
Prishtina”
University of Applied Sciences
Ferizaj
State University St.Kliment
Ohridski-Bitolla, Republic of
North Macedonia
University of Applied Sciences in
Ferizaj, Kosovo

Adekunle Ajasin University

EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH
MOTIVATION IN SMEs

THE ROLE OF MARKETING IN KOSOVO
TOURISM AFTER THE COVID 19
EXPLORING THE USE OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
(ICT) ON OPEN AND DISTANCE LEARNING
PROGRAMME OF NATIONAL OPEN
UNIVERSITY OF NIGERIA
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Fiaz Ahmad
M Zubair Akbar Qureshi
M Faisal

Air University, Pakistan

ROLE OF VISCOUS AND JOULE HEATING
EFFECT WITH A NANOLAYER OF HYBRID
NANO (Cu–Al2O3/H2O) FLUID FLOW

Dr. Habib DJOURDEM

Relizane University, Algeria

EXISTENCE RESULTS FOR RIEMANNLIOUVILLE FRACTIONAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS

Dr. Irfan Mustafa

Allama Iqbal Open University,
Pakistan

HEAT TRANSFER IN NATURAL
CONVECTION FLOW OF NANOFLUID
ALONG A VERTICAL ROUGHENED
SURFACE WITH VARIABLE HEAT FLUX

Mojeed T. Akolade
Tayyaba Akhtar
Mohamed M. Awad
Yusuf O. Tijani

University of Ilorin, Nigeria
Government College University
Pakistan
Mansoura University, Egypt
Nelson Mandela University,
South-Africa

BIOCONVECTION ANALYSIS OF EMHD AND
DISSIPATIVE WILLIAMSON NANOFLUID
THROUGH A THREE DIMENSIONAL RIGA
PLATE WITH JOULE HEATING EFFECT
HEAT AND MASS TRANSFER ANALYSIS ON
MAGNETIC HYBRID NANOFLUIDS FLOW

M Zubair Akbar Qureshi
Aroosa Ramzan
RabiaYounus

Air University, Pakistan

Rahul Singh

Indian Institute of Technology
Kanpur, India

USEFULNESS OF INFERENTIAL
PROCEDURES BASED ON SAMPLE
SPACINGS

Air University, Pakistan

MASS CONCENTRATION WITH
ACTIVATION ENERGY EFFECTS ON
HYBRID NANOFLUIDS FLOW THROUGH
ORTHOGONAL POROUS SURFACES

M Zubair Akbar Qureshi
Rabia Younis
Aroosa Ramzan
M Hamza Aslam
M Zubair Akbar Qureshi
M Faisal
M Khalid
M Khalid
M Zubair Akbar Qureshi
M Faisal
M Hamza Aslam
Abderrahim El Moussaouy
M’Hammed Ziane

Air University, Pakistan

Air University, Pakistan
Mohammed First University

WITH IMPACT OF INTERFACIAL
NANOLAYER AND ACTIVATION ENERGY

IMPACT OF HOMOGENOUS AND
HETEROGENEOUS CHEMICAL
REACTION ON (MHD) HYBRID NANOFLUID
FLOW WITH INTERFACIAL NANOLAYERS
THERMAL PERFORMANCE OF
AUTOCATALYTIC CHEMICAL REACTION
FOR HYBRID NANOMATERIAL FLUID
FLOW
SURVEY ON HOPFICITY OF MODULES
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Prof. Tetiana PROKOPENKO
Assoc. Prof. Ihor PONOMARENKO

Cherkasy State Technologıcal
Unıversıty
Kyiv National University of
Technologies and Design

PROJECT MANAGEMENT
METHODOLOGIES

Bogamuwa MMSKB
Prasadika HMK

Wayamba University of Sri
Lanka

THE IMPACT OF FINANCIAL DISTRESS ON
FINANCIAL PERFORMANCE OF LISTED
MANUFACTURING COMPANIES IN SRI
LANKA

IAIN Pekalongan

CREATIVE ECONOMY SUB SECTOR IN THE
INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0 CASE
STUDY ON THE WEBSITE OF THE STATE
SECRETARIAT

Dr. Mohammad Altaf Khan
Amulya Kumar Sahoo

Jamia Millia Islamia, İndia

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON BLUE
ECONOMY OF INDIA: AN EMPIRICAL
ANALYSIS OF FISHERIES AND TOURISM
SECTOR

Rohmah
Susminingsih
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA

IAIN Pekalongan

CONCEPTS OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN CREATIVE INDUSTRY AND
CREATIVE ECONOMY

IAIN Pekalongan

TRIPLE HELIX IN DEVELOPING CREATIVE
ECONOMY

IAIN Pekalongan

BASIC CAPITAL AND PILLARS OF
CREATIVE ECONOMY

Yaba College of Technology
Nigeria

ASSESSMENT OF THE ROLE OF TOXIC
LEADERSHIP ON ORGANIZATION
COMMITMENT

Asrofi
Susminingsih
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA

Nur Hidayah
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA
Susminingsih
Adib MUHAMMAD
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA
SUSMININGSIH
Lanke Benedict AWOMAILO

SESSION-3 / HALL-1
05.06.2022 / 16:00-18:30
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Mesude ŞAHİN
Assoc. Prof. Dr. Nurgül ÖZDEMİR

University of Gaziantep

RELATIONSHIP BETWEEN SPIRUTUAL
ORIENTATION AND SUICIDAL TENDENCY
AND TREATMENT COMPLIANCE OF
PATIENTS WITH DEPRESSION AND
ANXIETY

Dr. Nazan USAL TARHAN
Dr. Defne SAYİCİ

University of Health Sciences,
Zeynep Kamil Women and
Children’s Training and
Research Hospital

ECLAMPSIA IN POSTPARTUM PERIOD
COMPLICATED BY POSTERIOR
REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY
SYNDROME: A CASE REPORT

Elif BAYSALMAN
Asst. Prof. Dr. Ahmet SARACALOĞLU
Prof. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
Prof. Dr. Abdullah Tuncay
DEMİRYÜREK

Gaziantep University

EFFECTS OF OLAPARIP ON CELL DAMAGE
AND NITRIC OXIDE RELEASE IN
NEUROBLASTOMA CELL LINE SH-SY5Y

Özlem ŞIMŞEK
Emrah DURAL

Sivas Cumhuriyet University

INVESTIGATION OF THE IN VITRO
CYTOTOXİC AND GENOTOXIC
EFFECTIVENESS OF CLOZAPINE

Asst. Prof. Dr. Enver Fehim
KOÇPINAR

Mus Alparslan University

INVESTIGATION OF SOME ANTIOXIDANT
ACTIVITIES OF DRIED AND FRESH ROSA
CANINA FRUITS AND COMPARISON WITH
THEIR ANTIOXIDANT CONTENT

Mehmet Nur TALAY
Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT

Gazi Yaşargil Training and
Research Hospital
Dicle University

ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN 10-19
YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN HASTALIK
DAĞILIM PROFİLLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Asst. Nazlıcan IGCİ
Assoc. Prof. Dr. Nurten AKKECECİ
Prof. Dr. Mehmet BOSNAK
Prof. Dr. Atila YOLDAS
Asst. Prof. Dr. Nadire ESER

Kahramanmaras Sütcü Imam
University

EFFECT OF CINNAMALDEHYDE ON
NESFATIN-1 LEVEL IN DIABETIC RATS

Asst. Prof. Dr. Nilüfer KABLAN
Lec. Ayça EVKAYA ACAR
Assoc. Prof. Dr. İpek ÖZMEN

İstanbul Medeniyet University
University of Health Sciences

Dr. Bilge Kağan AYSAL

Prof. Dr. Cemil Tascioglu City
Hospital

Assoc. Prof. Dr. Yeşim YAMAN
AKTAŞ
Lec. Hatice OĞUZHAN
Dr. Gökhan BEŞİR
Res. Asst. Kubilay VELİOĞLU
Nurse Seda Nur ÇATAL

Giresun University
Gumushane University
Mardin Training and Research
Hospital
Karadeniz Technical University
Hitit University

THE EFFECT OF FOOT ARC HEIGHT AND
MOBILITY ON PHYSICAL ACTIVITY,
FATIGUE LEVEL AND QUALITY OF LIFE IN
PATIENTS WITH GERIATRIC CHRONİC
OBSTRUCTİVE PULMONARY DİSEASEPRELIMINARY STUDY
HEAD AND NECK CUTANEOUS
MALIGNANT MELANOMAS: ANALYSIS AND
SURGICAL TREATMENT APPROACHES
PAIN, ANXIETY, DEPRESSION AND
KINESIOPHOBIA IN PATIENTS
UNDERGOING TOTAL HIP AND KNEE
REPLACEMENT SURGERY
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Muhammed KAYAOKAY
Assoc. Prof. Dr. Meral ELÇİ

Gebze Technical University

THE EFFECT OF SUPERVİSOR SUPPORT ON
EMPLOYEE ORGANIZATIONAL
COMMITMENT AND WORK PERFORMANCE

Dr. Serkan GÜN
Gül Damla KILIÇ

Siirt University

EVALUATION OF GEOGRAPHICAL MARKED
PRODUCTS WITHIN THE CONCEPT OF
GASTRODIPLOMACY

Dr. Yusuf GÜNAYDIN

Final International University,
Girne, North Cyprus

DEVELOPING STANDARDS FOR TOURIST
HEALTH AND SAFETY IN THE
HOSPITALITY INDUSTRY

Res. Asst. Merve Ayten KILIÇ
Ceren DOĞAN DERVIŞOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Ülkü İNCEKÖSE
Assoc. Prof. Dr. Ebru YILMAZ

İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü

CRITICAL THINKING ON DESIGN
EDUCATION: MARDIN EXPERIENCE

Asst. Prof. Deniz TUNÇER

Istanbul Medeniyet University

PASSING NOTES IN TONAL HARMONY

Assoc. Prof. Sadık Uğraş DURMUŞ

İstanbul University

CHROMATICISM AND ENHARMONIC
ELEMENTS IN JOHANN SEBASTIAN BACH'S
BWV 542 FANTASIA AND FUGUE

Lec. Dr. Kader EROL

Tekirdag Namık Kemal
University

HOW DO BEHAVIORAL MARKETING
OPERATIONS AFFECT OUR PURCHASE
BEHAVIOR?

Asst. Prof. Ulviyya NASIROVA
Samira HASANOVA
Matanat KHANPASHAYEVA

Odlar Yurdu University
Azerbaijan

MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES
OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
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AUTHOR
Tugba BUYUKDEMIRTAS
Asst. Prof. Dr. Savas USTUNOVA

Özgür TAŞPINAR

Humeyra GUL
Ece AVULOGLU-YILMAZ
Beyza KİNSİZ
Asst. Prof. Dr. Emine Rümeysa
HEKİMOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Birsen ELİBOL
İlker YÜCE
Yeter ÇİLESİZ
Mehmet BEDİR
Muhammad Azhar NADEEM
Fatih ÖLMEZ
Zemran MUSTAFA
Faheem SHAHZAD BALOCH
Muhammad ASIM
Tolga KARAKÖY
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Dr. Esra ERİKEL
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Bezmialem Vakıf University

EFFECTS OF THYMOQUINONE ON PAIN,
LEARNING-MEMORY AND HYPOCAMPAL
OXIDATIVE STRESS IN EXPERIMENTAL
MIGRAINE MODEL

Adakent University

ERKEN DÖNEM ROMATOİD ARTRİTLİ
HASTALARDA MİYELOPEROKSİDAZ VE
KATALAZ AKTİVİTELERİ VE TİOL
SEVİYELERİ

Amasya University

DETERMINATION OF POSSIBLE
GENOTOXIC EFFECT OF ANALGESIC DRUG
ACTIVE INGREDIENT TENOXICAM USING
CHROMOSOMAL ABERRATION ASSAY

Bezmialem Vakıf University

INVESTIGATION OF
NEUROINFLAMMATORY AND
NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF 6PARADOL IN AMYLOID BETA INFUSED
ALZHEIMER'S DISEASE RAT MODEL

Sivas University of Science and
Technology

CHARACTERIZATION AND SELECTION
BREEDING OF NARLISARAY CANNABIS
POPULATION

Amasya University
Gazi University

DETERMINATION OF THE GENOTOXIC
EFFECTS OF MANNITOL, A SUGAR
ALCOHOL, IN HUMAN LYMPHOCYTES BY
THE COMET ASSAY

Nurgül KÖMÜRCÜ
Asst. Prof. Emine ÇETİN ASLAN

University of Bakırçay

Assoc. Prof. Dr. Gökçesu AKŞİT
Asst. Prof. Dr. Ezgi EYÜBOĞLU
Asst. Prof. Dr. Dilge KODAK
Res. Asst. İlknur YAZICIOĞLU
Ali Haydar DUDAKLI

İstanbul Commerce University
Maltepe University

EVALUATION OF SATISFACTION LEVEL
WITH 112 EMERGENCY HEALTH
SERVICES: IZMIR CASE
THE EFFECT OF MEDIA USE ON THE
PERCEPTION OF HEALTH RISK DURING
THE COVID-19 PANDEMIC: A
GENERATIONAL COMPARISON (MALTEPE
UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH
PROJECT)
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Sabina Khanam
Bhola Khan

Yobe State University, Nigeria

MALARIA PREVALENCE AMONG
PREGNANT WOMEN ATTENDING
GENERAL HOSPITAL, DAMATURU, YOBE
STATE, NIGERIA

Utkarsh Verma

İndian İnstitute of Technology
Kanpur

SOLUTION OF CLINICAL CHALLENGES IN
CARTILAGE INJURY

Halal Center of IAIN
Pekalongan

HOW TO CHOOSE MEDICAL PRODUCT
LABELED HALAL

Halal Center of IAIN
Pekalongan

POTENTIAL AND DEVELOPMENT OF THE
HALAL INDUSTRY IN INDONESIA

Halal Center of IAIN
Pekalongan

HALAL INDUSTRIAL AREA IN INDONESIA:
GOVERNMENT SUPPORT

Hidayatul SIBYANI
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA

IAIN Pekalongan

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE
HALAL PRODUCT ASSURANCE SYSTEM IN
INDONESIA

Nia Suciati

Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan

ANALISIS PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA
PEKALONGAN

King Abdulaziz University

ENHANCEMENT PHOTOCATALYTIC
DEGRADATION OF METHYLENE BLUE ON
GRAPHENE OXIDE INTERCALATED ZnAl–
NO 3 LAYERED DOUBLE HYDROXIDES

M. Fathrezza IMANI
Edi CHUMAIDI
Hendri Hermawan Adi NUGRAHA
M. Fathrezza IMANI
Edi CHUMAIDI
Hendri Hermawan Adi NUGRAHA
M. Fathrezza Imani
Edi Chumaidi
Hendri Hermawan Adi NUGRAHA

Dr. Rahmah H. Al-Ammari
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05.06.2022 / 16:00-18:30
Moderator: ANAMIKA GAUTAM
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

ANAMIKA GAUTAM

Banasthali Vidyapith, Jaipur, India

CHRONOPHARMACOLOGY: A
GREAT FUTURE FOR THE
MEDICINES

Laerta Kakariqi
Gentian Vyshka

University of Medicine in Tirana

CONSUMPTION PATTERNS OF
ANTI-PARKINSONIAN DRUGS IN
PRIMARY HEALTH CARE, IN
ALBANIA, 2004-2018

Mohammad Ahsan
Khalid A. Ansari
Shibili Nuhmani
Turki Abualait

Imam Abdulrahman Bin Faisal
University, Saudi Arabia

SMOKING, SLEEPING HABITS, AND
LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITIES:
A GENDER BASED CROSSSECTIONAL COMPARATIVE STUDY

Tsipkalo A.
Shvaliuk S.
Marushchak M

I. Horbachevsky Ternopil National
Medical University Arsen Richynsky
Kremenets Medical Vocational College,
Ukraine

PREVALENCE OF INSOMNIA AND
ITS CHARACTERISTICS IN NURSES
THAT WORK IN SHIFTS

Zuraidah
Inke Malahayati

Medan Health Polytechnic of Ministry of
Health, Indonesia

HEALTH-RELATED QUALITY OF
LIFE OF PREGNANT WOMEN
DURING THE
COVID-19 PANDEMIC

Sindh Madressatul Islam University,
Pakistan
Mercu Buana University of Yogyakarta,
Indonesia
Pak-Austria Fachhochschule Institute of
Applied Sciences and Technology

A HISTORY OF MONKEYPOX IN
PAKISTAN A MAJOR TEST FOR
INDIVIDUALS LIKE CORONAVIRUS

Anubhav
Subhashree Nayak
Bhavik Bhosale
Piyush Srivastava
Mahendran Botlagunta

VIT Bhopal University

COMPARATIVE DATA ANALYSIS
OF TOOTHPASTE TO MAINTAIN
ORAL HEALTH

Azzouzi Widad
Gantare Abdellah

Hassan First
University of Settat, Morocco

DEVELOPING SOFT SKILLS IN
NURSING EDUCATION

University of Agriculture, Faisalabad,
Pakistan

ANTI-OXIDANT AND ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY OF
HYDROXYCHLOROQUINE AND
RIBOFLAVIN LOADED POLY
LACTIC-CO-GLYCOLIC ACID
NANOPARTICLES IN ARTHRITIC
RATS

Dr Muhammad Faisal
Nafida Hetty Marhaeni
Dr Muhammad Muqeet

Ifraha Abbas
Muhammad Rehan Sajid
Maheera Khaliq

SESSION-3 / HALL-6
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Moderator: Aderemi Timothy Adeleye
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AUTHOR
Shusen Lin
Rutuja Mandavkar
Rakesh Kulkarni
Shalmali Burse
Md Ahasan Habib
Sundar Kunwar
Jihoon Lee
Rutuja Mandavkar
Rakesh Kulkarni
Md. Ahasan Habib
Shalmali Burse
Shusen Lin
Sundar Kunwar
Adel Najar
S.Assa Aravindh
Jae-Hun Jeong
Jihoon Lee
Rakesh Kulkarni
Rutuja Mandavkar
Shusen Lin
Sanchya Pandit
Shalmali Burse
Md Ahasan Habib
Puran Panday
Sundar Kunwar
Jihoon Lee

B. Messai
R. Makhloufi
Shalmali Burse
Rutuja Mandavkar
Shusen Lin
Rakesh Kulkarni
Sanchaya Pandit
Sundar Kunwar
Jihoon Lee
Regaya KSIKSI
Rawia NASRI
Mohsen GRAIA
Mohamed Faouzi ZID
Md Ahasan Habib
Rutuja Mandavkar
Shalmali Burse
Shusen Lin
Rakesh Kulkarni
Chandrashekhar S. Patil
Jae-Hun Jeong
Jihoon Lee
Aderemi Timothy Adeleye
Kingsley I. John
Chuks K. Odoh
Oludare O. Osiboye
Kehinde.H. Moberuagba
Aderemi Timothy Adeleye
Ojo Segun Samson
Chibunna Victor Chibueze

AFFILIATION

TITLE

Kwangwoon University, South
Korea
Los Alamos National
Laboratory, USA

IMPROVED-PERFORMANCE UV
PHOTODETECTOR BASED ON THE HYBRID

Kwangwoon University, South
Korea
Los Alamos National
Laboratory, USA
United Arab Emirates
University
University of Oulu, Finland

Kwangwoon University, South
Korea

Mohamed Khider University of
Biskra

Kwangwoon University, South
Korea

University of Tunis El Manar
University of Carthage
University of Sfax

Kwangwoon University, South
Korea

Chinese Academy of Sciences
Veritas University Abuja
Tai Solarin College of Education
Tai Solarin University of
Education
Chinese Academy of Sciences
Ladoke Akintola University of
Technology
University of Lagos

ARCHITECTURE OF AuPd NPs, MoS 2 NPs
and ZnO QDs

DEVELOPMENT OF HIGHLY EFFICIENT
ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR BASED
ON THE POROUS Pt/CuO/Pt HYBRID
ELECTRODE FOR H 2 O 2 DETECTION

DUAL STEP HYBRID MoS 2 /AuPt CORESHELL NPs PLATFORM FOR SIGNIFICANT
SERS ENHANCEMENT OF CRYSTAL VIOLET

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
Pb 0.8 Sr 0.2 (Zr 0,52 ,Ti 0,43 Al 0,025 Sb 0,025 )O 3
COMPOUNDS
HYBRID CORE-SHELL AND BIMETALLIC
Pd@Ag NPs PLATFORM FOR THE SERS
ENHANCEMENT BY A NOVEL MIXTURE
APPROACH OF RHODAMINE 6G (R6G)
WITH GRAPHENE QUANTUM DOTS
SYNTHESIS, STRUCTURE AND HIRSHFELD
SURFACE ANALYSIS of Na 2 [H 4 V 10 O 28
].14H 2 O COMPOUND

DEVELOPING HIGH-PERFORMING BORONBASED W 3 CoB 3 ELECTROCATALYST FOR
BIFUNCTIONAL WATER SPLITTING WITH
IMPROVED HER AND OER ACTIVITY

PHOTOCATALYTIC INVESTIGATION OF
TITANATE NANOTUBES DERIVED
ADSORBENTS FOR THE REMOVAL OF
METHYLENE BLUE FROM WASTEWATER
ENGINEERING SERIES OF TITANATE
NANOTUBES (TNT) FOR ADSORPTION AND
PHOTOCATALYTIC REMOVAL
OF METHYLENE BLUE

SESSION-1 / HALL-1
06.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Asst. Prof. Dr. Eylem YILMAZ ULU
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Antalya Bilim University

PROCESS ANALYSIS AND LEAN
MANUFACTURING IMPLEMENTATIONS IN
AUTOMOTIVE SUPPLY INDUSTRY
COMPANY

Eda KARADAĞ
Assoc. Prof. Dr. Hakan GÜRÜN
Prof.Dr. Hakan DİLİPAK
Res. Asst. Duygu GÜRKAN

Gazi University

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE
EFFECTS OF PROCESS PARAMETERS ON
SURFACE QUALITY AND DIMENSIONAL
ACCURACY IN MACHINING OF AISI D2
TOOL STEEL BY EDM

Asst. Prof. Dr. Şengül GÜVEN

Pamukkale University

FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE VERİM
İYİLEŞTİRME

Asst. Prof. Dr. Eylem YILMAZ ULU

Pamukkale University

THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL
WARMING AND RENEWABLE ENERGY

Assistant Professor Nimet KARDEŞ
SEVER

Pamukkale University

ADVANCED MATERIALS USED IN
AUTOMOTIVE INDUSTRY

Mahmut DİRİK

Sirnak University

DETECT WITHERED TREES FROM
SATELLITE DATA USING ROUGH SET

Mehmet GÜL

Sirnak University

Mehmet GÜL

Sirnak University

Assist. Prof. Dr. Muhammet Fatih AK
İrem METE
Özgün OK

DIAGNOSIS OF BREAST CANCER WITH
MACHINE LEARNING ALGORITHMS USING
WEKA
DIAGNOSIS OF COVID-19 DISEASE WITH
MACHINE LEARNING ALGORITHMS WITH
USING WEKA

SESSION-1 / HALL-2
06.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Prof. Dr. Sevda ASLAN
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Erol ESEN
Diğdem Müge SİYEZ

Manisa Celal Bayar University
Dokuz Eylül University

TURKISH ADAPTATION OF ONLINE
DISINHIBITION SCALE: A VALIDITY AND
RELIABILITY STUDY

Diğdem Müge SİYEZ
Erol ESEN

Dokuz Eylül University
Manisa Celal Bayar University

FAMILY-BASED INTERVENTIONS IN
SUBSTANCE ADDICTION AND
BEHAVIORAL ADDICTIONS

Hatice ÖZDEMİR
Prof. Dr. Sevda ASLAN

Kırıkkale University

A COMPILATION STUDY ON THE
CONCEPTS OF DIGITAL PARENTING,
RESILIENCE AND FAMILY HARMONY IN
ADULTS

Assistant Professor Adnan DEMIREL
Fzt. Ahmet Zahid BAKAN

Bolu Abant İzzet Baysal
University

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
FASTING ON BASIC REACTION TIMES

Asst. Prof. Dr. Zekeriya TEMIRCAN

Kapadokya University

INVESTIGATION OF THE PREDICTORS OF
TEACHERS' ATTITUDES TO STUDENTS
WITH SPECIAL NEEDS INCLUSIVE
EDUCATION

Lec. Dr. Rukiye ARSLAN

Batman University

OTİZM VE KİMYASAL MADDELER

Mardin Artuklu University
Inonu University

SCHOOL ADAPTATION OF REFUGEE
CHILDREN

Mardin Artuklu University
Inonu University

REFUGEE CHILDREN AND SOCIETY

Semra AKTO
Ayşegül ULUŞTAŞ KESKİNKILIÇ
Oğuz EMRE
Semra AKTO
Ayşegül ULUŞTAŞ KESKİNKILIÇ
Oğuz EMRE
Asst. Prof. Dr. Aslı TUNCA

Malatya Turgut Özal University

Emine SARI

İstanbul Commerce University

KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDETIN
TRAVMATIK ETKILERINI İYILEŞTIRMEDE
EMDR: OLGU SUNUMU
THE EFFECT OF DIGITAL EDUCATION ON
TEACHER-STUDENT COMMUNICATION
DURING THE PANDEMIC PERIOD

SESSION-1 / HALL-3
06.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Dr. Rekha B Venkatapur
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Rasheed Olatunde AJETUNMOBI
Agoi Moses Adeolu
Akeem Ademola ADEDOKUN

Lagos State University of
Education, Lagos Nigeria

A REVIEW OF RELEVANT EXPERT
ESTIMATION STUDIES: MACHINE
LEARNING TECHNIQUES

Mrs. Kashika P. H
Dr. Rekha B Venkatapur

K. S. Institute of Technology

OBJECT DETECTION ON PANORAMIC
IMAGES USING YOLOv5

Abdulhameed ALHINBAZLY

Karabuk University

Muhammad Salman Kausar
Muhammad Waqas

University Sultan Zainal Abidin
University of Technology,
Pakistan

Said Dlimi
Lhoussine Limouny
Hayat Elkhatat
Lhadi Baghaz
Najib Elouanjli
Vera GLEDACHEVA
Miglena MILUSHEVA
Iliyana STEFANOVA
Stoyanka NIKOLOVA

Chouaïb Doukkali University
Moulay Ismail University
Abdelmalek Essaadi University
Hassan First University
Morocco
Bulgaria, Medical University of
Plovdiv
Bulgaria, University of Plovdiv
Paisii Hilendarski

Ahmadeeva Amina Rinatovna
Kopylova Maria Dmitrievna

Russian State University named
after A.N. Kosygin

Alena Kataeva
Maria Kopylova

FGBOU VO RGU im. A.N. Kosygin

Sohail Zafar

University of Management and
Technology, Lahore

Miglena MILUSHEVA
Stoyanka NIKOLOVA

Bulgaria, Medical University of
Plovdiv
Bulgaria, University of Plovdiv
Paisii Hilendarski

RASA NATURAL LANGUAGE
UNDERSTANDING PIPELINE
OPTIMIZATION FOR THE TURKISH
LANGUAGE
DYNAMICS OF NON-NEWTONIAN CASSON
FLUID CAPTURING MAGNETIC FIELD AND
NEWTONIAN HEATING EFFECT
MODELING OF THE PHOTOVOLTAIC
ENERGY CONVERSION CHAIN
SYNTHESIS AND CONTRACTILE ACTIVITY
OF 1-(2-CHLOROPHENYL)-6,7DIMETHOXY-3-METHYL-3,4DIHYDROISOQUINOLINE
DEVELOPMENT OF A CLOTHING
COLLECTION USING CHENILLE
TECHNIQUE AND AUTHOR’S TECHNIQUE
DEVELOPMENT OF A COLLECTION OF
WOMEN'S CLOTHING IN THE RUSSIAN
STYLE

CYCLE RELATED GRAPHS AND THEIR
FAULT-TOLERANT PARTITION
RESOLVABILITY
SYNTHESIS OF N-(3-METHYL-1PHENYLBUTAN-2-YL) AMIDES AS
POTENTIAL SMOOTH MUSCLE
RELAXANTS

SESSION-1 / HALL-4
06.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: G.P. Ashwinkumar
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

G.P. Ashwinkumar
C. Sulochana
N.Sandeep

Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
Gulbarga University
Central University of
Karnataka, India

IMPACT OF TRANSPIRATION ON
STAGNATION-POINT FLOW OF A CARREAU
NANOFLUID WITH THERMOPHORESIS
AND BROWNIAN MOTION
NECESSARY CONDITION ON THE ONSET
OF THERMOSULUTAL INSTABILITY OF

G. C. RANA

NSCBM Govt. P. G. College, İndia

Samir Kourtite

Mohamed First University
Morocco

FINITE FIELDS AND PAIRING BASED
CRYPTOGRAPHY

Talha Usman

University of Technology and
Applied Sciences, Sultanate of
Oman

CERTAIN REDUCTION FORMULAS FOR
KAMPE´ DE FE’RIET FUNCTIONS AND
THEIR APPLICATION IN LASER PHYSICS

G.P. Ashwinkumar
C. Sulochana
N.Sandeep

Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
Gulbarga University
Central University of
Karnataka, India

IMPACT OF THERMAL RADIATION AND
CHEMICAL REACTION ON UNSTEADY
2D FLOW OF MAGNETIC-NANOFLUIDS
OVER AN ELONGATED PLATE EMBEDDED
WITH FERROUS NANOPARTICLES

G.P. Ashwinkumar
C. Sulochana
N.Sandeep

Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
Gulbarga University
Central University of
Karnataka, India

NUMERICAL INVESTIGATION OF
CHEMICALLY REACTING MHD FLOW DUE
TO A ROTATING CONE WITH
THERMOPHORESIS AND BROWNIAN
MOTION

Shahid SHEHZAD

Kohat University Of Science And
Technology Kohat

AN EXTENDED COPRAS METHOD FOR
MULTIATTRIBUTE DECISION MAKING
BASED ON COMPLEX DUAL HESITANT

COUPLE-STRESS FLUID SATURATING A
POROUS MEDIUM

FUZZY MACLAURIN SYMMETRIC MEAN
Ram Pratap Chauhan
Sunil Kumar

NIT Jamshedpur, Jharkhand,
India

COMPARISON OF NUMERICAL
TECHNIQUES FOR THE SOLUTION
OF AN ARBITRARY ORDER SMOKING
MODEL

Rashmi Bhardwaj

University School of Basic and
Applied Sciences
Guru Gobind Singh
Indraprastha University, Delhi

NEURONAL WAVELET HYBRIDIZED
MODELLING OF COVID-19

Hossain, Toufik
Mishra, Sudip

MAKAUT WB, India

IMPORTANCE OF DELAY DIFFERENTIAL
EQUATIONS TO CONSTRUCT PREYPREDATOR ECOLOGICAL MODEL

SESSION-1 / HALL-5
06.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator: Subhashish Dey
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Subhashish Dey

Gudlavalleru Engineering
College, İndia

EFFECT OF PARTICULATE MATTER ON
ENVIRONMENT AND GLOBAL WARMING

Rohit Sharma
Rohit Kr. Shakya
Sneha Das

Shivalik College of Engineering,
Dehradun, Uttarakhand

RESPONSE OF TRANSMISSION LINETOWER COUPLED SYSTEM SUBJECTED TO
SPATIALLY VARYING EARTHQUAKE
GROUND MOTION

Nesrine El Houari

University of Tlemcen, Algeria

SOIL RESPONSES CAUSED BY TUNNELING
NEARBY OF PILES FOUNDATIONS

Oumaima Bourzik
Nacer Akkouri
Khadija Baba
Abderrahman Nounah

Mohammed V University, Rabat,
Morocco

EXPERIMENTAL STUDY OF THE
PROPERTIES OF ECO-FRIENDLY CEMENT
MORTAR INCORPORATING RECYCLED PET
AND PP

Abderrazek MESSAOUDI
Dr. László Péter KISS

University of Miskolc, Hungary

BUCKLING ANALYSIS OF STRAIGHT BEAMS
WITH THREE SUPPORTS USING TWO
NUMERICAL METHODS

Subhashish Dey

Gudlavalleru Engineering
College, İndia

EVALUATION OF PROGRESSIVE COLLAPSE
BEHAVIOUR IN REINFORCED CONCRETE
BUILDINGS

Eric Ting Sie Ming
Azman Mohamed
Mohd Asmawisham Alel
Nur Hafizah A.Khalid
Ahmed Eltwati
Zaid Al-Saffar

Universiti Teknologi Malaysia
Bright Star University, Libya
Northern Technical University,
Iraq

APPLICATION OF INTERNET OF THINGS
(IOT) IN INTERLOCKING CONCRETE
BLOCK PAVEMENT FOR PERFORMANCE
MONITORING

Dr. Zakia TALHAOUI
Dr. Nesrine ELHOUARI

Department of Public Works
Tlemcen, Algeria
Abou Bekr Belkaid University

MECHANICAL BEHAVIOR OF BITUMINOUS
CONCRETE 0/14

Younes Bennacer
Mounia Guergouri

Université des Frères Mentouri
de Constantine, Algeria

SYNTHESIS OF TWO NEW COMPOUNDS
DERIVED FROM O-TOLIDINE, AND THEIR
APPLICATION AS DONOR AND ACCEPTOR
IN ORGANIC PHOTOVOLTAIC CELLS

SESSION-1 / HALL-6
06.06.2022 / 10:00-12:30
Moderator:
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

University of 20 August 1955
(LAMAHIS) Skikda, Algeria

ON THE GLOBAL EXISTENCE OF
SOLUTIONS AND BLOW UP RESULTS FOR A
QUASI-LINEAR HYPERBOLIC EQUATION
WITH A NONLINEAR DAMPING AND
SOURCE TERMS

Université 20 Aout 1955 Skikda

CASING WHILE DRILLING (CWD)
TECHNOLOGY

Université 20 Aout 1955 Skikda

RISK ASSESSMENT OF CRUDE OIL HEATER
USING HAZOP-FAULT TREE APPROACH

Université 20 Aout 1955 Skikda

RISK ASSESSMENT USING HAZOP - FAULT
TREE APPROACH

Khedoudja LAOUBI
Nabila BELLOUL
Ali AHMED BENYAHIA

University M’Hamed Bougara of
Boumerdes
University of Sciences and
Technology Houari Boumediene
(USTHB)

E-GLASS FIBER-REINFORCED
UNSATURATED POLYESTER COMPOSITES
REPAIR

Vahid Gholami
Mohammad Reza Khaleghi

University of Guilan, Iran
Islamic Azad University, Iran

BOUNAAMA ABIR

Slimani Sami
Youcef Zennir
BOUNEZOUR Hichem
Khawla DIB
Youcef ZENNIR
Hichem BOUNEZOUR
Seif El Islam Bouasla
Seif El Islam Bouasla
Youcef Zennir
MECHHOUD EL-Arkam

Mohammad Reza Khaleghi
Vahid Gholami

Islamic Azad University, Iran
University of Guilan, Iran

APPROACHES TO EVALUATE THE IMPACTS
OF CLIMATE CHANGE IN NORTHERN
IRAN: THE APPLICATION OF
DENDROCLIMATOLOGY
A HYDROLOGICAL MODEL FOR
PREDICTING RUNOFF BASED ON A
GEOMORPHOLOGIC APPROACH

Associate Professor, Sergiy Lavrenko
Nataliia Didenko
Yaroslava Mosiichuk
Mykola Zosymchuk
Bohdan Mazurenko
Prof. Dr. S., Mykola Kharytonov
Mykhaylo Babenko

Kherson State Agrarian and
Economic University
Institute of Water Problems and
Land Reclamation of NAAS of
Ukraine
National University of Life and
Environmental Sciences of
Ukraine
Dnipro State Agrarian and
Economic University

ASSESSMENT OF SEWAGE SLUDGE
QUALITY FOR USING ON DEGRADED
LANDS AND IN BIOENERGY

Assistant Juliana Kotovska

Kherson State Agrarian and
Economic University, Ukraine

ORNAMENTAL CEREALS (GRASSES) IN
THE LANDSCAPING OF THE ARBORETUM
OF KHERSON

SESSION-2 / HALL-1
06.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Beyza ERYILMAZ
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Res. Assist. İlkin ESEN YILDIRIM
Prof. Dr. Deniz SEZGIN

Ankara University

NEW NORMALS TO NEW ROUTINES:
COMMUNICATION OF ONLINE MARKETS
WITH CONSUMERS BY THE APPLICATIONS

Asst. Prof. Dr. Sevgi AYDIN
Asst. Prof. Dr. Kemal Gökhan
NALBANT
Beyza ERYILMAZ

Beykent University

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY
ELEMENTS ON DECISION-MAKING AND
PURCHASE BEHAVIOR OF CONSUMERS

Lec. Dr. Mustafa YURTSEVER
Assoc. Prof. Dr. Ural Gökay ÇIÇEKLI

Dokuz Eylül University
Ege University

A NOVEL HYBRID MODEL USING ARIMA
AND LSTM FOR SALES FORECASTING

Res. Asst. Serap AĞAYA

Erciyes University

PREPEARED TAX RETURN SYSTEM IN
INCOME TAX RETURN

Dr. Mehmet Sami ZÜMRÜT

Diyarbakır Science and Art
Center

THE IMPACT OF CHAIN MARKETS AND
SHOPPING CENTERS ON THE
COMMERCIAL LIFE OF THE CITY IN
DYARBAKIR

Asst. Prof. Dr. Şehadet BULUT

Kilis 7 Aralık University

Şükrü C. DEMİRTAŞ
Senem ÇAKMAK ŞAHİN

Yıldız Technical University

Research Assistant Şeyda ÜNVER
Associate Professor Ömer ALKAN
Associate Professor Ömer ALKAN
Research Assistant Şeyda ÜNVER

Ataturk University
Ataturk University

THE ELDERLY POPULATION IN TURKEY
INVESTIGATION WITH ECONOMIC
INDICATORS
PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH
GENETIC ALGORITHM IN AGENT BASED
FINANCIAL MODELS
INTERNET USAGE FREQUENCY AND ITS
IMPORTANCE IN TURKEY
E-COMMERCE USE OF GENERATION Z IN
TURKEY

SESSION-2 / HALL-2
06.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Assoc. Prof. Dr. İbrahim SAYLAN
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Asst. Prof. Dr. Alper H. YAĞCI

Boğaziçi University

ATTITUDES TOWARDS REFUGEES AND
POLITICAL PREFERENCES

Dr. Hasan YENİÇIRAK

Siirt University

ON POVERTY: A HISTORICAL ANALYSIS OF
THE DIFFERENCES BETWEEN EUROPE’S
AND TURKEY’S UNDERSTANDING OF
SOCIAL POLICY

Asst. Prof. Dr. Hüseyin ERSOY

Dokuz Eylül University

EFFECT OF DIGITALISATION GAINING
ACCELERATION AFTER COVID-19 ON THE
PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS

Asst. Prof. Dr. Hüseyin ERSOY

Dokuz Eylül University

COMPARISON OF INSPRIATIONAL
LEADERSHIP SKILLS AND PERFORMANS
SKILLS

Res. Asist. Dr. Zeynep BENAN
DONDURUCU

Kocaeli University

AN ANALYSIS OF THE MINISTER OF
HEALTH FAHRETTIN KOCA' S INSTAGRAM
FOLLOWERS’ ATTITUDES TOWARDS
COVID-19 VACCINE AND INTERACTION
TYPES

Canan ÖZBEY GÜL

Marmara University

IDEOLOGICAL ANALYSIS OF THE AK
PARTY ACCORDING TO THE PARTY
PROGRAM

Assist. Prof. Dr. Sinan AŞÇI

Bahçeşehir University

CHALLENGES AND ENABLERS IN THE
PROCESS OF ADVANCING THE RESEARCH
CAPACITIES OF SOCIAL SCIENCES: A CASE
OF AN INTERNATIONAL RESEARCH
PROJECT

Assoc. Prof. Dr. İbrahim SAYLAN

Dokuz Eylül University

POPULISM AND ANTI-VACCINATION
POLITICS: A PANDEMIC OR PLANDEMIC?

Res. Asst. Dr. Ayman KARA

Kırıkkale University

Gül, S

Namık Kemal University

Asst. Prof. Dr. Hakan YILDIZ

Nişantaşı University

RELATIONSHIP BETWEEN THE RULER
AND THE RULED, AND NATURE OF THE
POLITICS FOR LA BOETIE
NUTRITIONAL QUALITY AND USAGE OF
QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA, WILD)
IN ANIMAL NUTRITION
LOSING IN THE FIELD BUT WINNING AT
THE NEGOTIATIONS: RUSSIAN
SUPREMACY AT THE PRUTH PEACE
NEGOTIATIONS OF 1711, AND THE
DIFFERENCES BETWEEN THE TURKISH
AND RUSSIAN TEXTS OF THE ENSUING
TREATY
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

BOUGHRARA Lemya
BOUGHRARA Wefa

Université Oran1 Ahmed Ben
Bella

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL
ACTIVITY ON NOVEL NITROGENOUS AND
OXYGENATED HETEROCYCLIC SYSTEMS

Z. Rahou
D. Moustaine
Y. Ben-Ali
A. Hallaoui

Sidi Mohamed Ben Abdellah
University
University Ibn Zohr

CRITICAL EVALUATION AND
THERMODYNAMIC REASSESSMENT OF

Raoul R. Nigmatullin
Vadim S. Alexandrov

Kazan National Research
Technical University named
after by A.N. Tupolev

APPLICATION OF THE COMPLEX
MOMENTS FOR THE SELECTION OF AN
OPTIMAL SENSOR

ASHISH DHAMANDA

Gurukula Kangri (Deemed to be
University) Haridwar, UK, India

VARIOUS TECHNIQUES FOR ELECTRICITY
GENERATION CONTROL OF FREQUENCY
AND POWER

University of Hassan II
Casablanca, Morocco
International University of
Rabat

THERMOELECTRIC COOLER AND
THERMOELECTRIC GENERATOR DEVICES:
PRESENT APPLICATIONS AND MATERIALS

Bhoj Reddy Engineering College
for Women, Hyderabad,
Telangana, India

SMART SOLAR PANEL CLEANING SYSTEM

Gurukula Kangri (Deemed to be
University) Haridwar, UK, India

CONTROL OF FREQUENCY AND POWER OF
THERMAL UNIT

Asmae Chakir
Anas El Maakoul
Ihssane El Ghandouri
Said Saadeddine
Mohamed Meziane
Assist. Prof. B.DHANADEEPIKA
Lingala NIHARIKA
Putta SAMYUKTHA
Ramineni JOSHIKA
Palakurla SINDHU
ASHISH DHAMANDA

Ni-Pr BINARY SYSTEM
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06.06.2022 / 13:00-15:30
Moderator: Assist. Prof. K.R. Padma
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Oumria Kourat
Nadia Benhalima
Abd-el-Kader Chouaih

Abdelhamid Ibn Badis
University of Mostaganem

COMPUTATIONAL STUDIES OF
MOLECULAR CHARGE TRANSFER OF (Z) –
N’- (2, 4-DINITROBENZYLIDENE)-2(QUINOLIN-8-YLOXY) ACÉTOHYDRAZIDE

Assistant Professor K.R.Padma
Reader, K.R.Don

Sri Padmavati Mahila
Visvavidyalayam (Women’s)
University
Bharath University

ROLE OF PLASTIC EATING BACTERIA IN
DEGRADATION OF PLASTICS USING SUPER
ENZYMES

Anisha Chauhan

Banasthali
Vidyapith University

RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY AND
ITS APPLICATIONS: AN REVIEW

Shagufta Saeed
Sehrish Firyal

Institute of Biochemistry and
Biotechnology

VALORIZATION OF LOCALLY AVAILABLE
WASTE PLANT LEAVES FOR PRODUCTION
OF TANNASE AND GALLIC ACID BY SOLIDSTATE FERMENTATION

Bruno Martins de Souza
Francielly M. de Souza
Soares
Carlos Nelson Elias
Nathalia R. de O. Habib Pereira

Instituto Militar de EngenhariaIME, Brazil

TITANIUM-NIOBIUM ALLOY USED FOR
BIOMATERIALS

University of Batna 1, Algeria
University of Bejaia, Algeria

TOWARD AN ECO-BUILDING BASE ON
RECYCLING CONSTRUCTION MATERIALS
TO REDUCE THE EMBODIED ENERGY
PRODUCED AND PRESERVES NATURAL
RESOURCES

Semayat Fanta
P.M Mohite
C.S Upadhyay

Indian Institute of Technology
Kanpur

FINITE ELEMENT-BASED ANALYSIS OF
DAMAGE INDUCED FROM LOW-VELOCITY
IMPACT ON UNIDIRECTIONAL FIBERREINFORCED CROSS PLY LAMINATE
STRUCTURE

Ahlam Oulous
Hanae Meziane
Nour Elhouda Daoudi
Mounir Cherfi
Tarik Harit
Mohamed Bnouham
Fouad Malek

Mohamed 1st University,
Morocco

NEW PYRAZOLE-TETRAZOLE HYBRID
COMPOUNDS AS POTENT Α-AMYLASE AND
NON-ENZYMATIC GLYCATION INHIBITORS

Widya Pintaka Bayu PUTRA

National Research and
Innovation Agency

GENETIC DIVERSITY IN THE CYTOCHROME
OXIDASE SUB-UNIT I (COI) GENE OF
COMMON KINGFISHER (Alcedo atthis)

GUEDOUH Marouane Samir
KHADRAOUI Mohamed Amine
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AFFILIATION
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Muna ibrahim jassem
Firas Alali
Haider Naeem Al-Ashbal
Marwa Jawad
Asaad Sh. M. Alhesnawi

AUTHOR

University of Kerbala, Iraq

DISTRIBUTION OF CHEWING LICE SPECIES
ON MIGRATORY BIRDS IN RAZAZA LAKE,
KARBALA,IRAQ WITH NEW HOSTS
RECORD

Elena Vladimirovna Krapivina
Lyudmila Vladimirovna Alekseeva
Vladimir Vladimirovich Zaitsev

Bryansk State Agricultural
University
Tver State University
Samara State Agricultural
Academy

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF
HEMOSTASIS IN CALVES AND PIGLETS
ACCIDENTALLY CAUGHT IN ADVERSE
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Lyubov Pavlovna
Solovyova Tamara
Vasilievna Kalysh
Valery Ivanovich Zamuravkin

Kostroma State Agricultural
Academy, Russia

PLATELET ACTIVITY IN FATTENING BULLS
AND BOARS KEPT IN THE CONDITIONS OF
THE KOSTROMA REGION OF RUSSIA

Svetlana Yurievna Zavalishina

Russian State Social University

PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF
HEMOSTASIS IN LACTATING COWS TO
BIOSTIMULATION

Elena Sergeevna Tkacheva

Vologda State Dairy Farming
Academy named after N.V.
Vereshchagin

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF
HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF SOWS

Berhanu BEKELE
Aberra MELESSE
Wondmeneh ESATU
Tadelle DESSIE

Hawassa University, Ethiopia
International Livestock
Research Institute (ILRI)

Nadezhda Viktorovna Vorobyeva

Md. Moazzem Hossain
Md. Shahjahan
Dr. Omar MARDENLI
Assist. Prof. Dr. Mahdi Saleh
Mohammad AL-KERWI
Prof. Dr. Ali Sami Amin AL-TAWASH
Assist. Prof. Dr. Ali Abd Al-Jabbar
IBRAHIM
Halil İbrahim ÇETINKAYA

South-West State University,
Kursk, Russia
All-Russian Institute of
Livestock named after
Academician L.K.
Patuakhali Science and
Technology University
Bangladesh Agricultural
University
University of Aleppo, Syria
University of Al-Qadisiah
University of Gazi

LINEAR WEIGHT ESTIMATION FROM
PREDICTIVE MODELS FOR MATURED
ETHIOPIAN INDIGENOUS CHICKEN
PLATELETE PROPERTIES IN YAROSLAV
CALVES IN THE MIDDLE OF EARLY
ONTOGENESIS
UTILIZATION OF ASIAN WATERGRASS
(HYGRORYZA ARISTATA) AS FISH FEED IN
AQUACULTURE
ROLE OF LINKAGE ANALYSIS IN QTL
GENETIC MAPPING AND GENE
DESIGN OF GENETIC MARKERS OF
QUANTITATIVE TRAITS AT FARM
ANIMALS
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Lec. Dr. M. Toprak KESKİN
Res. Asst. Ş. Cihat ÖZER
Mehmet KILIÇ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University

DETERMINATION OF MOBILE PHONE
ADDICTION LEVELS OF SPORTS SCIENCES
STUDENTS: THE CASE OF NEVŞEHİR HACI
BEKTAŞ VELİ UNIVERSITY

Maria Michel Mikhailovna Beteva

Russian State Social University

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF
FITNESS TRAINING IN MEN OF THE FIRST
MATURE AGE

Felice Di Domenico

Università di Salerno

PRESCRIPTIVE TEACHING AND HEURISTIC
LEARNING COMPARED IN IMPROVING
BASKETBALL PASSING IN HIGH
SCHOOL STUDENTS

Res. Asst. Arif SATICI
Dr. İsmail BAYRAM
Prof. Dr. Murat ELİÖZ

Ondokuz Mayıs University
Independent Researcher,
Eskişehir, Turkey

YEAR BASED RALLY LENGHT ANALYSIS IN
ROLAND GARROS TENNIS TOURNAMENT
MEN’S SINGLES FIRST TOUR

DANJUMA MOUDU MOMOH

ADEKUNLE AJASIN
UNIVERSITY

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF
PERFORMANCE ENHANCING DRUGS
AMONG ATHLETES IN NIGERIA TERTIARY
INSTITUTIONS

Res. Asst. Arif SATICI
Dr. İsmail BAYRAM
Prof. Dr. Murat ELİÖZ

Ondokuz Mayıs University
Independent Researcher,
Eskişehir, Turkey

THE EFFECT OF PLAYING WITH AND
WITHOUT SPECTATORS ON TOTAL
COMPETITION TIMES OF ROLAND GARROS
TENNIS TOURNAMENT FIRST TOUR
MATCHES

Muhammad Naveed Jafar
Muhammad Saqlain
Amir Naveed
Faizullah

Lahore Garrison University

PREDICTION OF PAKISTAN SUPER
LEAGUE-2020 USING TOPSIS AND FUZZY
TOPSIS METHODS

Khazar University

AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACTS
OF ATHLETIC SCHOLARSHIP ON
FOOTBALL AND ACADEMIC
ACHIEVEMENTS MOTIVATION OF IIUM
STUDENTS

Abdul-Rahman Balogun MuhammedShittu

SESSION-3 / HALL-1
06.06.2022 / 16:00-18:30
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Semra TETİK
Zoom Meeting ID: 815 1103 9415 / Zoom Passcode: 008008
AUTHOR
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TITLE

Ümmühan ÖZTÜRK BAYUTKU
Asst. Prof. Dr. Hatice KARAER

Ondokuz Mayıs University

EXAMINATION OF THE QUESTIONS IN THE
ACQUISTION COMPREHENSION TESTS OF
THE NINTH GRADE NATURE AND
CHEMISTRY UNIT IN TERMS OF
CHEMISTRY CURRICULUM AND
TEXTBOOKS

Melik BÜLBÜL

Atatürk University

A DIFFERENT PERSPECTIVE TO THE
EDUCATION PROBLEM AND SUGGESTIONS
FOR SOLUTIONS

Assoc. Prof. Dr. Semra TETİK

Manisa Celal Bayar University

A RESEARCH TO DETERMINE THE
CREATIVITY LEVELS OF HIGH SCHOOL
TEACHERS

Assoc. Prof. Dr. Semra TETİK

Manisa Celal Bayar University

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN COMMUNICATION SKILLS AND
SHYNESS

Assoc. Prof. Dr. Yemliha COŞKUN
Abdurrahim DURDU

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF
PRIMARY SCHOOL FINAL STUDENTS
REGARDING GUIDANCE TEACHERS

Assoc. Prof. Dr. Adem BAYAR
Nimet Ayşegül BAŞ

Amasya University

PARENTS’ VIEWS ON THE DIGITAL
LEARNING PROCESS

Nusret TAŞ

Diyarbakır Center of Art and
Science

A COMPARATIVE EVALUATION BETWEEN
FÂRÂBÎ AND IKHWÂN AS-SAFÂ'S
THEORIES OF ACTIVE INTELLECT

Nesrin RESULOĞLU
Asst. Prof. Dr. Gül GÜNEY

Bartın University

Lec. Ayşe Dürüye BAHAR

Gaziantep University

CHANGES IN INDIVIDUALS’ INTERNET
USAGE PURPOSES BY YEARS; ANALYSIS OF
THE YEARS 2011-2021
EMPLOYEE'S DEFECT IT WILL BE OPENED
DUE TO WORK ACCIDENTS AND
OCCUPATIONAL DISEASES EFFECTS ON
DAMAGES ACTIONS
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AUTHOR
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Lec. Bora KURTULUŞ

Dogus University

PERCEPTION OF CORRUPTION, INTERNET
USE RATE, ECONOMIC FREEDOM,
NATIONAL INCOME PER CAPITA AND THE
INTERRELATIONSHIP BETWEEN THESE
VARIABLES; THE EXAMPLE OF TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Erol DEMİR
Res. Asst. Abdurrahman TURSUN

Ankara University

EVALUATION OF SYSTEM DYNAMICS
APPROACH AS A METHOD IN REAL
ESTATE MARKET RESEARCH

Lec. Dr. Bora KURTULUŞ

Dogus University

DIFFERENCES BETWEEN UNITED
NATIONS AND WASEDA UNIVERSITY
INDICES IN E-GOVERNMENT
MEASUREMENT STUDIES

Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
Lec. Başak BALKIR GÜLEN

Kocaeli University

WOMEN PARTICIPATION IN DISASTER
MANAGEMENT GENDER SENSITIVE
DISASTER EDUCATION

Kocaeli University

AUTHOR’S ETHICAL RESPONSIBILITY

Trabzon University
Karadeniz Technical University

MENU PRICING IN FOOD AND BEVERAGE
BUSINESSES

Trabzon University
Karadeniz Technical University

SUSTAINABILITY STUDIES FOR TOURISM
BUSINESSES: SLOW CITY AND SLOW
TOURISM

Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
Lec. Başak BALKIR GÜLEN
Assoc. Prof. Dr. Melike KURTARAN
ÇELİK
Prof. Dr. Ahmet KURTARAN
Lec. Fegan MUTLU
Assoc. Prof. Dr. Melike KURTARAN
ÇELİK
Prof. Dr. Ahmet KURTARAN
Lec. Fegan MUTLU
Dr. Eda ÖZTÜRK
Dr. Gül ŞENER

Bahcesehir University

Spec. Cansu COŞAN
Prof. Dr. Müge DEMIR

Halich University

BRAND ACTIVISM STRATEGIES: AN
ANALYSIS OF LOCAL BRAND
ADVERTISEMENTS IN TURKEY
SOLUTION SUGGESTION TO THE PROBLEM
OF CYBER BULLYING AND HATE SPEECH:
“DIGI CITIZEN ONLINE TRAINING
PROGRAM”
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Samet KOÇ
Hasret DURNA

Sivas Cumhuriyet University

GENERALIZED SYMMETRIC BIDERIVATION ON MV-ALGEBRAS

Asst. Prof. Dr. Bahar DİNÇER
Prof. Dr. Süha YILMAZ

İzmir Democracy University
Dokuz Eylül University

A STUDY ON ANALYSIS OF CONCEPTUAL
KNOWLEDGE TYPES

Merve DOSDOĞRU YILDIZ
Assoc. Prof. Dr. M. Seden TAPAN
BROUTIN

Şehit Ahmet Uzun Middle School
Bursa Uludag University

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN
ADAYLARININ ÇAPRAZ ÇOKGENLERE
YÖNELİK KAVRAM TANIMI VE KAVRAM
İMAJLARI

Associate Prof. Zehra YÜCEDAG

Dicle University

EXISTENCE RESULT OF WEAK SOLUTION
FOR FOR NONLOCAL PROBLEM WITH
WEIGHT FUNCTION

Associate Prof. Zehra YÜCEDAG

Dicle University

VARIATIONAL APPROACH FOR A STEKLOV
PROBLEM INVOLVING NON STANDARD
GROWTH CONDITIONS

Prof. Dr. M.H. Hamdan
Dr. Idris Gadoura

University of New Brunswick

THE INITIAL VALUE PROBLEM SUITE OF
THE AIRY’S INHOMOGENEOUS EQUATION

Prof. Dr. M.H. Hamdan
Dr. D.C. Roach

University of New Brunswick

Karima Laoubi

University of Boumerdes,
Algeria

BABAYEVA Eleonora Lütviq qızı

Azərbaijan University of
Languages

İSMAYILOVA Təranə Vahid qızı

Azerbaijan State Economic
University

INFINITE SERIES OF THE EINSTEIN
FUNCTIONS AND THEIR ROLE IN THE
SOLUTION OF INHOMOGENEOUS AIRY’S
EQUATION
LONG-TERM DECAY OF HYPERBOLIC
PROBLEM SUBJECT TO KINETIC
BOUNDARY CONDITIONS
AMERIKA YERLI HINDULARI ILƏ
TÜRKLƏRIN MƏIŞƏTINDƏ VƏ INANCINDA
OXŞARLIQLAR
AZƏRBAYCANDA XALQIN ETİBARLI
SİPƏRİNƏ ÇEVRİLƏN QAFQAZ İSLAM
ORDUSUNUN YARADILMASI
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

YEOH ZHI YEE
HERMAN SHAH ANUAR

Universiti Utara Malaysia

THE IMPACT OF HEAD OF INTERNAL
AUDIT GENDER, INTERNAL AUDIT
RESOURCES AND INTERNAL AUDIT
SPENDING ON INTERNAL AUDIT
EFFECTIVENESS: EVIDENCE FROM
MALAYSIA

Amal Al Masafri

The British University in Dubai,
Dubai Women’s College, Dubai,
United Arab Emirates

FINANCIAL TECHNOLOGY, CUSTOMER
EXPERIENCE, BEHAVIOUR AND BANK
FINANCIAL PERFORMANCE: THE CASE OF
UNITED ARAB EMIRATES

Kuanbekova Zarina Zharkynovna
Prof. Baymagambetova Lyazzat
Kairbekovna

Narxoz University

ECONOMIC ANALYSIS OF THE COMPANY’S
ACTIVITIES

Dr. Amina ZGARNI

University of Tunis El Manar,
Tunisia

THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN THE
PREVENTION AND DETECTION OF
FINANCIAL FRAUD: AN EVIDENCE OF
TUNISIAN BANKS

M. Khoirul Fikri
Rizky Andrean

IAIN Pekalongan

THE EXISTENCE OF TRADITIONAL
MARKETS IN INDONESIA: A SWOT
ANALYSIS

Iffa Binta HERISANDA
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA

IAIN Pekalongan

THE POTENTIAL OF PROCESSING BAMBOO
CRAFTS AS A BASIC MATERIAL FOR
CREATIVE ECONOMY PRODUCTS TO
INCREASE ARTISAN INCOME FROM THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS

Sintayehu Assefa
Prof, Abebe Ejigu
Dr, Gemechu Nemera

Arba Minch University
International Maritime College
Mekelle University

Usman A. Usman

Ibrahim Badamasi Babangida
University Lapai

Usman A. Usman

Ibrahim Badamasi Babangida
University Lapai

Andy Akhmad WIDYANTORO
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA

IAIN Pekalongan

THE STRUCTURAL RELATIONSHIP
BETWEEN INTERNATIONALIZATION
BARRIERS AND EXPORT PERFORMANCE:
EVIDENCE FROM TEXTILE AND GARMENT
ENTERPRISES IN ETHIOPIA
ACCESSING THE IMPACT OF CHANGES IN
PRE TAX SUBSIDY ON INFLATION IN
DEVELOPING
THE ROLE OF AFRICAN CONTINENTAL
FREE TRADE AGREEMENT (AFCFTA) ON
HOUSEHOLD FINAL CONSUMPTION
EXPENDITURE IN WEST AFRICAN
COUNTRIES
EFFECT OF THE MERGER OF THREE
SHARIA BANKS ON PROFITABILITY IN
INDONESIAN SHARIA BANK
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Priyanka Gupta
Nishith Verma

Indian Institute of Technology
Kanpur

EFFICIENT PRODUCTION OF FORMATE IN
MICROBIAL ELECTROSYNTHESIS SYSTEM
BASED ON NOVEL ACTIVATED CARBON
FIBER-SUPPORTED AND GRAPHITIC
CARBON NITRIDE AND NICKEL- COBALT
TUNGSTATE Z-SCHEME PHOTOANODE

Wefa BOUGHRARA
Amina CHENTOUF
Lemya BOUGHRARA
Fatima Zohra MOGHTIT

Université Oran1
Université d'Ain Témouchent
''Belhadj Bouchaib''

RESPONSE VARIABILITY OF
ANTIEPILEPTIQUE : PHARMACOGENETIC
STUDY

Fozia Anjum
Muhammad Shahid

Government College University,
University of Agriculture, Faisalabad

MICROBIAL CARBOHYDRATE
BIOPOLYMER FOR CONTROLLED DRUG
DELIVERY

Dr. Rozina Khattak

Shaheed Benazir Bhutto Women
University, Pakistan

EFFECT OF SOLVENT COMPOSITION IN
THE ET MECHANISM

Assistant Prof. S. Kalaiselvan
Assistant Prof. R. Padmavathi
Assist. Prof. V.
Tharanneeswaran

M.Kumarasamy College of
Engineering, TN, India
Sri Eshwar College of Engineering,
India

GREEN SYNTHESIS AND THEIR
POTENTIAL APPLICATION OF NANOSIZED
PARTICLES IN PHOTOCATALYTIC
DEGRADATION OF INDUSTRIAL EFFLUENT

Salwa D. Al-Malwi

King Abdulaziz University, Saudi
Arabia

INFLUENCE OF SYNTHESİS CONDİTİONS
ON PHYSİCO-CHEMİCAL AND
PHOTOCATALYTİC PROPERTİES OF
SİLVER NANOMATERİALS

BOUGHRARA Lemya

Université Oran1 Ahmed Ben Bella

ELIMINATION OF THE METHYLENE BLUE
DYE BY ADSORPTION ON BIOPOLYMERBASED MATERIALS

Rohan Srivastava
Saimah Khan
Abdul Rahman Khan

Integral University, India

Usman Lawal Usman
Sushmita Banerjee
Nakshatra Bahadur Singh

Sharda University
Umaru Musa Yar’adua University

Arruje Hameed
Arowshia Iqbal
Tahir Farooq
Amjad Hameed

Government College University
Faisalabad, Pakistan
Nuclear Institute for Agriculture and
Biology (NIAB)

ENVIRONMENTAL POLLUTION
MONITORING USING ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
SUSTAINABLE REMOVAL OF HEXAVALENT
CHROMIUM FROM CONTAMINATED
WATER USING MAGNETITE (Fe 3 O 4 )
MODIFIED WITH EXTRACTED SHRIMP
SHELLS CHITOSAN
CHITOSAN NANOPARTICLES COATED
WITH SALICYLIC ACID AS PRIMING AGENT
FOR SUSTAINABLE WHEAT SEED
GERMINATION
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AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Elsa Vitale

Local Healthcare Company,
Bari, Italy

THE AUTHORSHIP IN NURSING
LITERATURE: AN AGAINST TREND?

Rodolfo Reda
Alessio Zanza
Dario Di Nardo
Maurilio D’Angelo
Luca Testarelli

University of Rome La Sapienza,
Italy

HOW DIFFERENT TREATMENTS
INFLUENCE DERMAL MATRIX: A
CYTOTOXICITY ANALYSIS

Major Gheorghe GIURGIU
Prof. Dr. Manole COJOCARU
Major Gheorghe GIURGIU
Prof. Dr. Manole COJOCARU

Major Gheorghe GIURGIU
Prof. Dr. Manole COJOCARU
Muhammad Naeem Faisal
Bilal Aslam
Ayesha Ahmad
Usman Haider

Deniplant-Aide Sante Medical
Center
Titu Maiorescu University,
Romania
Deniplant-Aide Sante Medical
Center
Titu Maiorescu University,
Romania
Deniplant-Aide Sante Medical
Center
Titu Maiorescu University,
Romania

NUTRACEUTICALS IN THE NEUROPATHIC
PAIN IN DOG WITH SPINAL CORD INJURY

University of Agriculture
Faisalabad, Pakistan

IDENTIFYING THE ANTIBACTERIAL
EFFICACY OF (2E)-1-(4-AMINOPHENYL)-3PHENYL-PROP-2-EN-1-ONE (C 16 H 13 NO)
(A CHALCONE DERIVATIVE) AGAINST
KLEBSIELLA PNEUMONIAE

Rui-ting Zhang
Yu Liu

Beijing University of Chinese
Medicine

Rui-ting Zhang
Yu Liu

Beijing University of Chinese
Medicine

Pedro N.A.A.S. Pereira
Raul D.S.G. Campilho
Andry M.G. Pinto
Ricardo B.P. Barros
Raul D.S.G. Campilho
Isidro J. Sánchez-Arce
João M.M. Dionísio

Instituto Politécnico do Porto
INEGI – Pólo FEUP
Instituto Politécnico do Porto
INEGI – Pólo FEUP

A NUTRACEUTICAL STRATEGY FOR
PSORIATIC DISEASE: WHAT DOES THE
FUTURE HOLD?

MICROBIOTA ALZHEIMER’S DISEASE:
IMPACT OF POLENOPLASMIN

EFFECT OF HEALTH EDUCATION BASED
ON PATIENTS' SOCIAL NETWORK ON
SELF-MANAGEMENT OF ELDERLY
PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES IN
COMMUNITY
INFLUENCING FACTORS OF BLOOD
GLUCOSE CONTROL AND THEIR
RELATIONSHIP IN COMMUNITY TYPE 2
DIABETIC PATIENTS
DESIGN FOR EXCELLENCE APPROACH FOR
THE DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS
UNDERWATER VEHICLE COMPONENTS
EVALUATION OF A MIXED-MODE
FRACTURE SPECIMEN FOR BONDED JOINT
CHARACTERIZATION
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ABSTRACT
Cyanides are produced naturally by numerous organisms, including bacteria, fungi, algae,
insects and plants. In plants, cyanides are usually bound to sugar molecules in form of
cyanogenic glycosides and it is responsible for defending plants against herbivores. A
signiﬁcant (80%) part of cyanides gets detoxiﬁed in liver by an enzyme called Rhodanese.
Rhodanese is responsible for the biotransformation of cyanides into thiocyanates, which gets
quickly excreted in urine. Rhodanese which is a ubiquitous enzyme is known for its ability to
transform cyanide into thiocyanate and uses thiosulphate as the donor substrate. Cashew is very
rich in reducing sugars (fructose and glucose), vitamins, minerals, carotenoids, phenolics and
some amino acids, organic acids and antioxidants.
The objective of the study is to Isolate and partially purify Rhodanese from the seed of Cashew
and also determine the physicochemical properties of Rhodanese.
Anacardium occidentale sample was homogenized in three volumes of homogenization buffer
and filtered over a double layer cheese cloth to remove debris and the supernatant was collected
after centrifugation. The enzyme was partially purified using 75% ammonium sulphate
precipitation and dialysis. The dialysate was subjected to centrifugation and the supernatant
was assayed for enzyme activity following standard method and the protein concentration was
also determined using a standard method. Kinetic parameters (Km and Vmax) of the enzyme
were determined as well as the substrate specificity, optimum pH and temperature of the
enzyme.
The result of the study showed that Rhodanese from the seed had specific activity of 0.462
µmol/min/mg, the purification fold of 0.77 and also the percentage yield of 21.66 for the seed.
The kinetic parameters (Km and Vmax) for KCN were found to be 0.143 and 0.0960
respectively for the seed. The activities of Rhodanese from cashew seed was found to be
optimum at pH 5, while the optimum temperature of Rhodanese was at 30˚C. Urea, EDTA, and
Mercaptoethanol at different concentration of 0.5 mM, 1.0 mM and 2.5 mM inhibited
Rhodanese in the cashew seed.
The presence of Rhodanese in the plant suggests that the enzyme may function in many
physiological activities and detoxification mechanism of cyanide in the conversion of cyanide
to thiocyanates being one of those activities.
Keywords: Rhodanese, Cyanide, Enzyme, Cashew nut (Anacardium accidentale).
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INTRODUCTION
The term “cyanide” is used to describe compounds which contain in their structure the C≡N
group. Cyanides are produced naturally by numerous organisms, including bacteria, fungi,
algae, insects and plants (Harborne, 1993; Cipollone et al., 2008). In plants, cyanides are usually
bound to sugar molecules in the form of cyanogenic glycosides and help to defend the plant
against herbivores (Vetter, 2009). Cyanide is a highly toxic compound that is readily absorbed
by living cells and causes death by preventing the use of oxygen by tissues (Broderick et al.,
2006). It is a potent cytotoxic agent that kills the cell by inhibiting cytochrome oxidase of the
mitochondrial electron transport chain. Cyanide poisoning occurs when a living organism is
exposed to a compound that produces cyanide ions (CN) in aqueous solution (Peter et al., 2013).
Rhodanese is a ubiquitous enzyme that is known to be responsible for the biotransformation of
cyanide to thiocyanate using thiosulphate as the donor substrate (Sorbo, 1953; Saidu, 2004;
Cipollone et al., 2008; Okonji et al., 2010).
SSO32Thiosulphate ion

+

CN-→
Cyanide ion

SO32Sulphite ion

+

SCNThiocyanide ion

Rhodanese is a sulphur transferase that catalyzes the formation of thiocyanate from free cyanide
and a sulphur donor. It is an enzyme that is active in bacteria, yeast, plants, and animals.
Although the enzyme is localized in the mitochondria, it is also found in the cytosol in different
tissues and the species and tissue distributions of rhodanese are highly variable (Aminlari and
Gilanpour, 1991; Nazifi et al., 2003; Aminlari et al., 2007; Okonji et al., 2010a; Baghshani and
Aminlari, 2012). The enzyme has been reported also to be located in the other organelles
(Nagahara and Nishino,1996; Agboola and Okonji, 2004). The ability of a tissue or organ to
detoxify cyanide is dependent on the activity of rhodanese in it (Ali et Al., 2001).
Cashew nuts are consumed in their processed form which could be roasted or converted into
food by-products. Having a soft and slightly sweet flavor, they stand out for high lipid content
(47.8 g/100g) as source of unsaturated fatty acids (UFAs)—oleic (ω-9) and linoleic (ω-6) acid
(Agila and Barringer 2011; Melo et al. 2017).
Cashew seed contains amygdalin which gets converted to Hydrogen cyanide. Hydrogen
cyanide prevents the blood cell from transporting oxygen in the body. Once large amount of
HCN is found in the blood stream it can result into death. That's why the consumption of
unprocessed or raw cashew nut is not advisable.
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METHODS
Collection of sample.
The cashew was purchased from a local market in Ile-Ife. The samples were taken to the
laboratory and carefully washed to remove sand and dirt. The cashew was cut opened and the
mesocarp was separated from the seed which was stored until it was required for use.
Extraction and Homogenization
The stored samples were taken out of the refrigerator and allowed to thaw. The weight of 268.6
g for the mesocarp and 50g for the seed were used in the study. After allowing the samples to
thaw, they were then homogenized using a blender in 3 volumes of the homogenizing buffer
(0.1 M Tris-HCL buffer pH 7.2). The mixture was filtered using a cheese cloth, the homogenate
was collected and assayed for the protein concentration (Bradford) and Rhodanese activity.
Enzyme Assay
Rhodanese activity was measured according to the method of Lee et al, (1995), as described by
Agboola and Okonji (2004), on the principles of thiocyanate formation. The reaction mixture
consists of 0.5ml of 50 mM Borate buffer (pH 9.4), 0.2 ML OF 250 mM KCN, 0.2mL of 250
mM Na2S2O3 and 0.1 ml of the enzyme solution resulting in a total volume of 1.0 ml. The
mixture was incubated for 1 minutes at room temperature (37℃) and the reaction was
terminated by adding 0.5ml of Formaldehyde, followed by 1.5ml of Sorbo reagent. The
absorbance was taken at 460nm. The concentration was plotted against absorbance from which
the unknown protein concentration was interpolated.
Rhodanese Unit (RU) is defined as the amount of the enzyme that will convert one micro-mole
of cyanide to thiocyanide in one minute.
Protein Determination
Protein concentration was determined by the method of Bradford (1976) using Bovine Serum
Albumin (BSA) as the standard, where the protein absorbance was extrapolated from the
standard curve. The reaction mixture is of 100 µL of the enzyme solution and 1.0mL of
Bradford reagent. The absorbance was taken at 595nm.
For the standard calibration curve, BSA concentration was varied between 0 and 100 µg/ml,
with the addition of Bradford reagent. The concentration of protein was plotted against
absorbance from which the unknown protein was interpolated.
Ammonium Sulphate Precipitation
To the homogenate obtained, 75% (w/v) ammonium sulphate (156g/ml) was added with
occasional stirring for about 1 hour. This was done to precipitate out the protein present in the
sample. This was left for 18 hours for optimum precipitation in the refrigerator. The resulting
precipitate was collected by centrifugation at 3500rpm for 30 minutes. The mixture was then
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centrifuged at 3500rpm for 30 minutes, the supernatant was discarded and the pellet was
suspended in 0.01 M Tris-HCl buffer pH 7.2 and the enzyme was dialysed.
Desalting by Dialysis
Molecules can be separated according to their sizes through a semi-permeable membrane in a
process known as dialysis. The pores of the membrane allow smaller molecules such as
solvents, salts and small metabolites to diffuse across it but hinder larger molecules
(macromolecules) from passing through.
The dialysis bag was treated and activated by washing in distilled water and boiling in 500ml
solution containing 1.0Mm EDTA for 30 minutes. The bag was afterwards rinsed with distilled
water and stored in the buffer solution to prevent weakening of the bag until it was required.
The dialysate was centrifuged at about 3500 at room temperature to remove insoluble materials
and the supernatant was assayed for Rhodanese activity and protein concentration.
Determination of Kinetic Parameters
The kinetic parameters Km and Vmax of the enzyme were determined by varying the
concentration of KCN between 10mM and 200mM at a fixed concentration of Na2S203
(250Mm). The concentration of Na2S2O3 was also varied between 10mM at a fixed
concentration of 250mM KCN. The kinetic parameters were determined using the double
reciprocal plot (Lineweaver and Burk, 1934); the reciprocal of the initial reaction velocity (1/V)
was plotted against the reciprocal of the varied concentrations of the substrate.
Effect of pH
Enzymes being proteins are pH sensitive. Every enzyme has a pH at which it exhibits its highest
activity called its optimum pH, once the enzyme is placed in an environment whose pH is
further apart from the optimum the enzyme loses its native conformation and thus loses
enzymatic activity. The effect of pH on the enzyme activity was performed according to the
methods described by Agboola and Okonji (2004). The enzyme was assayed with different
buffer systems which include: 50mM citrate buffer (pH 3-5), 50mM phosphate buffer (pH 67), 50mM Tris HCL buffer pH 8 and 50 Mm borate buffer (pH 9-10). Rhodanese activity was
assayed as mentioned earlier.
Effect of Temperature on Enzyme Activity
The enzyme was assayed at temperature between 30℃ and 70℃ to determine the optimum
temperature of the enzyme i.e. the temperature at which the enzyme is most active. The assay
mixture was incubated for 1 minute at the indicated temperature and was terminated afterwards.
Absorbance was taken at 460nm and the Rhodanese activity was determined.
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Substrate Specificity
Substrate specificity of the enzyme was determined by using a variety of sulphur compounds
which includes; copper sulphate, 2-mercaptoethanol, ammonium persulphate, ammonium
sulphate, sodium sulphite and sodium sulphate decahydrate in a typical Rhodanese assay
mixture. Activity of the enzyme in the presence of each compound was expressed as a
percentage activity of the enzyme using sodium thiosulphate as the control

RESULTS
Summary of Purification of Rhodanese in Cashew nut
The summary of rhodanese purificatuion from cashew nut is shown in Table 1. The enzyme
had a specific activity of 0.462, purification fold of 0.772 µmol/min/mg, percentage yield of
21.664 for the seed.
Determination of Kinectic Parameters
The kinectic parameter (Km and Vmax) of rhodanese from the cashew nut using lineweaver
burk’s plot which is represented in Figure 1 and 2. Varying the concentration of KCN the Km
was found to be 0.1429 and the Vmax gave 0.09602 for the seed.
Effect of pH on Rhodanese Activity
The activity of rhodanese from cashew nut was found to be opimum at pH 7. The result is
shown in figure 3.
Effect of Temperature on Rhodanese Activity
The effect of Temperature on the enzyme was determined by assaying under different
temperatures ranging between 30˚C and 80˚C. The enzyme gave an optimum activity at 30˚C
for the seed. The result is shown in figure 4.
Substrate Specificity of Rhodanese
The substrate specificity of rhodanese from the cashew nut and mesocarp was investigated by
checking its affirnity for other sulphate compounds. The results is shown in figure 5.
Effects of inhibitors (Urea, EDTA and Mercaptoethanol)
The assay was done to determine the effect of Urea, EDTA and Mercaptoethanol at different
concentration of 0.5, 1.0 and 2.5 mM of Urea and EDTA. The result is shown in figure 6.
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Table 1. Summary of Purification of Rhodanese from Anacardium occidentale (Cashew
Seed)
Purification
Steps

Total
Protein
(mg)
Crude Sample 60.3

Total
Activity

Specific
Activity

Purification
Fold

% YIELD

100.95

0.597

1

100

80%
Ammonium
Sulphate
Precipitation

21.85

0.462

0.774

21.644

10.1

Table 2: Summary of the kinectic parameters of rhodanese activity from Cashew Seed
Substrate
KCN
Na2S2O3

Km (mM)
0.0345
0.0625

Vmax (umol/min/g)
0.4186
0.3737

Figure 1. Lineweaver-Burk Plot for Varying concentration of Potassium Cyanide (KCN)
seed
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Figure 2. Lineweaver-Burk Plot for Varying concentration of Sodium Thiosulphate
(Na2S2O3) seed

Figure 3. Effect of Ph on Rhodanese Activity extracted from the Cashew seed
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Figure 4. Effect of Temperature on Rhodanese Activity extracted from the Cashew Seed

Figure 5. Effect of Sulphur containing compounds on Rhodanese Activity extracted
from cashew seed.
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Figure 6. Effect of Sulphur containing compounds on Rhodanese Activity extracted

DISCUSSION AND CONCLUSION
In this research work, rhodanese was isolated and purified from cashew seed and mesocarp
using 75% ammonium sulphate. The enzyme had a specific activity of 0.462 µmol/min/mg of
protein and 21.644% yield for the seed. Specific activity of different values has been reported
for rhodanese from different sources. . Akinsiku et al. (2010) obtained a value of 73 and 72
µmol/min/mg of protein for catfish rhodanese I (cRHDI) and catfish rhodanese II (cRHDII)
respectively. Okonji et al. (2011) obtained a value of 8.4 µmol/min/mg of protein for
mudskipper liver rhodanese.
The kinetic parameters (Km and Vmax) of Anacardium occidentale were obtained from the
double reciprocal plot of Lineweaver-Burk. Tables 1 and 2 depicts a summary of the kinetic
parameter values (Km and Vmax) obtained from the Lineweaver-Burk plots as shown in
Figures 1. Rhodanese in cashew seed has Km values of 0.0345 and 0.0625 for both sodium
thiosulphate (Na2S2O3) and potassium cyanide (KCN) respectively.
These results were similar but however lower than those reported for hepatopancreas of
(freshwater prawn) Macrobrachium rosenbergii (Okonji et al., 2008: 10.0mM and 2.56mM for
KCN and Na2S2O3 respectively). Also, Akinsiku et al. (2009) reported values of 25.4 and 18.6
mM for KCN and Na2S2O3, respectively for catfish liver. The lower the Km value, the higher
the affinity of the enzyme for the substrate and the more efficient the catalysis of the
detoxification reaction. The result from the Km values shows that rhodanese from Anacardium
occidentale has a higher affinity for thiosulphate and a possible efficient cyanide catalytic
mechanism.
The results for substrate specificity study showed that Anacardium occidentale can use other
sulphur containing compounds for its detoxification activity apart from thiosulphate, which
corresponds with the studies reported by other researchers. The specificity of rhodanese for
sulphur from thiosulphate source and the study of the ability of different thiosulphates to
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substitute thiosulphate in rhodanese reaction was first reported by Sorbo (1953). Also, Okonji
et al. (2011) reported the use of varying sulphur compounds from a sulphane pool by rhodanese.
Westley (1981) also reported the importance of sulphane sulphur pool in rhodanese cyanide
detoxification mechanism
Also, pH-rate profiles reveals the role of acidic and basic functional groups in catalysis
Nagahara (1996). Figure 3.3a and 3.3b depicts the pH-rate profile for rhodanse extracted from
Anacardium occidentale. With increase in pH level from 4 to 5 for cashew mesocarp and from
pH 5 to 7 for cashew seed, increase in activity was observed. The optimum activity of the
enzyme was found to be at pH 7 for the seed which is similar with leave of bitter water melon
(momordica charantia).
Furthermore, Activity of the enzyme was measured over the temperature range of 30°C to 80°C.
The optimum temperature for cashew seed was 30°C, a similar report was obtained by Sorbo
(1953), who reported an optimum temperature of 50°C from bovine liver. Also, konji et Al
(2011) reported an optimum temperature of 50°C for mudskipper liver rhodanese. The optimum
temperature of 30°C indicates that the enzyme can endure a hot weather condition. Also, EDTA
and Urea showed inhibitory properties against the enzyme which may be blocking the active
site.

CONCLUSION
The isolation and partial purification of rhodanese was carried out in order to understand the
properties and activity of the enzyme. This study showed the presence of rhodanese in the seed
of Anacardium occidentale and elucidated the physicochemical properties of the enzyme. The
enzyme in both Anacardium occidentale mesocarp and seed showed specificity towards
Na2S2O3 as sulphur donor. The presence of rhodanese in the plant is a suggestion that the
enzyme may be functional in many physiological activities, one of them being detoxification
mechanism of cyanide in the conversion of cyanide to thiocyanate.
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ABSTRACT
The city is the aesthetic symbol of creative integrity and as a geographical plexus, it is the
macro life plane that is the scene of social action processes and economic organizations. The
city maintains its existence as a living organism with its growing ontology by keeping this life
plane constantly active. Urban morphology, which deals with the physical form, structure,
components and changing relations between each other in the historical process of the city,
examines the living urban organism as an important branch of science. This great organism,
which has hosted historical, cultural and social values from the past to the present, continues
to exist together with all residential areas. The active involvement of all residential areas in
social, cultural and economic life helps the urban organism to function in a healthy and
uninterrupted manner.
The existence of traditional settlement areas, which have an important place in conveying the
cultural, traditional and social values that have existed since the past, in the urban structure is
an important value for the city and its inhabitants. The decrease in the preference and
frequency of use of the traditional settlement areas of the city, together with the conditions
brought by today's modern life, brought along the threat of loss of these settlements.
Conservation of these settlement patterns, which contain historical, social, cultural and spatial
values in the urban organism, and their inclusion in active life is one of the important efforts
of today. New meanings given to traditional settlements, sometimes through tourism and
economic contribution projects, and sometimes through regional restoration/renewal
practices, have been important strategies for the preservation of these textures.
The aim of the study is to reveal how important the preservation of cultural, social and spatial
values in traditional settlement patterns is for urban organisms within the urban morphology.
In this context, the study focuses on the analysis of traditional architectural values in the
Harput settlement area of Elazığ in line with literature research on the subject and field studies
on the subject. It aims to reveal the value of the data obtained at the end of the study, the
traditional settlement areas, which have an important value in the morphology of the city, and
the spatial structures they contain, in terms of the existence and development of the city, and
to contribute to this area by raising awareness.
Keywords: Urban morphology, traditional residential areas, conservation, Elazığ, Harput.
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KENTSEL MORFOLOJİ BAĞLAMINDA GELENEKSEL YERLEŞİM
DOKULARININ KORUNMASINA YÖNELİK BİR İRDELEME: ELAZIĞ/HARPUT
YERLEŞİMİ ÖRNEĞİ
ÖZET
Kent, yaratıcı bütünselliğin estetik sembolü ve coğrafi bir pleksus olarak toplumsal eylem
süreçlerine ve ekonomik organizasyonlara sahne olan makro yaşam düzlemidir. Kent bu
yaşam düzlemini sürekli aktif tutarak büyüyen ontolojisiyle yaşayan bir organizma olarak
varlığını sürdürmektedir. Kent, tarihsel süreç içinde evirilen fiziksel formu, yapısı, bileşenleri
ve birbirleri arasındaki değişen ilişkileri konu alan kent morfolojisi önemli bir bilim dalı
olarak, yaşayan kent organizmasını incelemektedir. Geçmişten bugüne kadar tarihi, kültürel
ve sosyal değerlere ev sahipliği yapmış olan bu büyük organizma, tüm yerleşim alanları ile
birlikte varlığını sürdürmektedir. Tüm yerleşim alanlarının aktif olarak sosyal, kültürel ve
ekonomik yaşama dâhil olması kent organizmasının sağlıklı ve kesintisiz çalışmasına
yardımcı olmaktadır.
Geçmişten beri varlığını sürdüren kültürel, geleneksel ve sosyal değerlerin bugüne kadar
aktarılmasında önemli bir yere sahip olan geleneksel yerleşim alanlarının, kent yapısı içindeki
varlığı kent ve kentli için önemli bir değerdir. Kentin geleneksel yerleşim alanlarının,
günümüz modern yaşamının getirdiği koşullarla birlikte tercih edilme ve kullanılma sıklığının
azalması, bu yerleşim alanlarının yitirilme tehdidini de beraberinde getirmiştir. Kent
organizması içinde tarihsel, sosyal, kültürel ve mekânsal değerleri bünyesinde barındıran bu
yerleşim dokularının korunması ve aktif yaşama dahil edilmesi günümüzün önemli
çabalarından biridir. Kimi zaman turizm ve ekonomiye katkı sunma projeleri, kimi zaman
bölgesel olarak yapılan restorasyon/yenileme uygulamaları vasıtasıyla geleneksel yerleşim
alanlarına giydirilen yeni anlamlar, bu dokuların korunması için önemli stratejiler olmuştur.
Çalışmanın amacı, kent morfolojisi içinde geleneksel yerleşim dokularındaki kültürel, sosyal
ve mekânsal değerlerinin korunumunun kent organizmaları için ne denli önemli olduğunu
ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışma yöntem olarak, konuyla ilgili literatür araştırmaları ve
yerinde yapılan alan incelemeler doğrultusunda Elazığ İl’inin Harput yerleşim bölgesindeki
geleneksel mimari değerlerin analizini konu almaktadır. Çalışma sonunda elde edilen
verilerin, kent morfolojisi içinde önemli bir değere sahip olan geleneksel yerleşim alanları ve
içinde bulundurduğu mekânsal yapılarının, kentin varlığı ve gelişimi açısından değerini ortaya
koymayı ve farkındalık yaratarak bu alana katkı sunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel morfoloji, geleneksel yerleşim alanları, koruma, Elazığ, Harput.

1. INTRODUCTION
Cities, as organisms that are changing and in transformation, are dynamic living spaces on
which studies have been carried out for many years. Various criticisms have been made,
especially since the middle of the 20th century, regarding these areas where scientific
approaches were less common in the past. Foremost among these, which was voiced at the
first International Urban Design Conference at Harvard University in 1956; it is argued that
the planners' interest in the upper scale of the city and the architects' interest in the building
does not bring good results (Krieger and Saunders, 2009). These discussions, supported by
different experts in the 1960s, show that there is a need for method changes in order to
improve the studies and results related to cities (Krieger and Saunders, 2009; Ünlü, 2018).
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Today, while cities develop in the direction of modernization, the value of traditional
residential areas is being discussed and the emphasis on the necessity of conserving these
areas is increasing day by day. In this context, cities, which are evaluated by different
disciplines at a higher scale, stand out as areas examined by conservation expert architects
along with traditional settlement areas.
Traditional settlement areas, which have an important place in terms of urban morphology,
are densely located in Anatolia as in many parts of the world. The traditional settlement
pattern of Elazığ/Harput, which is one of these areas, is worth examining with the data it
contains in terms of urban morphology and conservation relationship. The aim of this study is
to reveal the importance of conserving traditional settlement patterns in terms of urban
morphology. In this sense, Harput, one of the traditional Anatolian settlements, has been
discussed and evaluated in terms of the concepts of conservation and urban morphology. With
the study carried out in the light of the relevant literature reviews and on-site observations, the
necessity of documenting the traditional texture of Harput in terms of urban morphology, as
well as conserving it accordingly, has been emphasized and suggestions have been made.
2. RELATIONSHIP OF URBAN MORPHOLOGY AND CONSERVATION
Cities are important residential areas that have been used throughout history as advanced
practices within the civilizations established by humans (Altaş, 2015). In this sense, some
sociologists directly associate the birth and progress of civilizations with cities (Keleş, 2015).
Cities, which are the reflections of human-environment interaction, are used as settlement
areas today as they have been throughout history and have been the subject of scientific
studies for many years.
Since cities are living organisms; it is of great importance that every organ is kept alive and
protected by healthy and appropriate organizations (Akyıldız and Olğun, 2020a). In this
context, urban morphology is a field of study that basically covers the studies on urban
formation (Larkham and Jones, 1991). Urban morphology, which considers the city as an
organism, aims to conduct research on the working style of general principles on this subject
by revealing the processes of construction and transformation of cities (Moudon, 1997). In
this sense, when many definitions of urban morphology are considered, it is understood that
the basis of the research is based on the urban pattern and that this pattern is shaped with
different inputs (Ünlü, 2018).
City maps (consisting of streets, building blocks, parcels and buildings), building texture and
land use, which make up the urban pattern, are expressed as three form components of urban
morphology (Conzen, 1969). These components can also emerge and develop with the
intertwining of urban patterns in the same area (Conzen, 1975). In this context, traditional
settlement areas in many parts of the world and in Anatolia and the modern cities in their
immediate vicinity stand out as important study areas of urban morphology.
Considering that urban morphology also includes traditional urban textures, it is possible to
state that it is closely related to the concept of conservation. In this context, when the
historical development of conservation is examined, first of all, monuments; then, over time,
it is seen that qualified modest buildings and the settlement patterns consisting of these
structures are considered worthy of conservation (Kuban; 2009; Ahunbay, 2010; Madran and
Özgönül, 2011). In this context, traditional settlement patterns with their streets, building
blocks, parcels, buildings and textures of these buildings, land use and urban morphology can
be characterized as areas worth conserving and examining.
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As in many parts of the world, Anatolian traditional settlements contain many data in terms of
urban morphology and conservation. In this context, one of the prominent areas is the
Elazığ/Harput settlement. The examination of Harput, where traditional buildings of different
qualities are located, in terms of urban morphology and conservation, is also important in
terms of transferring the settlement to the future correctly.
3. ELAZIĞ/HARPUT SETTLEMENT
• Location
Anatolia is a settlement with very rich cultural characteristics as in many other areas
(Akyıldız and Olğun, 2020b). Harput, one of the important historical cities in this
settlement, was built on a rocky area as a medieval and winter settlement (Kahraman,
2016). Located in the Upper Euphrates Section of the Eastern Anatolia Region,
approximately 5 km from the present-day Elazığ city center, Harput is located on the
southern edge of the high rocky mass called the Harput Plateau as its main landform
(Tonbul, 1985; Öztürk and Coşkun, 2014) (Fig. 1). This plateau is bordered by Elazığ
Plain and Uluova in the south, Kuzova in the west, Keban Dam Lake and Murat River
Valley in the north, and Uluova Strait in the east (Şengün, 2012).

Figure 1. Location of Harput’un (Sunkar, 2013)

•

History

When the surviving structures are examined, it is understood that the settlement area of
Harput, which is dated to the Middle Ages, has an older past. Archaeological excavations
in the region show that the history of Harput and its surroundings dates back to the
Paleolithic Age (Öztürk and Coşkun, 2014). In this sense, when we look at the history of
Harput before the Turkish domination, it is seen that it attracted the attention of many
civilizations due to its position at a point dominating the Elazığ Plain and at a height
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suitable for defense. As the first state in the settlement, the Hurrians settled in the area in
the 2000s, B.C. Harput, which then came under the rule of the Hittites, continued its
existence for a short time under the rule of Urartu and Assyria. The Urartians, who are
known to have built the Harput castle, which has survived to the present day, ruled the
settlement for a long time after various struggles for domination. Harput, which was ruled
by the Medes and Scythians from the 7th century BC, came under Roman rule in the 3rd
century BC and continued its existence as a Roman settlement until 395. Harput, which
was under Byzantine rule for a short time in the following period, became a settlement
area where Arabs ruled from 640 to the 11th century (Sunguroğlu, 1958).
When the history of Harput under Turkish rule is examined, the settlement is primarily
Çubukoğulları; afterwards, it is seen that it was ruled by the Artuqid Principalities. After
the Artuqids who built the Great Mosque, one of the most important works of the period,
Harput remained under the rule of Dulkadiroğulları, Akkoyunlular and Safavids in the
following process. Harput, which was an Ottoman settlement after the Ottoman Empire
sieged Harput Castle in 1516, remained a sanjak center of Diyarbekir Province until the
19th century. In 1834, the settlement started to lose its importance and the center of the
sanjak was moved to the area called Mezre, which was established on the Elazığ Plain.
The name of the Mezre changed over time as Mamurat'ül Aziz, Elaziz and Elazığ
(Sunguroğlu, 1958; Ardıçoğlu, 1973).
•

Settlement Texture and Architectural Characteristics

Harput, which is the symbol of the traditional settlement texture of the city of Elazığ, and
in terms of urban conservation and the collective memory of the region; it is an important
area that is considered as an urban heritage in terms of social, cultural, spatial and
aesthetic (Akyıldız and Olğun, 2020c). The settlement developed in the west and
northwest directions of Harput Castle; it is known as an important city surrounded by
walls to the north, south and west. The fact that the place where the settlement is located
is an intersection point where both east-west and north-south caravan routes pass, has
ensured that it has maintained its importance throughout history. The connection of the
city with the outside, which was shaped in accordance with the topography, was provided
by the Mountain Gate (in the west), the Hüseynik Gate (in the south) and the Meteris
Gate located on the walls (Öztürk and Coşkun, 2014).
It is known that there are mostly Christian populations in the eastern and northern areas
of Harput Castle. In other areas, there are Muslim settlements. In all these areas, it is
possible to talk about the existence of a harmonious settlement pattern and architecture.
However, the formation of the settlement pattern was mostly influenced by the sloping
surface formation and the Sal and Sinabut Streams in the southern part of the city and the
Keresteciler Stream in the west. Due to the fact that the settlement, which is surrounded
by walls, has a sloping and limited land, organic street textures consisting mostly of
adjacent structures have been formed. However, both traditional residential buildings and
monuments were not concentrated in a certain area of the settlement; showed a
heterogeneous distribution (Öztürk and Coşkun, 2014) (Fig. 2, Fig. 3).
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Figure 2. Harput antiquities map (Öztürk and Coşkun, 2014)

(a)
(b)
Figure 3. General view of Harput, 19th century (a) ve traditional street tissue (b) (Öztürk and Coşkun, 2014)

When the architectural features of the buildings in Harput are examined, it is seen that mostly
adobe and stone materials are used and there are civil architectural and monumental works
produced with the masonry construction system (Fig. 4, Fig. 5). The foundation of the
residential buildings was built with stone material up to the basement level. On the loadbearing and dividing walls, mudbrick blocks called main and lamb were used. Top covers are
usually in the form of flat roofs consisting of wooden beams and compacted soil. The
monuments were mostly built with stone materials and covered with a hipped roof.
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Figure 4. Historical and cultural architectural artifacts in Harput (arranged from Günek and Karadoğan, 1998.)
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Figure 5. Examples of traditional housing in Harput (Çetiner Özdemir et.al., 2014)

Traditional residences, which form an important part of traditional architecture in Harput,
were generally built as one or two floors. On the ground floor, there are rooms connected to a
sofa and sofa in some buildings; in some buildings, there are spaces such as kitchen, cellar,
tandoor and barn. On the 1st floor, the plan scheme with a sofa and rooms opening to this sofa
is common. On the first floor of two-storey houses, protrusions called ‘şahnişin’ are
frequently encountered. In addition to the hawks, which significantly affect the facade
character of the buildings, on the ground floors there are small; the use of large windows on
the upper floor is also a known feature of Harput traditional houses (Fig. 6, Fig. 7).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 6. Ground floor plan (a), 1st floor plan (b), section A-A (c) and west facade (d) of Sağır Müftü Mansion,
one of the traditional houses in Harput (Öztürk and Coşkun, 2014)
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Figure 7. West facade of Sağır Müftü Mansion, one of the traditional houses of Harput (05.02.2020)

The traditional settlement of Harput has changed in the process that has reached the present
day and many structures within the texture have been lost. The structures that have not
survived are mostly civil architectural works; many of the monumental structures still exist. In
this sense, the settlement has features worth examining in terms of the urban morphologyconservation relationship.
•

Harput in terms of Urban Morphology-Conservation Relationship

Harput has been evaluated in terms of streets, building blocks, parcels, building textures and
land use in the context of urban morphology. In this context, the known original situation of
the settlement and its current state were examined together and its changes in terms of
conservation were revealed.
When the past situation of the streets of Harput is examined through the relevant sources, it is
possible to talk about the existence of narrow and long textures with uneven and adjacent
structures on both sides with the effect of topography. Today, with the loss of many buildings,
the street boundaries have mostly disappeared; a large number of undefined axes have
emerged. In this case, it can be stated that the traditional settlement pattern of Harput has
undergone a morphological change in terms of streets.
When the traditional settlement of Harput is examined in terms of building blocks and parcels,
it is seen that the number of parcels built in the past was higher; today, it is seen that many
parcels are vacant. In this sense, building blocks mostly consist of partially or completely
unused areas. In the past, the use of building blocks and parcels, which consisted of adjacent
structures, has now been replaced by unused and generally neglected land parcels.
Building textures in Harput have also undergone changes in parallel with streets, building
blocks and parcels. Residential structures have mostly disappeared; the ones that have
survived to the present day have been rebuilt because they are in a very dilapidated condition.
It is possible to see that there are reinforced concrete structures in some parcels. However,
new buildings that were built using non-original but traditional materials and construction
techniques instead of some destroyed buildings also caused a change in the building texture in
the settlement.
In terms of land use, it is possible to state that there was a density in Harput due to the rough
and limited usage area in the past. Today, with the relocation of the settlement area to the
Elazığ Plain, the decrease in use in Harput has brought along the sparseness of land use. In
this sense, while many lands remain empty and neglected; Some lands were also used for the
construction of reinforced concrete and multi-storey structures, contrary to the traditional
texture of the settlement.
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Data on urban morphology in Harput also reveal the state of conservation. The morphological
structure of the city has also changed, as many qualified structures that make up the
traditional texture have not been preserved. In this sense, along with the lost structures,
various structures that lost their importance in the urban texture were also influential in the
reshaping of the morphology. In this sense, it can be stated that the morphological structure
and the state of conservation are two areas of study that directly affect each other in Harput.
4. EVALUATIONS AND CONCLUSION
Cities, as living organisms that are in constant change and transformation, also show
movement in terms of morphology. In this sense, the lands and structures that make up these
textures, especially the street textures, also show changes in the historical process and can
provide the formation of different urban morphologies. When the original and current
situations of traditional settlement areas are examined, it can be determined that there are
many changes in morphological terms. This makes the relationship between urban
morphology and conservation worth examining over traditional residential areas.
Traditional settlements, which contain many data for the examination of urban morphology in
the context of conservation, are frequently encountered in Anatolia. One of these settlements,
Harput, has features worth examining in these contexts. Starting from here:
- The loss of both buildings and street textures in the traditional settlement pattern of Harput
has caused many data to change in terms of morphology, especially land use.
- Preservation of monuments in the settlement, loss of civil architectural heritage to a large
extent; It has been effective in changing the texture of the building.
- With the lost and newly built structures, the use of both the building blocks and the parcels
has changed; In some areas, the boundaries of both building blocks and parcels have become
indistinguishable.
As a result, in traditional settlements that have survived in different parts of the world and
Turkey, especially in Harput, the transformation of urban morphology is more evident in areas
where there is a lot of change in terms of conservation; therefore, it is possible to state that the
relationship between conservation and urban morphology interacts directly with each other. In
this sense, it is thought that the study draws attention to the importance of this relationship
and the necessity of examining it.
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ABSTRACT
Traditional buildings are architectural values that come to the fore with their designs that meet
human needs at the most appropriate level and respect nature and the life of all living things.
These structures, which reflect many characteristics of the settlements they are in, such as
materials, construction techniques, production methods, spatial needs and habits, also stand
out with their positive aspects in terms of energy use and conservation.
Sustainable architectural approaches that have come to the fore especially in recent years in
Turkey and in many parts of the world appear in many features that have existed in traditional
buildings for years and have survived to the present day. In addition to the natural quality of
the materials used, such as stone, wood, and adobe, the harmony of the buildings with the
topography, the climatic conditions in which they are located, and factors such as sun and
wind are very important values for sustainable architecture. However, the fact that the
buildings in question need an artificial heating-cooling system at a minimum level reveals the
positive quality of their unique design approach in terms of energy conservation and
sustainability.
The aim of the study is to reveal the importance of data on energy conservation, which is one
of the leading sustainable values in traditional houses, in terms of conservation. In this
context, firstly, studies on the relationship between architectural conservation and
sustainability were examined. In addition, the general characteristics of traditional housing
structures were investigated and the importance of these features in terms of sustainability
was mentioned. Energy conservation, which is an important part of architectural
sustainability, has been detailed in the Elazığ Şefik Gül House, which is an example of a
traditional residential building. The relationship of Şefik Gül House, which is located in the
historical Harput settlement in Elazığ and has been restored as a cultural house recently, with
its geography and climatic data contains many information that are important for the study. In
this sense, the physical features of the Şefik Gül House as a traditional residential building are
discussed in terms of conservation and sustainability. As a result, this study, which deals with
the connection of energy conservation and use in traditional residential buildings with today's
conservation and sustainability studies; it is thought that it will reveal the importance of
conserving all traditional housing structures, especially Elazığ Şefik Gül House.
Keywords: Şefik Gül House, energy, conservation, sustainability, Elazığ, Harput.
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GELENEKESEL KONUTLARDA ENERJİ KULLANIMININ KORUMA VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: ELAZIĞ ŞEFİK GÜL EVİ
ÖRNEĞİ
ÖZET
Geleneksel yapılar, insan ihtiyaçlarının en uygun düzeyde karşılandığı, doğaya ve tüm
canlıların yaşamına saygılı tasarımlarıyla öne çıkan mimari değerlerdir. İçinde bulundukları
yerleşimlerin malzeme, yapım tekniği, üretim biçimi, mekânsal ihtiyaç ve alışkanlıklar gibi
pek çok niteliğini yansıtan bu yapılar, aynı zamanda enerji kullanımı ve korunumu
bakımından da olumlu yönleriyle öne çıkmaktadır.
Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde özellikle son yıllarda öne çıkan sürdürülebilir
mimari yaklaşımlar, geleneksel yapılarda yıllardır var olan ve günümüze ulaşan birçok
özellikte karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan malzemelerin taş, ahşap, kerpiç gibi doğal nitelikli
olmasının yanı sıra yapıların topoğrafyayla, içinde yer aldıkları iklim koşullarıyla ve güneş,
rüzgâr gibi etmenlerle olan uyumu, sürdürülebilir mimarlık açısından çok önemli değerlerdir.
Bununla birlikte söz konusu yapıların yapay bir ısıtma-soğutma sistemine olan ihtiyaçlarının
minimum düzeyde olması, enerji korunumu ve sürdürülebilirlik açısından sahip oldukları
özgün tasarım anlayışının olumlu niteliğini gözler önüne sermektedir.
Çalışmanın amacı, geleneksel konutlarda sürdürülebilir değerlerin başında gelen enerji
korunumuna dair verilerin, koruma açısından önemini ortaya koymaktır. Bu bağlamda
öncelikle mimari koruma ve sürdürülebilirlik ilişkisine dair çalışmalar incelenmiştir. Bununla
birlikte geleneksel konut yapılarının genel nitelikleri araştırılmış ve bu niteliklerin
sürdürülebilirlik açısından önemine değinilmiştir. Mimari sürdürülebilirliğin önemli bir
parçasını oluşturan enerji korunumu, geleneksel konut yapısı örneği olan Elazığ Şefik Gül evi
özelinde detaylandırılmıştır. Elazığ’da tarihi Harput yerleşimi içinde yer alan ve yakın
zamanda kültür evi işleviyle restore edilen Şefik Gül Evi’nin bulunduğu coğrafyayla ve
iklimsel verilerle ilişkisi, çalışma açısından önemli olan pek çok bilgiyi bünyesinde
barındırmaktadır. Bu anlamda Şefik Gül Evi’nin bir geleneksel konut yapısı olarak sahip
olduğu fiziksel özellikler, koruma ve sürdürülebilirlik yönünden ele alınmıştır. Sonuç olarak
geleneksel konut yapılarında enerji korunumunu ve kullanımının, günümüzdeki koruma ve
sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bağlantısı üzerinden ele alınan bu çalışmanın; başta Elazığ
Şefik Gül Evi olmak üzere tüm geleneksel konut yapılarının korunmasının önemini ortaya
koyacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şefik Gül Evi, enerji, koruma, sürdürülebilirlik, Elazığ, Harput.

1. INTRODUCTION
In addition to the socio-economic changes progressing in the same process with the
development of industry in the world and the increasing population; the developments in
technology, health and living standards have carried the social structure and, accordingly,
spatial preferences to a different dimension. Large and horizontally expanding structures built
in accordance with traditional life and family structure in many societies have left their place
to a low square meter, more functional and vertically structured spatial order for the family
structure consisting of fewer individuals and their needs (Akyıldız and Olğun, 2020a).
Today, with the changing family structure, the rapid depletion of natural resources has also
visibly affected architectural design forms. Accordingly, it has become a current necessity to
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design buildings that are designed according to climatic conditions and user requirements and
that make more use of their natural opportunities. In this sense, traditional architecture,
produced as a solution to structural and environmental problems, is sensitive to both the
natural environment and resources; it has started to come up again in terms of meeting the
comfort conditions at the required level (Akyıldız and Olğun, 2020a). The parameters that
make up this architectural understanding can be listed as follows:
- Being compatible with the topography,
- Maximum utilization of solar energy/direction accordingly,
- Using recycled and natural materials,
- Natural lighting and ventilation elements provided by the occupancy and vacancy rates on
the plans and facades (Çetin, 2010).
The understanding of architectural design, which is in a dynamic process in parallel with the
developments in the world, is in a position where the traditional is at least as much on the
agenda as the modern one, together with the situations mentioned above. Especially in recent
years, when the concepts of protection and sustainability have been frequently discussed and
gained great importance; it has been clearly seen that the conservation of traditional structures
is also remarkable in terms of producing sustainable designs. In this context, the aim of the
study is to emphasize the importance of the parameters for energy conservation, which is one
of the most important values in terms of sustainability, in terms of the conservation of
traditional structures. For this, firstly, the literature on the concepts of conservation and
sustainability was examined. The importance of traditional buildings in terms of conservation
and sustainability has been evaluated with related studies and on-site examinations. With the
information obtained in this context, the characteristics of Şefik Gül House, which is located
in Harput District, the historical settlement area of Elazığ province and has been refunctionalized recently, were examined. Evaluating the building in terms of parameters
related to energy conservation; as a traditional structure, its importance in this respect has
been revealed and the necessity of its conservation has been emphasized. As a result, the
necessity of conserving traditional structures with its sustainable qualities in terms of energy
conservation was revealed with the study and detailed in Elazığ Şefik Gül House..
2. ENERGY CONSERVATION IN BUILDINGS IN THE CONTEXT OF
CONSERVATION AND SUSTAINABILITY
Conservation and sustainability, as two closely related concepts, have been frequently
discussed in the discipline of architecture in recent years (Olğun, 2021). The conservation of
cultural and natural assets has been a subject that has been discussed all over the world for
centuries, and the definition and conservation principles that have changed in the historical
process have been developed. In particular, the 20th century can be considered as a period in
which theories and practices regarding scientific conservation are discussed (Asatekin, 2004).
During this period, many meetings were held around the world on conservation and their
results were published in various laws and regulations. Today, however, the relationship
between conservation and sustainable building design, which has gained more and more
importance in recent years, has begun to come to the fore.
Sustainability has taken its place in the discipline of architecture, with the effects of
uncontrolled increasing and expanding artificial habitats, which is one of the greatest harms
caused by humans to nature, to become destructive (Akyıldız and Olğun, 2021). The concept
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of sustainability, which is defined as the use of resources needed today for human life without
harming the right to life of future generations; it aims to present an economic and social
development model that respects the environment in practice (Edwards, 1998). From this
point of view, the effort to reduce the amount of consumption and waste generated during
sustainable architecture, building production and usage processes; however, it includes all the
design decisions about what will be the end-of-life structures (Baysan, 2003).
When the concepts of conservation and sustainability are considered together, it can be stated
that many buildings worth protecting have sustainable parameters and in this sense, it is
important to transfer them to the future. Especially traditional buildings can be a source of
inspiration for modern sustainability in terms of many features. In this context, studies on
energy conservation in buildings, which constitute an important part of sustainability, can be
further developed by examining traditional buildings from this perspective.
As in many parts of the world, there are many traditional buildings within the borders of
Anatolia. While some of these structures have survived to the present day; some have been
lost. When these structures are examined, it is understood that they were built and used by
providing many parameters regarding energy conservation. Şefik Gül House, which is located
in Harput, the old settlement area of Elazığ province and has survived to the present day, is
also considered as one of the examples worth examining among these structures.
3. ENERGY CONSERVATION OF ELAZIĞ ŞEFİK GÜL HOUSE
Traditional buildings are designed and built according to needs, mostly without an architect,
by integrating construction techniques transferred from generation to generation with the
master-apprentice relationship, with natural and easily accessible materials; these are works
that have been developed and come to life according to both the natural environment, routine
living habits and human scales (Akyıldız and Olğun, 2020b). Examples of these structures can
be found in the Anatolian geography, in the Harput settlement, as in many other parts of the
world. With its geographical location, natural riches and deep-rooted history, one of the main
traditional structures in Harput settlement, which can be conserved from the past to the
present, is Şefik Gül House.
Located in the north of the Harput settlement within the borders of the province of Elazığ,
Şefik Gül Evi is located next to the Harput Great Mosque (Fig. 1, Fig. 2). Compared to other
residential buildings in Harput, it is thought to have been built in the first quarter of the 20th
century. However, since there is no inscription about its construction, the exact date of its
construction is not known. The building, which changed hands frequently throughout the
historical process, was purchased by a private firm in 2004. Then it was repaired and put into
service with its new function as a cultural house (Karakaş, 2008; Özdemir, 2019).
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Figure 1. Location of Şefik Gül House in Harput settlement (Google Earth, 2022)

Figure 2. Aerial photo of Şefik Gül House (Google Earth, 2022)

When the architectural characteristics of the building are examined, it is seen that it is located
on a rough terrain and was designed accordingly. The land on which the building is located is
entered through a garden, which is accessed through the double-winged door, which is entered
through the street in the north. The garden in the south is reached by descending to the lower
level with three steps. There is also a courtyard on the east side. The ground floor is entered
through a double-winged door on the west side. Sofa at the entrance of the ground floor; there
is a large tandoor room in the north and a barn and kitchen in the south. There are two rooms
in the south part of the mezzanine floor, which is reached by a staircase in the hall. Again, on
the first floor, which is reached by the stairs in the hall, two rooms are located in the south.
(Fig. 3, Fig. 4).

(a)
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(c)

(d)

(e)

Figure 3. Ground floor plan (a), 1st floor plan (b), section A-A (c), section B-B (d) and west facade (e) of Şefik
Gül House, one of the traditional houses of Harput (Öztürk and Coşkun, 2014)

(a)
(b)
(c)
Figure 4. Garden entrance (a), west side (b) and ground floor sofa area (c) from the east side of Şefik Gül House,
one of the traditional houses of Harput (25.02.2021)

The building material of Şefik Gül House mainly consists of stone and wood. However, it is
seen that adobe and metal materials are also used from place to place. In this sense, it is
possible to state that local materials are used. The construction system, on the other hand, is
the masonry construction system, which consists of techniques that are frequently applied in
the region.
Şefik Gül House is a building that is largely conserved with its original qualities today. In this
context, when examined in terms of energy conservation, it is possible to make the following
evaluations;
- There are many steps in the garden and courtyard parts of the building, which is located on a
rough terrain; however, the fact that some of the spaces on the ground floor can be reached
via steps shows that they were designed in harmony with the topography.
- It is seen that there are many openings on the south façade in order to benefit from the solar
energy at the maximum level. In addition, the fact that the rooms are mostly located on the
south facade and there is a multi-span overhang on the same facade shows that a design has
been made to make maximum use of solar energy. In addition, the fact that the tandoori
structure is located in the north ensures that the place where the cooking function is located is
affected by the sun as little as possible.
- The main material of the building consists of stones obtained from the immediate
environment; however, the intensive use of wood and adobe materials highlights the building
in terms of the use of recycled and natural materials.
- When the gaps in the plan and facades are examined, it is seen that windows of different
sizes are opened for natural ventilation on all facades of the building. However, while the
dimensions of the spaces are smaller in order to protect the tandoor and kitchen spaces from
the sun; it can be stated that the windows opened in the rooms are larger. However, the fact
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that the sofa on the ground floor has doors opening to both the courtyard in the east and the
garden in the west facilitates the natural ventilation of the sofa and the spaces opening to the
sofa.
According to the above data, when Şefik Gül House is evaluated in terms of energy use; it is
possible to state that positive data can be maintained in terms of energy use in this structure,
which has important data in the context of the traditional civil architecture of the region, but
various changes are observed with the re-functioning application (Olğun and Şahin, 2020).
4. CONCLUSION
Traditional houses are structures that stand out with their unique qualities and can be a source
of inspiration for today's modern housing structures in many ways. These structures, which
are generally located in historical settlement areas, also provide information in terms of the
architectural understanding and design criteria of the period in which they were built. Many
examples of these structures, which are frequently encountered in many geographies in the
world, are also found in Anatolian traditional settlements.
When we look at the traditional settlement areas in Anatolia and the structures that make up
these areas; it is seen that they were built with design decisions for the correct and maximum
use of energy in terms of harmony with the topography, maximum benefit from the sun, use
of natural materials and natural lighting/ventilation. In this context, Harput Şefik Gül Evi,
which is examined within the scope of the study, is an important example that contains the
mentioned qualities in terms of energy use, as a traditional housing structure that has been
largely conserved.
As a result, with the study, attention was drawn to the general characteristics of traditional
buildings in Anatolia and in different parts of the world, especially Şefik Gül House, in terms
of energy use. From this point of view, it is thought that the design of modern residential
buildings contributes to the design decisions that can be considered in terms of energy
conservation.
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ÖZET
Türkiye’de seracılık faaliyeti ve örtüaltı yetiştiriciliği iklimsel konfora bağlı Akdeniz, Ege ve
Marmara Bölgeleri’nin kıyı şeridinde dağılma ve gelişme göstermiştir.
Türkiye, Akdeniz Bölgesi, Mersin, Anamur İlçesi doğal yapı özellikleri, sera ve örtüaltı
yetiştiriciliği faaliyetleri, sera bitkileri, sera yer seçimi ve kuruluma bağlı özellikler bağlamında
irdelemeler yapılmıştır. Akdeniz ikliminde seraların göstermesi gereken genel karakteristikler
ve Akdeniz İklimde seralarda iklime dayalı sorunlar ortaya konulmuştur.
İklim yapısı ve tarımsal faaliyetler tarımsal performans bakımından büyük önem taşımaktadır.
Seralar iklime bağlı kalmadan, bütün yıl boyunca ekonomik olarak tarımın yapıldığı
tesislerdir. Ancak seracılık faaliyetinde optimum fayda sağlamada, tesislerinin yer seçimi ve
kuruluşunda evrensel ve bilimsel kabullere dikkat edilmelidir.
Sera yüzeylerinin güneş ışığını yansıtması ve havalandırmayla açığa çıkan sıcaklık mikroiklima
üzerinde olumsuz yönde etkili olmaktadır. Sera alanlarının kuruluş yönelişi, alansal
büyüklükleri bakımdan uygun tesis edilmemesi de bu bakımdan önemlidir. Seraların değişik
tür (alçak-yüksek), boyut ve örtü tiplerinde olması, bitişik ve iç içe olması sorun
oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda seraların güneş ışığından maksimum yararlanması ve
seraların havalandırmasında da sorunlara neden olmaktadır.
Bu bağlamda tanım ve kavramlar, sera ve örtüaltı yetiştiricilik alanlarında, arazide sera
konumlanma, doğrultu, biçim, boyut bakımından ideal norm ve standartlar ortaya konmuştur.
Sera bitkilerinin genel iklim isteklerinin sera tasarımını etkilemektedir.
Tarımsal ürüne bağlı değişkenlerin başında tarımsal işletme büyüklüğü gelmektedir. Asgari
tarımsal arazi büyüklüğü (ATAB); verimli işletilebilen örtüaltı tarım yapılan arazilerinde, en
küçük tarım arazisi büyüklüğü 0,3 ha. alana sahip olma durumudur. Bu bakımdan sera
alanlarının uygunluğunu belirlemede önemli bir parametredir.
Sera konumlanması, doğrultusu (Kuzey-Güney ve Doğu-Batı yöneliş), niteliği (plastik, cam
vb), tipi (alçak ve yüksek), biçimi (kareye yakın formda olma durumu), parsel sayısı (tek,
çoklu), sera makas açıklığı, çatı yükü, uzunluğu (10 m den az, çok) diğer değişkenlerdir.
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Bu bildiri, YTÜ BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) “Anamur Ovası
Örneğinde Sera ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Alanlarının Uygunluklarının İrdelenmesi” başlıklı,
devam eden araştırma projesi kapsamında üretilmiştir.
Anahtar kelime: Sera Alanı, Örtüaltı Yetiştiriciliği, Sera Uygunluğu, Anamur’da Seracılık,
Akdeniz’de Seracılık

OPTIMUM CONDITIONS IN GREENHOUSE AND GREENHOUSE BREEDING
AREAS REVIEWS ON THE CASE OF THE MEDITERRANEAN REGION AND
ANAMUR
ABSTRACT
Greenhouse activities and greenhouse cultivation in Turkey have shown dispersal and
development in the coastline of the Mediterranean, Aegean and Marmara Regions depending
on climatic comfort.
In Turkey, Mediterranean Region, Mersin, Anamur District, the natural structure features,
greenhouse and greenhouse cultivation activities, greenhouse plants, greenhouse location
selection and installation-related features were examined. General characteristics of
greenhouses in Mediterranean climate and climate-based problems in greenhouses in
Mediterranean climate are presented.
Climate structure and agricultural activities are of great importance in terms of agricultural
performance. Greenhouses are facilities where agriculture is done economically all year long,
regardless of climate. However, in order to provide optimum benefit in greenhouse activities,
universal and scientific acceptances should be considered in the selection and establishment of
the facilities.
The reflection of sunlight by greenhouse surfaces and the heat released by ventilation have a
negative effect on the microclimate. In this respect, it is also important that greenhouse areas
are not established appropriately in terms of their orientation and spatial size. It is a problem
that the greenhouses are of different types (low-high), sizes and cover types, adjacent and
intertwined. This also causes problems in greenhouses making maximum use of sunlight and
ventilation of greenhouses.
In this context, definitions and concepts, ideal norms and standards in greenhouse and
greenhouse cultivation areas, greenhouse positioning in the field, direction, shape and size have
been revealed. The general climate demands of greenhouse plants affect the greenhouse design.
Agricultural enterprise size comes first among the variables related to agricultural product.
Minimum agricultural land size (ATAB); The smallest agricultural land size is 0.3 ha in
productively exploitable greenhouse cultivation lands. is the possession of space. In this respect,
it is an important parameter in determining the suitability of greenhouse areas.
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Greenhouse positioning, direction (North-South and East-West orientation), quality (plastic,
glass, etc.), type (low and high), shape (close to square form), number of parcels (single,
multiple), greenhouse truss span , roof load, length (less than 10 m, more) are other variables.
This paper was produced within the scope of the ongoing research project titled “Examination
of the Suitability of Greenhouse and Greenhouse Cultivation Fields in the Example of Anamur
Plain” by YTU BAP Undergraduate Student Participation Research Projects (LİKAP).
Keywords: Greenhouse Area, Greenhouse Cultivation, Greenhouse Suitability, Greenhouse
in Anamur, Greenhouse in the Mediterranean

Giriş
İklim koşullarının kontrol altında tutulması ile yıl boyunca üretimin gerçekleştirilebildiği
seracılık ve örtüaltı tarım teknikleri verimlilik ve karlılığı artıran en önemli uygulamalardan
birisidir. Ancak tarımsal yapıların yanlış yer seçimi, yönelişleri ve yüksekliklerindeki
plansızlıklar; güneşlenme, havalandırma ve ulaşım gibi sorunlara neden olmakta, sera tiplerinin
çeşitliliği ve düzensizliği görüntü kirliliği yaratmaktadır.
Tarımsal faaliyetlerde birim alandan en fazla fayda sağlamak amacıyla seracılık gün geçtikçe
çoğalmakta sorunları da artmaktadır. Açık tarım toprakları seracılık faaliyetleriyle ekolojik
fonksiyonlarını “Ekosistem Hizmet Servisleri”ni yerine getirememekte; yeraltı suyu
beslenememekte, hidrolojik döngüler ve biyotoplar etkilenmekte, iklimi iyileştirme özelliğini
yitirmekte, belirli ürünler yetiştirilmekte biyoçeşitlilik azalmaktadır.
Sera ve örtü altı yetiştiriciliği alanlarında bilimsel temelli bir sera yerleşimi, mekan
organizasyonu bulunmamaktadır.
Anamur İlçesi tarımsal performansıyla anılmakla birlikte sürdürülebilirlik bağlamında seracılık
sorunları, bütüncül yaklaşımla yeni seracılık alanları, yer seçim olanakları yeterince
araştırılmamıştır.
İlçe yerleşim alanı, sera ve örtü altı yetiştiriciliği alanları başta olmak üzere Taşeli Platosu,
Anamur Ovası, Tarımsal Sit – Büyükova ile fizyografik yapının kısıtlayıcılığında bir gelişim
içindedir.
Doğal yapı özelliklerinden kaynaklı akarsu ve kıyı taşkın alanı, su baskını, sel, heyelan, kaya
düşmesi, erozyon vb potansiyel afet sorunları bulunmaktadır. Bu alanların saptanarak sorunlar
çerçevesinde yerleşim alanı makroform gelişim yönü belirlenerek planlama sürecine
entegrasyonu gereklidir.
Seraların yer seçimi, tesisin konumlanması, yöneliş ve büyüklükleri bakımından evrensel ve
bilimsel sera alanları ideal tesis kabulleri bulunmaktadır. Ulusal ölçekte yasa, yönetmelik,
mevzuatlarla, kalkınma ve gelişme planlarıyla tanım ve kavramlar, ilke ve standartlar
belirlenmiş ve araştırmalarla geliştirilmektedir.
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Bu bildiri, YTÜ BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LİKAP) araştırma projesi
kapsamında üretilmiştir. Yerleşmenin %60’ı kaplayan Anamur Ovası, Tarımsal SİT –
Büyükova kapsamında “Anamur Ovası Örneğinde Sera ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Alanlarının
Uygunluklarının İrdelenmesi” başlıklı devam eden bu araştırmanın analizlerine yönelik
kuramsal yapının oluşumuna katkı sağlayacağı amaçlanmaktadır.

1. SERA VE ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİK ALANLARI BİLİMSEL KABULLERİ
İklim elemanları ve tarımsal faaliyetler ilişkisi, sera ve örtü altı yetiştiricilik alanların yer
seçimi, konumlanma, bakı- yöneliş, biçim, boyut bakımından ideal norm ve standartlar,
evrensel ve bilimsel kabullerinin ortaya konmasına yönelik yasa, mevzuat, yönetmelik,
teşvikler ve araştırma okumalarına dayalı ulusal ve uluslararası teorilere yer verilmiştir.
1.1 Sera ve Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Tanım ve Kavramlar
Sera kısaca "iklime bağlı kalmadan, bütün yıl boyunca ekonomik olarak sebzeciliğin ve
çiçekçiliğin yapıldığı tesisler"dir. İklimle ilgili çevre koşullarına, tümüyle veya kısmen bağlı
kalmadan gerektiğinde sıcaklık, ışık, nem ve hava gibi etmenler denetim altında tutularak bütün
yıl boyunca çeşitli kültür bitkileriyle bunların tohum, fide ve fidanların üretmek, bitkileri
korumak, sergilemek amacıyla cam, plastik v.b. ışık geçirebilen malzeme ile kaplanarak değişik
şekillerde yapılan, yüksek sistemli bir örtüaltı yetiştiriciliği yapısıdır. Bu tür tesislerin
bulunduğu işletmelere "sera işletmesi" denir. Bitki yetiştirilebilmesi için çevre koşullarının
olumsuz etkilerini kısmen ortadan kaldıran plastik malçlar, yüzeysel örtüler, yastıklar alçak ve
yüksek tüneller sera olarak nitelendirilemezler. Ancak sera işletmeciliği veya sera yetiştiriciliği
ile "örtüaltı yetiştiriciliği" aynı anlamda kullanılmaktadır. Örtüaltı yetiştiriciliği oldukça geniş
kapsamlı ve çevre koşullarının olumsuz etkisini kısmen veya tamamen ortadan kaldırarak
bitkisel üretim yapmaya yarayan alçak veya yüksek sistemler olarak tanımlanabilir(Öztürk ve
Başçetinçelik, 2002).
Duman vd. (2020)’ye göre “örtüaltı” terimi, yüzey örtüleri, bitkileri ve/veya bitki sıralarını
koruyan basit ve yüksek yapıları kapsamaktadır (Wittwer and Castilla, 1995).
Yüzey örtüleri toprak üzerine serilerek bitki kök bölgesindeki sıcaklık ve nemi etkiler ve ilave
etkileri kullanılan materyale bağlı olarak değişir. Bitkileri ve/veya bitki sıralarını koruyan basit
yapılar geçici olarak tesis edilen ve erkencilik sağlayarak bitkisel üretimi mevsimi dışına
kaydıran yapılardır. Yüksek yapılar, yüksek tünelleri, cam ve plastik örtü materyali ile örtülmüş
seralardaki üretimi kapsar ve bitkilerin mevsimleri dışında yetiştirilmesine olanak sağlar (Tüzel
ve Gül, 2008; Sevgican ve ark., 2000; Öztekin ve ark., 2020).
1.2. Sera ve Örtüaltı Yetiştiriciliği Faaliyetinin Yararları
Seralar, ister cam ister plastik veya diğer bir petrol türevi olsun ısıtma ve soğutma yapılabilen
bu nedenle de bitkilerin dış çevre koşullarından bağımsız olarak mevsim dışı
yetiştirilebilmelerine olanak sağlayan sistemlerdir.
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Örtü altı sebze yetiştiriciliği diğer bitkisel üretim kollarına göre birim alanda en fazla verimi
sağlar, özellikle sera yetiştiriciliğinde geliri artırmaktadır. Serada bitki yetiştirmenin yararları:
1. Yetiştirme devresi uzatılarak, yıl içinde yetiştirilen kültür bitkisi sayısının artması yanında,
belirli alanlardan yararlanma olanakları da artar.
2. Pazara sürekli mal çıkarma olanağı vardır.
3. Birim alandan yüksek verim alma yanında, ürünün niteliği de yükseltilir.
4. Tarımsal işletmelerde mevsimlik işgücü, sera ile düzenli ve sürekli değerlendirilebilir.
5. Seranın yapımı için gerekli olan çeşitli malların üretimi için yeni sanayi kollarının
doğmasına neden olur.
1.3. Örtüaltı Yetiştiriciliği Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
Örtüaltı yetiştiriciliğini dört ayrı sınıfta toplanmaktadır:
1. Yüzeysel Örtüler: Örtüaltı yetiştiriciliğinde malçlama, yüzeysel örtüler, yastıklar şeklinde
yapılan ve kısa veya uzun süre bitkilerin üzerini kapatan, ayrıca tüm tarımsal işlemlerin
dışardan yapıldığı sistemlerdir.
2. Alçak tüneller: Yerden yüksekliği 1 m. ye kadar olan bu örtüler, havalar ısınınca ve bitkiler
belirli bir yüksekliğe ulaşınca kaldırılır. Tarımsal işlemlerin hepsi örtü dışından yapılır.
3. Yüksek tüneller: Örtüaltı yetiştiriciliğinde insanın içerisine rahatça girebileceği, tarımsal
mekanizasyona olanak sağlayan, ancak ısıtma, havalandırma sistemleri genellikle olmayan, dar
ve yarım daire kesitli yapılardır. Bu örtü tiplerinin hepsi plastik örtülerdir.
4. Seralar: Tüm iklim elemanlarının denetimine olanak sağlayabilecek örtülü yapılardır.
https://www.turktob.org.tr/tr/dunyada-ve-turkiyedeseracilik/8475
Topraksız tarım alanlarına göre ise sera işletmeleri, küçük işletmeler (üretim alanı 10 da.dan
az), orta büyüklükteki işletmeler (üretim alanı 10-30 da. arasında) ve büyük işletmeler (üretim
alanı 30 da.dan fazla) olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır.
Toplam sera alanına kıyasla oldukça sınırlı bir alanda (% 0.6) uygulanmasına karşın, özellikle
2005 yılından itibaren hızla artış göstermiştir (Aydoğan ve ark., 2009).

2. SERACILIK, ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİK FAALİYETİ VE GELİŞİMİ
Türkiye'de seracılık Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinin kıyı şeridinde dağılma ve gelişme
göstermiştir. Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliği 1940'lı yıllarda doğru ısıtma masraflarının en az
olduğu Antalya'da başlamıştır.
Sera tarımı 1970'lerde plastiğin kaplama malzemesi olarak kullanılmaya başlamasıyla
yaygınlaşmıştır. Türkiye’de en fazla sera tarımı yaparak ürün elde eden iller sırasıyla Antalya,
Adana ve Mersin’dir.
Ülkemiz örtü altı sebze üretimde Antalya %48’lik payla (3,8 milyon ton) birinci sıradadır.
Antalya’yı sırasıyla, Mersin %16 (1,2 milyon ton), Adana %13 (1 milyon ton) ve Muğla %9
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(690 bin ton) illeri takip etmektedir. Bu 4 ildeki toplam örtü altı üretimi yaklaşık 6,7 milyon
ton ile Türkiye toplam örtü altı üretiminin yaklaşık %86’sını oluşturmaktadır.
Antalya’da seracılığın 50 yıllık bir geçmişi vardır. Başlangıçta kuzeyi duvarlı cam seralar ve
ahşap yapılı cam seralarla başlayan seracılık zamanla bloklu cam seralara dönüşmüş, 60’lı
yılların sonundan itibaren de plastik seralar devreye girmeye başlamıştır.
Seralarda, sebze yetiştiriciliği sonbaharda en erken ekim ayının son haftasında, ilkbaharda ve
şubat ayının ikinci yarısında ürün hasadına başlanabildiği görülmektedir.

2.1. Türkiye’de Sera ve Örtüaltı Yetiştiriciliği Tipleri
Duman vd. (2020)’ye göre Türkiye mevcut sebze üretimi ile dünya sebze üretimi içerisinde
%2.76’lık bir paya sahiptir ve Çin, Hindistan ve ABD’den sonra dünya üretiminde 4. sırada yer
almaktadır (FAO, 2018).
Ülkemizde sebze üretim alanı 2019 yılı verilerine göre 790 bin Ha. olup, toplam tarım alanları
içerisinde %2.1’lik bir paya sahiptir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020a).
Alçak plastik tünel alanları 22440 Ha. olup, toplam alan içerisindeki oranı %28.4, yüksek
plastik tüneller (%14.06), cam (%9.56) ve plastik (%47.96) örtülü sera alanlarını
oluşturmaktadır (TUIK, 2020). Örtüaltında basit ve/veya yüksek yapılar altında yapılan sebze
üretimi çok büyük oranda sofralık tüketime uygundur.
Örtüaltı tarımı da, özellikle iklim koşullarının uygun olduğu Akdeniz sahil kuşağında yaygındır.
Örtüaltı tarımı yapılan alanların %82’si Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır ve Antalya (28
652.2 Ha.), Mersin (20 106.0 Ha.) ve özellikle alçak plastik tünel alanlarının bulunduğu Adana
(16 049.3 Ha.) örtüaltı tarımının yoğun olarak yapıldığı merkezlerdir. Bu merkezleri Akdeniz
ve Ege Bölgesi arasında geçit olan Muğla (3904.8 Ha.) izlemektedir (Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2020b).
Örtüaltı tarımı yapan işletmeler büyüklükleri, örtü tipi ve özellikleri, üretim maliyetleri,
iklimlendirme koşulları, teknoloji kullanımları gibi çeşitli özellikleri bakımından farklılık
göstermektedir (Tüzel ve ark.,2015). Ülkemizde ortalama işletme büyüklüğü son 10 yılda 2 da
seviyesinden 4 dekara yükselmiştir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020b).
2.2. Türkiye ve Mersin’de Sera ve Örtüaltı Yetiştiriciliği Faaliyetleri
Türkiye, örtü altı alanı varlığı açısından Avrupa’da İspanya’dan sonra ikinci, dünyada ise
beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de seracılık 1940 yılında Antalya’da yapılan seralarda
başlamıştır. 2014 yılı verilerine göre, ülkemizde toplam sera alanı 61805,8 ha’dır. Toplam sera
alanı içerisinde cam seralar %13, plastik seralar %45,67, yüksek tüneller %16,11 ve alçak
tüneller ise %25,20’lik paya sahiptir.
Ülkemizde örtü altı yetiştiricilik, ekolojik koşullar ve bölgenin ihtiyaçlarına göre sera, alçak
tünel ve yüksek tünel yetiştiriciliği olarak şekillenmiştir. Özellikle Antalya ilinde seracılık

www.artuklukongresi.org

38

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

şeklinde gelişirken, Adana ve Mersin yöresinde alçak ve yüksek tüneller şeklinde yetiştiricilik
gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi ve daha kuzey yörelerde ise yüksek tünel şeklinde
üretimler yapılmaktadır (Öz, 2016).
Türkiye, örtüaltı yetiştiriciliği bakımından içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağı ülkeleri
arasında önemli bir yere sahiptir. Toplam örtüaltı alanının 350.000 Ha.dan fazla olduğu
Akdeniz Havzası’nda Türkiye, alçak plastik tünel alanları bakımından Mısır’dan sonra 2. sera
alanları bakımından ise İspanya ve İtalya’dan sonra 3. sırada yer almaktadır (Tüzel vd. 2010).
Avrupa ülkelerinde topraksız tarımın çevreye etkisi üzerinde titizlikle durulmakta, atık besin
çözeltisi miktarını minimuma indirmek üzere kapalı sistem kullanımı teşvik edilmektedir. 2000
yılında Hollanda’da topraksız sera alanının %70’inde kapalı sistem kullanıldığı ve meyvesi
tüketilen sebze türlerinin üretim alanının tamamında kapalı sistem kullanımının yasayla
sağlandığı bildirilmektedir (Van Os, 2000).
Topraksız Tarım Sera işletmelerimizin büyük çoğunluğunda üretim geleneksel şekilde toprakta
gerçekleştirilmektedir. Topraksız tarım 1995 yılında 100 da. üretim alanı ile Antalya’da kurulan
modern sera işletmelerinde başlamıştır. Ülkemizde topraksız tarım yüksek verim ve kaliteye
ulaşmak için sera iklimlendirmesi şart olduğundan, son yıllarda topraksız tarım yapan sera
işletmeleri jeotermal alanlara kaymıştır. Bu gelişmeler ile birlikte özellikle Ege Bölgesi bu
işletmeler için çekim merkezi haline gelmiştir. Ülkemizde topraksız tarımın gelişiminde bu
konu göz ardı edilmemelidir (Tüzel vd. 2010).
Boz, (2019)’a göre Türkiye ve Mersin’de kurulan örtü altı tarımsal üretim alanlarının boyutları
1995-2018 yıllarını kapsayacak şekilde verilmektedir. Türkiye’de 1995 yılında toplamda 363
042 da.ın yüzde 54’ü alçak tünel, yüzde 30’u plastik sera, yüzde 9.5’i cam sera ve geri kalan
5.9’u ise yüksek tünelden oluşmaktadır. Mevcut kapasite 2 katından fazla artarak (2.12 kat) 409
042 dda. artışla, 772 bin da.a çıkmıştır.
1995 yılında örtü altında toplamda Türkiye’de 2.3 milyon ton sebze ve meyve üretilirken,
bunun % 15.76’sının Mersin’de üretilmektedir. Toplam 23 yıllık süre sonunda 2018’de Türkiye
örtü altı sebze ve meyve üretiminde %342 artış, yıllık ortalama % 15 yükselme olmuştur.
Mersin’in örtü altı üretim kapasitesinin Türkiye içindeki payının % 15’den 25’e çıktığı örtü altı
toplam sebze ve meyve üretimi içindeki payının %15’den 20’ye çıktığı görülmektedir. Üretilen
ürünler içerisinde Mersin’de 2018 yılı itibariyle en fazla %75 muz, %63.4 kabak, %48 çilek,
%34 patlıcan ve % 31.6 biber üretimi gerçekleştirilmektedir. Örtü altı tarım alanı 2018 itibariyle
% 46’sı plastik, % 28.7’si yüksek tünel, % 21’i alçak tünel, % 3.8’in ise cam seradır.
Şahin (2012)’e göre Türkiye’de örtüaltı yetiştiricilik alanlarının % 86,9 Akdeniz Bölgesi’nde
bulunma ve örtüaltı yetiştiriciliğinde miktar ve alan bakımından sebze ve çiçeklerden sonra
üçüncü sırada meyveler yer almaktadır (TÜİK 2011).
Türkiye’de örtüaltı meyve yetiştiriciliğini incelediğinde 1999 yılında resmi verilerine sadece
muz ve çilek dahil edilmiş olup yetiştirilen diğer tropikal meyveler henüz çok büyük miktarlara
ulaşmadığından ve lokal olduğundan istatistiklere dahil edilmemiştir. Bununla birlikte, tropikal
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meyveler dışında son yıllarda örtüaltı bağcılık, örtüaltı kayısı ve bodur meyve yetiştiriciliği de
adından söz ettirmeye başlamıştır (Şahin 2011).
2.3.1. Akdeniz Bölgesi, Anamur İlçesi Coğrafi ve İklim Özellikleri
Akdeniz Bölge iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Fakat bölgenin iç
kesimlerine doğru gidildikçe sıcaklık değerleri düşmektedir. Bu nedenle iç kesimlerde seracılık
yaygın değildir. Sera yetiştiriciliğinde hava sıcaklığı önemli olduğundan, bunun tam aksi olan
don olayının az görülmesi gerekmektedir. Bu bakımdan bölgede donlu gün sayısının çok az
olması dikkat çekmektedir. En soğuk aylar olan Ocak ve Şubat aylarında seralar boş
kalmaktadır, böylece ısıtma giderleri en aza indirilmektedir. Sera işletme masrafları içinde
ısıtma-soğutma masraflarının payının %25’i bulması hatta bazı durumlarda %50’ye çıkması
seracılıkta ısı faktörünün dolayısıyla güneş enerjisinin önemini artırmaktadır.
Anamur İlçesi’nin iklim koşulları ve coğrafi yapısı, Mersin il bütününden daha farklı bir yapıda
olduğundan muz, kivi gibi tropikal iklim kuşaklarında yetişen sebze ve meyvelerin yetişmesine
olanak sağlamaktadır. Anamur İlçesinin özellikle 0-100 m. yükselti kuşağında kalan 25
mahallesinde çoğunlukla muz ve çilek üretimi yapılmaktadır. Bu ürünler dışında kiraz, badem,
kivi, nar, narenciye, zeytin ilçenin belirli mahallelerinde üretilmektedir.
Akdeniz sahilinde 200 km. uzunluğunda kıyıya sahip olan bölgenin tarım, turizm ve ticaret
bakımından önemli bir konumu vardır.
Bölgenin sahip olduğu ekolojik avantaj sayesinde yakıt masrafları azaltılarak kapalı alanlarda,
seralarda üretim kısa zamanda yapılabilmektedir. Bölgenin yüksek güneş enerjisi potansiyeline
sahip olması düşük maliyet ile üretim yapılmasına olanak sağlar.
Anamur ovasının doğusu, batısı ve kuzeyi dağlarla (Malsan Dağı, Akçalı Dağları, Yunt Dağları)
çevrilidir. Bu yüzden, soğuk rüzgarlardan hemen hemen hiç etkilenmemektedir.
2.3.2. Toprak Özellikleri
İlçenin genel toprak yapısında Büyük Toprak Grupları bakımından Kireçsiz Kahverengi Orman
Toprakları %80 ile en yaygın toprak türüdür.
Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflamasına göre VII. sınıf arazilerin %79 oranla yoğunlaştığı
görülmektedir. Bu araziler üzerinde ilçenin %83’ünü kapsayan orman alanları yer seçmektedir.
İlçede verimli olarak nitelendirilen Büyük Toprak Grupları bakımından Alüvyonal Topraklar
Dragon ve Sultansuyu Çaylarının getirdiği materyallerin birikmesiyle Anamur Ovası üzerinde
yayılım göstermektedir.
2.3.2. Erozyon Durumu
Bölge topraklarında su erozyonu hakimdir, söz konusu erozyon yüzey akışı bitki örtüsünce
zayıf toprak yüzeyi üzerinden geçerken akan suyun aşındırması sonucu ortaya çıkmaktadır.
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3. SERA BİTKİLERİ SERA YER SEÇİMİ VE KURULUMA BAĞLI ÖZELLİKLER
3.1. Sera Bitkilerinin Genel İklim İstekleri
Cevri vd. (2004)’e göre bir bölgede seracılığın yapılabilmesi için, o bölgenin iklim değerleri
bitki gelişimi için gerekli olan sınır iklim değerleri büyük önem taşır.
Bitkilerin dondan zarar görmemesi için seralarda mutlak sıcaklık 0°C’nin üzerinde olmalıdır.
Ancak günlük ortalama sıcaklığın 7°C olması durumunda 0°C altındaki düşük sıcaklık riskleri
ihmal edilebilir.
Sera etkisi dikkate alınarak günlük ortalama dış sıcaklığın 12°C’ nin altına düşmesi durumunda
seralar belli bir verim ve kaliteyi korumak amacıyla ısıtılmalıdır.
Pazar için yetiştiricilik yapılacak bölgedeki sıcaklık değerlerinin 12-22°C arasında bulunması
durumunda (genellikle 17-27°C’ ye adapte olmuş bitkiler için) havalandırma sistemleri ile
seralarda arzu edilen optimum iklim etmenlerinin sağlanması mümkün olabilmektedir.
Seralarda maksimum sıcaklığın ise 35-40°C üzerine çıkması ise arzu edilmez, toprak sıcaklığı
ise, en az 15°C olmalıdır.
Güneş radyasyonunun az olduğu Aralık, Ocak ve Şubat aylarında toplam güneşlenme süresi ise
minumum 500-550 saat arasında bulunmalıdır. Bu süre boyunca günlük güneş radyasyonu
toplamı, 2300 Wh/m²d olmalıdır. Bitki yetiştiriciliğinde limit değer 1000 Wh/m²d dir. Bu
değerin altında yapay ışıklandırma gerekli olmaktadır.
3.2. Sera Bitkilerinin Genel İklim İsteklerinin Sera Tasarımına Etkisi
Cevri vd. (2004)’e göre iklim elemanlarının sera tasarımı üzerine etkisi bakımından; seralar,
ürünleri extrem sıcaklıklar, rüzgar, yağmur, dolu ve kar yağışından korumak amacıyla tesis
edilirler. Önemli iklim faktörleri; sıcaklık, toplam güneş radyasyonu, yağış ve rüzgar
yoğunluğu gibi koşullar yapı tasarımını ve sera içi iklimini etkiler.
İklimin yanında yapı tasarım yük karakteristiği ve kullanılan malzeme vb tümü seraların genel
tasarım kriterlerini ortaya koyar.
Ülkemizde olduğu gibi AB ülkelerinde plastik seraların kullanımının cam seralara göre artması
sonucu, plastik-film seralar için extra tasarım kriterleri ortaya konmuştur:
(1) Plastik film gerginliği örtü malzemesinin konstrüksiyon elemanları üzerinde çırpınarak
zararlanması önlenmeli,
(2) Plastik filmin çekilmesi ve yenilenmesi kolay olmalı,
(3) Güneş radyasyonu ile ısınan yapı elemanlarının plastik malzeme ile temas ettiği noktalarda
izolâsyon sağlanmalı,
(4) Örtü malzemesi üzerinde kondense olan suyun bitkiler üzerine düşmesi engellenmeli ve
(5) Örtü malzemesinden gecen ışığın kaybı minimum değerde olmalıdır.
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Seralar optimum bitki yetiştiriciliği için, mümkün olduğunca hafif yapı elemanlarından tesis
edilerek yüksek güneş radyasyonu geçirgenliğini sağlamalıdırlar. Yapılar bölgedeki rüzgar,
yağmur ve dolu yükleri yanında sürekli ve değişken servis yüklerine karşıda dayanıklı olmak
durumundadır. Seraların tasarımında dikkate alınması gereken ölü yükler ya da sürekli yükler,
bitki yükü, tesisat yükü, kar yükü, rüzgar yükü ve deprem yükü gibi ana yükler bulunmaktadır.

Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Koordinatörlüğü’nde yürütülen TÜBİTAK/TARP
2060 projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, bölge üreticileri tarafından yaygın olarak
kullanılan makaslı sera sistemlerinin getirdiği imalat zorluğu nedeni ile cam sera projesinde de
özellikle çerçeve sisteminin uygulanması benimsenmiştir.
Bu proje çalışmasının yaygınlaşması ile;
(1) Ortalama çelik sarfiyatı profil olarak tek açıklıklıda 10,5 kg/m², çift açıklıkta ise 8kg/m²
olarak malzeme kullanımında ekonomi,
(2) Temel sayısı azaltılarak alt yapı çalışmalarından tasarruf,
(3) Montajda kaynak kullanılmayarak blonlu montaj tekniği ile prefabrikasyona uygunluk,
(4) İşçilik risk seviyesinin en aza indirilmesi,
(5) Büyük yan yüksekliği ile bitki gelişimi, verimliliği ve kalite artışına olanak sağlanması,
(6) Yüksek havalandırma oranları ile (% 22, % 29,7) daha iyi bitki gelişimi,
(7) Modüler üretime uygunluk,
(8) Galvanizleme tekniği uygulamasına olanak sağlanması,
(9) Büyük cam boyutlarının kullanılması ile daha fazla ışınım geçirgenliğinin elde edilmesi ve
(10) Macun kullanımının kaldırılması sağlanmış olacaktır.
3.3. Seralarda Enerji Korunumu Bakımından Gerekli Kriterler
3.3.1. Yapısal Düzenlemeler
Seranın toplam ısı geçiş katsayısının azaltılması da serada yapısal olarak bazı düzenlemelerin
yapılması gerekli olup, bu düzenlemelerin seçimi işletmelerin yatırım gücüne bağlı olarak
değişir. Bunlar sera örtü malzemeleri, perde uygulamaları, ısı köprüleri ve hava kaçağının
önlenmesi, buharlaşmanın kontrolünü kapsamaktadır. Bölgesel duruma bağlı olarak fazla enerji
gereksinimine neden olan rüzgar hızının etkisini azaltmak için rüzgar kıranlar kullanılmalıdır.
3.3.2. Güneş Radyasyonu ve Buharlaşma İlişkisi
Plastik seralarda açıktaki buharlaşmanın %51,7 si gerçekleşirken, cam seralarda %61,0
gerçekleşmektedir. Sezon boyunca plastik seralarda cam seralarda gerçekleşen buharlaşmanın
ancak %84,6 sı gerçekleşmekte ve cam seralarda plastik seralara göre %15,4 oranında daha
fazla buharlaşma gerçekleşebilmektedir.
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3.3.3. Sera Yüzey Alanının Azaltılması
Bir serada oluşan ısı kaybı, seranın yüzey alanı ile de orantılıdır. Sera yüzey alanı, taban alanına
bağlı olarak değişir ve seranın uzunluk-genişlik oranındaki değişime bağlı ısı kayıpları da
değişir. Sera yüzey alanı, sera yüksekliği ve çatı eğimine bağlı olarak ta değişim göstermektedir.
Sera, örtü yüzeyi ve taban alanı oranı, çatı eğiminin artmasıyla da artar ve bu durum bütün
seralar için geçerlidir. Çatı eğiminin artmasıyla seranın ışık geçirgenliği ve böylece sera
içerisine ulaşan güneş enerjisi miktarı da artmaktadır. Bu durum özellikle kış aylarında kuzey
enlemlerde bulunan seralar için önemlidir. Bölge için en uygun çatı eğimi 26,5˚ olarak
hesaplanmaktadır.
3.3.4. Sera Uzunluk -Genişlik Oranının Enerji Kullanımına Olan Etkisi
Sera uzunluk genişlik oranının enerji kullanımına olan etkisi 0,5 Ha. lık sera için araştırılmış
ve bölge de tesisi yapılan birçok kurumsal işletmede kullanılan çatı açıklığı 3,2 m. ve oluk
yüksekliği 4,5 m. olan alanı 5 Ha. ve kare şeklindeki seranın kullanımı ile karşılaştırılmıştır.
3.3.5. Sera Kenar Duvarlarının Enerji Kullanımına Olan Etkisi
Sera kenar duvarlarının her m² sinde oluşan ısı kayıpları, sera çatısının her m² de oluşan ısı
kayıplarının 1,4 katı kadar olduğu varsayılmıştır. Bu farklılık, esas olarak rüzgar etkisinin farklı
oluşu ve ısıtma borularının sera duvar kenarları yakınına yerleştirilmesindendir.
3.3.6. Sera Makas Genişliğinin Enerji Kullanımına Olan Etkisi
Ülkemizde daha çok uygulandığı şekilde tek bölmeli bir sera için makas genişliğinin 10 m. den
daha az olduğunda, enerji açısından ekonomik olmayan bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak
makas açıklığı en az 12,80 m. veya makas açıklığı 8 m. olan yine en az 2 veya daha fazla
bölmeler halinde kurulmuş olan geniş açıklıklı seralarda kabul edilebilir.
3.3.7. Sera Uzunluğunun Enerji Kullanımına Olan Etkisi
Sera uzunluğunun 50 m. veya daha fazla olması gerekmektedir. Sera uzunluğu 50 m. den az
olduğu durumda, sera örtü alanının sera taban alanına oranı hızlı bir şekilde artmaktadır.
3.3.8. Sera Biçiminin Enerji Kullanımına Olan Etkisi
Enerji korunumu bakımından gibi seraların yaklaşık olarak kare bloklar şeklinde tesisi
önemlidir. Bu durumda sera örtü yüzey alanının taban alanına oranı en düşük düzeyde kalır.
3.3.9. Sera Yönlendirilmesinin Enerji Kullanımına Olan Etkisi
Seralarda toplam radyasyon dengesi, yılın tamamı süresince seranın yönlendirmesi dikkate
alınmaksızın eşittir. Kuzey-Güney doğrultusunda yönlendirilen seralarda, daha az gölge sahası
oluşacağından dolayı bitki gelişim ve ürün kalitesi daha homojen olarak gerçekleşir.
Seranın yönlendirilmesinin isteğe bağlı olduğu bölge koşullarında, Kuzey-Güney doğrultusu
bitkilerinde dikim yönü olması nedeni ile kesin olarak tercih edilmelidir. Kullanılacak enerjinin
büyüklüğünü hiç şüphesiz işletmelerin bulunduğu yerdeki iklim faktörleri belirler. Enerjinin
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kullanıldığı sistemlerde ise, iklimsel avantajlar sektör için en az enerjinin kullanılmadığı yapılar
kadar önem taşımaktadır. Ortalama sıcaklığın 9-12˚C olduğu Kasım ayının ikinci yarısı ile ve
Mart ayının ilk haftasında bölgede belli verim ve kalite açısından ısıtma yapmak önemlidir.
3.3.10. Sera Yönlendirilmesinin Bitki Gelişimine Olan Etkisi
Bitkilerin gelişebilmesi ve ürün vermesi için güneş ışığının renkleri, yoğunluğu ve günlük
ışıklanma süresinin çok büyük önemi vardır. Seraların konumlandırılmasında ışığın geliş
yönünün de önemli etkisi bulunmaktadır. Bitkilerin doğal gelişimlerini sağlayabilmeleri için
uygun sıcaklığın sağlandığı bir ortamda belirli bir süre geçirmeleri gerekmektedir. Işıklanmanın
olmadığı gece vaktinin gündüzden 5-8°C kadar daha düşük bir sıcaklıkta olması doğaldır.
Serada yetiştirilen her bitkinin büyümesi için gerekli olan ısı miktarı farklıdır. Ancak, havanın
soğuk olduğu zamanlarda sera içi sıcaklığının 15°C’den az olmaması, en sıcak zamanlarda ise
30°C üstünde olmaması önerilmektedir.
Serada kullanılan toprak ısısının belirli bir sıcaklığın altına düşmesiyle bitki gelişimi, sera iç
ısının en yüksek sıcaklığı aşmasıyla da bitkinin özümlemesi duracak bitki olumsuz
etkilenecektir. Bu nedenle birim başına en fazla verimin alındığı ve ısınma maliyetlerinin en
düşük olduğu sera işletmeleri daha çok Akdeniz ve Ege Bölgelerindedir.
Sera bitkileri uygun ve düzenli aralıklarla olarak suya ihtiyaç duyar. Sulamayla seradaki
toprağın nem basıncı, sera içindeki havadaki nem basıncından fazla olduğundan, topraktaki
nem buharlaşarak seraya yayılır. Sera nem oranının artması bitkilerin gelişmesine olumlu katkı
sağlar, aynı zamanda bitkiler özümleme yaptıklarında terlemeden dolayı nem oranında artış
yaşanmaktadır (Öztürk ve Başçetinçelik, 2002).
3.4. Akdeniz İkliminde Seraların Göstermesi Gereken Genel Karakteristikler ve
Akdeniz İklimde Seralarda İklime Dayalı Sorunlar
Bölgede ılıman kış ve sıcak yaz ile karakterize edilen Akdeniz İklimi hakimdir. Çevri vd
(2004)’e göre Akdeniz ikliminde seraların çeşitli ana problemleri bulunmaktadır. Bunlar:
(1) Kış geceleri sınırlıda olsa biyolojik optimum sıcaklıkların düşmesi, 1-3 ay ısıtma gerekmesi,
(2) İlkbahar ve yazın gün içerisinde yüksek sıcaklık zararlanmaları,
(3) Geceleri gerçekleşen yüksek hava rutubeti,
(4) Kış aylarındaki düşük güneş radyasyonu,
(5) Önemli rüzgar yükleri, ve bazen beklenmeyen kar yükleri ve fırtına
(6) Yetersiz su kaynağı ve düşük su kalitesi.
Ilıman kış ve sıcak yaz ile karakterize edilen Akdeniz ikliminde seraların ana problemleri:
(1) Yüksek toplam ışık geçirgenliği,
(2) Özellikle ısıtılmayan seralarda iyi ısı izolâsyonu,
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(3) Geceleri minimum sıcaklığı yükseltmek için gerekli olan ısıtma ekipmanı,
(4) Etkili havalandırma ve kontrol sistemi,
(5) Rüzgar yüklerine karşı yüksek stabilite ve bazı bölgeler için kar yüklerine dayanım,
(6) Yağmur sularının sulama amaçlı depolanabilmesi için oluk ve tanklar,
(7) Mümkün olduğu kadar yüksek volümlü seralar,
(8) Mümkün olduğunca su tasarrufu sağlayacak sulama sistemleri ve
(9) Böceklerden koruyucu ağ sistemleri (Cevri, 2004).
3.5. Anamur Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde En Çok Karşılaşılan Sorunlar
Örtüaltı sebze yetiştiriciliği çok yoğun olmamasına rağmen bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Genellikle üreticilerin karşılaştıkları sorunlar aşağıda kısaca belirtilmiştir (Yarşı, 2018).
3.5.1. Hastalık ve Zararlıların Oluşumunda Etkili Sorunlar
a. Pestisit Kullanımı Kaynaklı Sorunlar: Hastalık ve zararlılar bakımından kalıntı etkisi az
olan pestisitlerin seçiminde gerekli özeni gösterilmesine rağmen, sık ilaçlama ve doz aşımı
önemli bir sorundur. Tarımsal kuruluş ve özel şirketler tarafından yapılan eğitim çalışmaları ile
üreticilerin bilinçlendirilmesine ağırlık verilmesi gerekmektedir.
b. Gübreleme Kaynaklı Sorunlar: Bilinçli üretimle örtüaltı tarımında önemli bir maliyet
oluşturan gübre ve ilaçlama masrafları azaltılması ve üretimde karlılığın arttırılması
sağlanmalıdır. Yabancı otların, toprak kökenli hastalık ve zararlıların mücadelesinde
solarizasyon uygulaması mutlaka özendirilmelidir (Arslan, vd 2012). İyi ve kaliteli bir üretim
için seralarımızda toprak ve yaprak analizleri mutlaka yapılmalı, alınan sonuçlar doğrultusunda
gübreleme programı uygulanmalıdır (Yarşı, 2018).
c. Sera Yapısına Bağlı Sorunlar: Eski tip seralarda havalanmanın yetersiz olması, sera içi
neminin yüksek olmasına yol açmakta ve hastalık ve zararlıların oluşmasına neden olmaktadır.
Seraların iyi havalanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve modern yapılı seralara
geçişin sağlanması gereklidir. Son yıllarda kurulan seraların, sera içi ikliminin kontrolü ve bu
işletmelerde havalandırma açıklıklarının çatıda bırakılması ile havalandırma alanının %40’a
ulaştığını tespit edilmiştir (Titiz, 2004).
d. Üretim ve Kültürel İşlemlere Bağlı Sorunlar: Budama, çapalama, askıya alma gibi
kültürel işlemlere dayalı uygulamaların yerinde ve zamanında yapılmaması, yanlış budamalar
verimde kayıplara neden olmaktadır. Hastalık ve zararlılara maruz kalan ürünler nedeniyle
üretimde kalite ve verim düşmektedir (Yarşı, 2016).
Anamur’da örtüaltında alternatif ürünlerin arayışına gidilmeli, önder çiftçilerle örnek seralarda
üretim yapılmalı ve karlılığı araştırılmalıdır (Yarşı, 2018).
Üreticilerin tozlanma ve döllenmede Bombus arılarının kullanılması; ürün kalitesi ve gelirin
artırmakta, ürünlerdeki kalıntının azalması bakımından olumlu yönde katkı sağlamaktadır
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(Gösterit ve Gürel, 2014; Gösterit ve Gürel, 2010).
e. Fide Teminine Bağlı Sorunlar: Üreticilerin hazır sebze fidesi kullanmalarından fidelerden
geçen hastalık ve zararlı riskini artmakta ve kaliteli üretim riske girmektedir.
3.5.2. Ürün Seçimine Bağlı Sorunlar
Anamur’da örtüaltında alternatif ürünlerin arayışına gidilmeli, önder çiftçilerle örnek seralarda
üretim yapılmalı ve karlılığı araştırılmalıdır. Bölge tarımında iyi tarım uygulamalarına ağırlık
verilmeli, üreticilere eğitimler verilmeli ve gerekli destekler sağlanmalıdır (Yarşı, 2018).
3.5.3. Pazarlama ve Ulaşıma Bağlı Sorunlar
Ürünlerinin yeteri kadar değerlendirilememesi ve diğer pazarlardan daha düşük fiyatlarda satış,
sebze üretimin az olması pazar oluşumunu ve fiyat oluşumunu olumsuz etkilemektedir.
Üreticilerin etkin bir örgütlenme ile kooperatif veya birlikler üzerinden ürün satışı yapmaları
yararlarına olacaktır (Yarşı, 2016).
Tüzel ve ark., (2015; 2010)’e göre seracılığın yaygınlaştığı Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir
gibi illerde seraların %60’ında üreticiler tozlanma ve döllenmede Bombus arısını
kullanmaktadır. Patlıcan, biber ve çilek en fazla oranla domates seralarında (%95) kullanıldığını
buna bağlı olarak Bombus arısı pazar satışı her yıl %20 oranında artmaktadır.
Anamur’a ulaşımın biraz zor olması ürünlerin yakın pazarlara gönderilmesinde sorunlar
yaşanmasına neden olmaktadır. Ürünlerin daha kolay taşınması ve taşımada ürün kayıplarının
daha az yaşanması için gerekli alt yapının tamamlanması gerekmektedir (Yarşı, 2018).
3.5.4. Sera Yapısına Bağlı Sorunlar
İklimin seracılığa elverişli olması ile ısıtmada sorun olmamakla birlikte sert esen rüzgarlar
seralara ve ürünlere aşırı zararlar vermektedir. Bu nedenle bu bölgede yeni sistem seraların
mutlaka rüzgar yüküne dayanıklı olması sağlanmalıdır.
3.6. Seracılık Faaliyetlerinde Sorunlar
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde üreticinin sebze tür ve çeşidine kendisinin karar verdiği,
üreticilerin bağımsız hareket etme düzeyinin yüksek olduğunu tespit edilmiştir. Örtüaltı
yetiştiriciliğinde uzman ve kurumsal destek yönlendiriciliğinde bir planlama ve organizasyonun
gereklidir, bu konuda politikaların geliştirilmesi gerekmektedir (Hızal ve Karlı, 2020).
Geniş tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde işletmenin bir parçası, tarım arazileri turizm,
konut vb kullanıma konu olabilmektedir. Bir kişiye ait birbirinden farklı yerlerdeki tarım
alanlarına ulaşım güçlüğü, toplu bir yerleşim noktasından dağınık arazi parçalarına gidip
gelmelerini olumsuz etkilenme, dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır
(Yıldız vd, 2018).
Tarım alanlarının bölgeler düzeyinde, o bölge için önemi ve zamanla değişimini anlamada,
istihdam verisi kullanılarak temel sektörün bulunması için önemli bir araç niteliğinde olan yer
seçim tekniği kullanılmıştır. Yer seçim tekniğinin (LQ coefficient) asıl kullanım alanı olan
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istihdam açısından temel sektör belirlenirken tarım alanlarının bölgesel düzeyde analizinde
“hâkim alan” terimi kullanılmıştır. Türkiye’de Düzey-2 bölge düzeyinde sırasıyla örtü altı tarım
(sera), organik tarım, tahıl, yem bitkileri ve nadasa bırakılan alanlar için şu önemli çıkarımlar
yapılabilir: Örtü altı tarım alanları TR 61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve TR 62 (Adana, Mersin)
bölgelerinde hâkim tarım alanları olarak 2000 yılından bu yana çok fazla değişmeyen oranlarda
sürdürmektedirler (Dede, 2020).
Türkiye’de, özelde Mersin’de son 30 yılda tarımsal arazilerde gözle görülür bir kaybın
yaşandığı görülmektedir. Bu kaybın tahıl ve diğer bitkisel üretimin yapıldığı tarlalarda daha
büyük olduğu gözlenmektedir. Tarım arazilerinde hem de bitkisel üretimler kısmen artan örtü
altı üretim tesisleriyle telafi edildiği saptanmıştır. Örtü altı üretim tesislerinde çoğunlukla belli
türde sebze ve meyvenin üretildiği gözlenmektedir (Boz, 2019).
Türkiye genelinde üretim artarken, ürün çeşitliliğinde ise azalmaktadır, tarımsal arazinin
korunması ve yönetimi için daha detaylı ve entegre planlama çalışmalarına ve tarımsal (veya
kırsal kalkınma) alan yönetim politikalarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Geleneksel ürünlerde bile örtü altında üretim ile “Ekonomik Sisteme” geçiş olumlu etki, “Ürün
çeşitliliğinde azalma” olumsuz etki olarak saptanmıştır.
Örtüaltında meyve yetiştiriciliğinin Türkiye’deki dağılımında çilek ve gerekse muz üretiminin
tamamının Ege ve Akdeniz Bölgelerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu iki meyvenin
örtüaltındaki yetiştiriciliği 12 ilimizde yapılmakta olup, bu iller arasında ilk sırayı Mersin, onu
Antalya ve Aydın izlemektedir.
Muz yetiştirilen alanlar topoğrafik açıdan yükseklik genellikle deniz seviyesi ile 50 m., bazı
alanlarda 100 m.ye kadar yayılış göstermektedir.
Türkiye’de yetiştirilen toplam muzun yarısından fazlası kapalı seradan sağlanmakta, 2009
toplam muz üretiminin % 71,22’si örtüaltında gerçekleştirilmiştir (TÜİK 2011).
Ülkemizde muz özellikle Toros Dağları ile kıyı çizgisi arasındaki sınırlı ve oldukça eğimli
alanlarda yetiştirilmektedir.
Anamur ve Bozyazı‟da ise Toroslar ile kıyı şeridi arasındaki düzlükler açıkta yetiştiricilik hem
de örtüaltı muz yetiştiriciliği için oldukça uygundur.
Örtüaltında ticari olarak yetiştirilen bitkiler içerisinde en uzun boylu bitki muz boyları ortalama
4–10 m arasında değişebildiğinden, çatı yüksekliği bitkinin bu özelliğine göre ayarlanması
gerekir. Muzun tropikal bir bitki olması nedeniyle örtüaltı üretiminde iklim koşullarının kontrol
altında tutulması gerekmektedir.
Örtüaltı muz yetiştiriciliğinde iyi bir teknik donanım, ısıtma, sulama ve havalandırmanın
ekonomik olarak yapıldığı seralara gereksinim duyulmaktadır. Muzun tropikal bir bitki
olduğundan örtüaltı üretiminde iklim koşulları kontrol altında tutulmalıdır.
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Örtüaltı muz yetiştiriciliğinde iyi bir teknik donanıma sahip, ısıtma, sulama ve havalandırmanın
ekonomik olarak yapıldığı seralara gereksinim duyulmaktadır.
Örtüaltı muz yetiştiriciliğinde diğer bir iklim sorunu da dolu olayıdır. Dolu her ne kadar cam
seralarda çok daha fazla etkili olsa da, plastik seralarda da bazen yıkıcı etkileri olabilmektedir
(Şahin ve Kendirli, 2012).
3.7. TR 62 (Adana, Mersin) Bölgesi NUTS-2 Regions Yerseçim Katsayısı Tekniğine Göre
Örtü Altı Tarım (Sera) Hakim Alanları
Dede, (2020)’e göre Türkiye’nin Düzey-2 bölgelerinde tarım alanlarının “Yerseçim KatsayısıLQ” ile analizlerde kullanılarak 2000, 2008 ve 2017 verileri üzerinden tarımsal hâkim alanlar
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bölgesel tarım politikaları için hangi bölgelerin tarımsal alan olarak hangi ürün deseninde
yoğunlaşma potansiyeline sahip olduğu da ortaya çıkarılması amaçlanmış, “Yerseçim
Katsayısı” kullanarak “hâkim alan” kavramını ilk defa gündeme getirilerek tanıtılması
hedeflenmiştir.
Yerseçim Katsayısı, herhangi bir sektörün bir yörede, bölgede temel sektör olup olmadığının
anlaşılması için kullanılmaktadır. Temel sektör denen olgu; bir bölgedeki istihdam
olanaklarının ve buna bağlı olarak olası yatırımların hangi sektörlere yapılması gerektiğini
anlamaya yardımcı olur.
Yerseçim Katsayısı Tekniği 1940’lı yıllarda ekonomist Robert Murray Haig (1887-1953)
tarafından bulunmuş olup, genelde bölge planlama alanında kullanılmaya başlanmıştır (New
York State Department of Labor, 2017).
Yerseçim katsayısı tekniği, temel sektörleri belli edebilmek için kullanılmakta ve değer 1 den
büyükse; o sektör temel sektör olarak adlandırılmaktadır (Isserman, 1977; Nijkamp, 1978).
Tarım alanları üzerinde yapılan çalışmada da sonuç, bir ve birden büyükse, o bölgedeki söz
konusu tarım alanlarının ülke ortalamasından yüksek olduğu ve bölge için oldukça fazla
derecede önem taşıdığı ve hâkim alan olduğu söylenebilir. Bu rakam 2.5’tan yüksek olması ise,
o bölgedeki söz konusu tarım alanlarının bölge için çok büyük bir öneme haiz olduğunu,
tarımsal üretim açısından bundan sonra alınacak karar ve izlenecek politikalarda bu değerlerin
fazlaca önem arz ettiğini göstermektedir.
Tarımsal üretim alanı olarak, “Hâkim Alan” kavramı en fazla üretim yapılan alandan ziyade bir
yoğunlaşma, ihtisaslaşma değerini ifade etmektedir. Farklı bölgelerde tarımsal üretim açısından
“Hâkim Alanlar”ın bilinmesi, bölgesel tarımsal politikaların oluşturulması açısından da önemli
bir köşe taşıdır.
Bu araştırmayla yer seçim katsayısı değerlerine göre Türkiye’de Düzey-2 bölge (NUTS-2
Regions) düzeyinde sırasıyla örtü altı tarım (sera), organik tarım, tahıl, yem bitkileri ve nadasa
bırakılan alanlar tespit edilmiştir. 2000-2008 ve 2017 yıllarında Düzey-2 bölgelerinin tarımsal
hâkim alan yerseçim katsayısı (LQ) sonuçlarına göre TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde:

www.artuklukongresi.org

48

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

2017 itibarı ile LQ değerlerinin düştüğünü ve organik tarım alanlarından vazgeçildiği, hâkim
alan olma niteliğini kaybettiği görülmektedir.
Hâkim alan şekline gelmemesine karşın TR62 (Adana, Mersin) bölgesi yem bitkileri ekim
alanlarında önemli artış görülmektedir. Örtü altı tarım alanları bakımından TR 61 (Antalya,
Isparta, Burdur) ve TR 62 (Adana, Mersin) bölgeleri hâkim tarım alanları olmayı çok fazla
değişmeyen oranlarda sürdürmektedir.
3.8. Arazi Parçalılığı ve İşletme Ölçeği Bakımından Kabuller
Arazi Parçalılığı ve İşletme Ölçeği Tarım arazilerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde
kullanımına etki eden en önemli unsurlar arasında bu arazilere sahip işletmelerin ölçekleri ve
arazilerin parçalılık durumu gelmektedir.
Tarım arazisi parçalılığı, bir işletmenin arazilerinin çok sayıda parsellere bölünmüş olması ve
bölünen parsellerin her birinin farklı yerlerde bulunması olarak tanımlanabilir.
Tarımsal işletmelerin parçalılığının göstergesi, işletme başına düşen ortalama parsel sayısıdır.
GTHB “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)” verilerine göre, 2002 yılında Türkiye’de işletme başına
5,9 adet parsel düşmekteyken, bu rakam 2011 yılında 6,9 adet parsele yükselmiştir
2001 Genel Tarım Sayımı (GTS) sonuçlarına göre, Türkiye’de işletme başına ortalama 4,1 adet
parsel düşmekte olup, ortalama parsel büyüklüğü 1,5 Ha. dır.
Türk Medeni Kanunu’nda yer alan istisnai kurallarla birlikte, Türkiye’de tarım arazilerinin
parçalanmasının önlenmesine ilişkin bir diğer yasal düzenleme ise, Türk Medeni Kanunu’nun
659’uncu maddesine dayanılarak çıkartılan ve 26.01.2003 tarih ve 25005 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip
Olup Olmadığının Tespitine Dair Yönetmelik”tir.
Yönetmelik ile mutlak tarım arazilerinde ve özel ürün arazilerinde 1 Ha.rın, dikili tarım
arazilerinde 0,5 Ha., örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 ha. ve marjinal tarım arazilerinde
2 Ha.rın iki katından küçük parsellerin bölünemez nitelikte olduğu hükme bağlanmıştır.
Daha sonra 5578 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” ile özel ürün arazileri için belirlenen bölünebilir en küçük parsel büyüklüğü
2 Ha.a çıkarılmıştır.
Türkiye’de tarım işletmelerinin en önemli yapısal sorunu parçalı ve küçük ölçekli olmalarıdır.
Söz konusu küçük ve parçalı işletme yapısı, sektörde teknoloji kullanımını güçleştirmekte,
mekanizasyon ve işgücü verimliliğini düşürmekte, işletmelerin tarımsal krediye ulaşma
imkanını ve yeterli sermaye birikimini kısıtlamaktadır. Dolayısıyla, tarımsal verimlilik düşük
seviyede kalmaktadır.
Tarımsal verimliliğin düşük olması ise, üretim maliyetlerini artırarak çiftçi geliri ve sektörün
rekabet gücü üzerine olumsuz etkide bulunmaktadır.
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Bununla birlikte, tarım sektöründe sayıca daha yaygın olan ekonomik üretim yapmaya uygun
olmayan ölçekteki küçük aile işletmeleri, geçimlik düzeyde faaliyetlerini sürdürmekte
olduğundan pazara yönelik üretim yapamamakta ve bu nedenle içe dönük bir tarım kesimi
varlığını devam ettirmektedir.
Bu hususlara ilave, tarım işletmelerinin mevcut yapısı, tarımsal örgütlenmeyi, eğitim ve yayım
çalışmalarını ve tarım ürünlerinin pazarlanması da dahil olmak üzere tüm tarımsal faaliyetleri
olumsuz yönde etkilemektedir.
3.9. Seracılık Faaliyetlerinde Yatırım Teşvikleri
798 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 28/2/2019-30700tarih sayılı resmî gazetede
yayınlanan seracılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.2020 Yılında da bu
teşvikler devam etmektedir.
Asgari 25 da. ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı
(bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera
yatırımlarına 5.bölge teşvik verilmektedir.
Seracılık yatırımlarına hem yatırım teşvik destek unsurları hem de alternatif sübvansiyonlu
kredilerden yararlanılabilme sektöre yapılan yatırımları cezbetmektedir. Seracılık Yatırımları
Bölgesel teşvik kapsamında yer aldıkları için daha düşük yatırım kapasitelerine de bölgesel
teşvik verilmektedir.
Seracılık Yatırımlarına Sağlanan Devlet Teşvik Unsurları asgari 5 milyon TL tutarındaki 25
da r ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar
kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına
sağlanan teşvik tutarları belirlenmektedir.
21/8/2020-31220 sayılı Resmi Gazete’ye göre 2022 Mersin bölgesel teşvik kapsamında yatırım
teşvik belgesi alacak sektörlere yönelik yatırım kriterleri veya asgari yatırım tutarları
“Aydıncık, Mut, Gülnar” ilçe sınırları içerisinde 4. Bölge Bölgesel Teşvik, veya bu İlçelerin
OSB–Endüstri Bölgelerinde yapılacaksa 5. Bölge Bölgesel Teşvik kapsamında ele alınmaktadır
(https://ulusalmusavirlik.com/illere-gore-turkiye-yatirim-tesvik-haritasi)

3.10. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na Göre Tarımsal Organize Bölgeler (TOB) ve
Tarımsal Alt Bölgeler (TAB)
Tarım ve hayvancılıkta üretimin desteklenmesi, pazar imkanlarının kolaylaştırılması ve kırsal
kalkınmanın sağlanması için planla TOB ve TAB alanları önerilmiştir.
Tarımsal Organize Bölgeleri (TOB): Tarımsal Organize Bölgeleri (TOB); ülkemiz kırsal
kalkınma stratejileri yönünde, 02.11.2005 tarihinde Tarım ve Köy işleri Bakanı ile Sanayi ve
Ticaret Bakanı tarafından imzalanan protokol ile; 23.10.2008 tarihinde, kabul edilen Tarımsal
Organize Bölgelerinin (Tarıma Dayalı İhtisas OSB), Organize Sanayi bölgeleri Kanunu’nda
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yer almasına yönelik; Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun (84562-26 ya ek 26/A maddesi) çerçevesinde oluşturulacak bölgelerdir.
Bu bölgelerde, tarımsal üretimin ve toprak kullanımının veriminin arttırılarak sürekliliğinin
sağlanması, tarım nüfusunun yerinde istihdam edilmesi ve gelir kaynaklarının arttırılması ya da
yeni kaynaklar oluşturulması, tarımsal tesislerin bir plan çerçevesinde bir araya getirilmesi,
başta çevre koruma ve gıda maddesi hijyenik koşulları olmak üzere kontrol edilme kolaylığı
sağlayabilecek
üretici-sanayici-pazarlayıcı
entegrasyonunun
gerçekleştirilebilmesi
hedeflenmektedir.
Tarımsal Organize Bölgeleri (TOB), tarımsal üretim için mutlak tarım arazilerini (Tarımsal
Niteliği I. Öncelikli Korunacak Alanlar) ve ürün işleme tesisleri için marjinal tarım arazilerini
(Tarımsal Niteliği II. Öncelikli Korunacak Alanlar ve Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar) içerir:
• Besicilik, süt sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik, seracılık, çiçekçilik vb. tarımsal üretim ve
ürün işleme faaliyetlerinin bir arada yapıldığı
• Tarımsal ürünlerin gıdaya dönüştürüldüğü, disipline edildiği, tek elden sevk ve idare edildiği,
desteklendiği,
• Üretici-sanayici-pazarlayıcı entegrasyonunun gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanmıştır.
Tarımsal Alt Bölgeler (TAB): Tarımsal Alt Bölgeler; Sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer
almayacağı, tarım ve hayvan yetiştiriciliğini destekleyen, hububat, meyve, sebze üretimi için
uygun tarım alanları, meralar, mantarcılık, orman ürünleri, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için
seralar, depo veya soğuk hava deposu, mandra vb sadece 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanım Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan “tarımsal amaçlı yapılar” fonksiyonlarını
barındıran alanlardır. TAB alanı içindeki fonksiyonlar, bulunduğu bölgenin yerel iklim ve
tarımsal potansiyeline, ekolojik ve ekonomik kaynağının ağırlığına göre belirlenecektir.
Tarımsal Organize Bölgeleri (TOB), besicilik, süt sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik, seracılık,
çiçekçilik vb tarımsal üretim ve ürün işleme faaliyetlerinin bir arada yapıldığı, disipline
edildiği, tek elden sevk ve idare edildiği ve desteklendiği alanlardır.
Tarımsal organize bölgeleri (TOB); tarımsal üretim için mutlak tarım arazilerini ve ürün işleme
tesisleri için marjinal tarım arazilerini içermelidir.
TOB’lar içerisinde; hububat, meyve ve sebze üretimi için uygun tarım alanları, sebze ve çiçek
yetiştiriciliği için seralar, mantarcılık, hayvancılık ve et entegre tesisleri, otlaklar, tarımsal
işletmeler, tarımsal ürün paketleme tesisleri, meyve işleme tesisleri, soğuk hava depoları, yem
depoları, TOB işletmelerinin ön arıtma yada toplu arıtma tesisleri, organik atıkların geri
dönüşüm tesisleri, hayvan klinikleri, kireçli ölü hayvan gömü çukurları, tarımsal araç-gereç
parkları, tarımsal ürün pazarlama hizmetleri, ürün borsası, tarımsal eğitim merkezleri, tarımsal
Ar-Ge ve laboratuvar alanları gibi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın bölge stratejisine uygun
ve olumlu görüş verebileceği tesislerin yer alması uygundur.
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Bunun dışındaki tekstil, boya sanayi, metal veya plastik hammaddeleri kullanan vb. kirletici
sanayiye ve tarımsal ürünlerin doğrudan işlenmediği sanayi işletmelerine kesinlikle yer
verilemeyecektir.
Tarımsal organize bölgeler (TOB) içerisinde tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi fonksiyonları
toplam TOB alanının en fazla %10 unu oluşturacak ve TOB alanı içerisindeki marjinal araziler
üzerinde yer alabileceklerdir.
Özellikle Tarımsal Organize Bölge (TOB) çevresindeki üretim ile ilişkili köylerin, bölgeye
ulaşım mesafesinin uzun tutulmaması, maliyet açısından oldukça önemlidir. Ancak; koku, sinek
vb. hijyenik etkilerin yaşanmaması için yerleşim alanlarına en az 1 km. mesafe bırakılması
önerilir
https://www.trakyaka.org.tr/upload/Node/33276/xfiles/Cevre_Duzeni_Plani.pdf, 03.11.2018)
3.11. Türkiye’de tarımsal toprakların parçalanmasının önlenmesi ve korunması
amacıyla Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu (TKAKK)
TKAKK’da yapılan en kapsamlı değişiklik kuşkusuz 2014 yılında yürürlüğe giren 6537 sayılı
yasadır. Bu yasa ile TKAKK’da köklü değişikliklere gidilerek YGTAB ve ekonomik bütünlük
kavramları gündeme getirilmiştir. Böylece tarım arazileri tek bir parsel boyutu yerine,
ekonomik bütünlük oluşturan bir veya daha fazla parseller topluluğu şeklinde
değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bakış açısı -tam olarak olarak yansıtmasa da tarımsal
işletme olarak değerlendirilebilir (Tablo 1).
Tablo 1: Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu (TKAKK)’ya göre Tarım Arazilerinin
Devrinde Geçerli Olan Kısaltmalar

3.12. Modern Seralarda Aranacak Asgari Şartlar
Modern Seralarda Aranacak Asgari Şartlara Dair Uygulama Talimatı, 25 Ağustos 2010 tarih ve
27683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına
Alınması Hakkında Yönetmelik” ile hükümleri yeni kurulacak veya modernize edilecek sera
işletmelerine desteklemeye esas uyulması gereken asgari standartlar belirlenmiştir.
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Buna göre sera ünitesi, ideal havalandırma için 3 dekara kadar olan projelerde mutlaka taban
alanın en az % 15’i, 3 da. dan daha büyük projelerde ise mutlaka taban alanın en az % 25’i
kadar tepe havalandırması olacak şekilde projelendirilmeli ve inşası buna göre yapılmalıdır.
Fidan, muz ve çok yıllık meyve türleri gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin
yetiştiriciliği yapılması planlan; projesinde ve yapım sözleşmesinde açıkça belirtilen bu tip özel
ürün seralarında tepe havalandırması oranı, bölgenin şartlarına göre Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından
belirlenir (https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler)
İlk kez kurulacak olan sera işletmeleri için her sera işletmesinde seradan ayrı olarak en az
toplam 20 m² idari ve teknik bina bulunmalıdır. Ancak bölge ve yörenin ekonomik, ekolojik ve
teknik özelliklerinin yeterli olmadığı durumlarda, bu ünite alanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İl/İlçe müdürlükleri bünyesindeki komisyonlar tarafından belirlenir.
Topraklı yetiştiricilik yapılması planlanan sera ünitesinde taban suyunun 1,5 m.den yukarı
olması halinde, atık ve fazla suyun uzaklaştırılması için drenaj kanalları projede yer almalıdır.
Topraksız tarım yapılması planlanan sera ünitesinde, sistemden çıkan atık suyun geri
dönüşümünü sağlayacak ekipmanlar projelendirilmeli ve inşası buna göre yapılmalıdır.
3.13. Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği
Toprak analizlerine dayanmayan ve bilinçsiz yapılan gübreleme uygulamaları toprakların
elektriksel iletkenlik değerlerini artırmakta ve suların kirlenmesine neden olmaktadır. Seralarda
üretimin kayıt altına alınması sağlandığında ürünlerin izlenme ve kontrolü de sağlanabilecektir.
4 Kasım 2008 tarihinde uygulamaya konulan “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların
Kayıt Altına Alınması” yönetmeliği gereği ticari amaçla üretimi yapılan tüm tarım ürünlerinde
kullanılan ilaçları ve gübreleri kayıt altına almak bir zorunluluk olmuştur. Zirai ilaç
kullanımının kayıt altına alınacağı sistemin en önemli kısmı, bu ilaçların satılmasının reçeteye
tabii olmasının sağlanmasıdır.
En yoğun tarımsal faaliyet olan seracılıkta birim alandan alınan verimi arttırmak amacı ile
yoğun bir şekilde kullanılan sentetik kimyasal ilaçlar, gübreler ve bitki büyüme maddelerinin
insan ve çevre sağlığını tehdit ettiğinin farkına varılması ile birlikte, günümüzde diğer tarımsal
faaliyetlerde olduğu gibi, seracılıkta da sürdürülebilirliğin sağlanması öncelikli hedef haline
gelmiştir (Tüzel vd, 2020).
3.14. Tarımsal Kalkınma Planlarında Sürdürülebilir Tarım Hedefleri
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onbirinci Kalkınma Planı ve Açıklama Raporu (2019-2023)
Tarımda Öncelikli Gelişme Alanları belirlenmiştir.
Amaç: Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli
beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü
artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek,
etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır.
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Politika ve Tedbirler: Makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri temin edilerek,
tohumdan sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve
değerlendirme çalışmaları kurumsal hale getirilecek, tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak
etkin kullanımı sağlanacaktır.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA)
önceliklerimiz doğrultusunda politikalara yansıtılması, amaçlara ilişkin etkili bir takip ve
gözden geçirme mekanizması oluşturulması temel amaçtır.
Politika ve Tedbirler: SKA’lar ulusal öncelikler ve koşullar doğrultusunda sektörel ve tematik
politika belgelerine yansıtılacaktır. Kurumsal stratejik planlar ile sektörel ve tematik politika
hazırlıklarında SKA’larla uyum gözetilecek, kurumsal koordinasyon mekanizması ve ulusal
sürdürülebilir kalkınma amaçları izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır
https://www.trakyaka.org.tr/upload/node/42698/xfiles/on_bırıncı_kalkınma-planı_20192023.pdf

4. Bulgular
Örtüaltında meyve yetiştiriciliğinin Türkiye’deki dağılımında çilek ve muz üretiminin
tamamının Ege ve Akdeniz Bölgelerinde gerçekleştiği 12 ilden ilk sırayı Mersin almaktadır.
Mersin bir sera üretim merkezi olma yolunda ilerlemekte, Türkiye’deki örtü altı üretim
alanlarının dörtte birini bulundurmaktadır. Mersin İli’nde Anamur İlçesi sera ve örtüaltı
yetiştiriciliğinde tarımsal performansıyla öne çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni Anamur
İlçe yerleşiminin %80’ini oluşturan sera ve örtü altı yetiştiricilik alanları, Anamur Ovası ve
Tarımsal SİT – Büyükova üzerindedir. Ancak sürdürülebilir tarım bağlamında mevcut doğal
olanakların optimum değerlendirmesiyle bir planlama kapsamında seracılık alanları yer seçim
kararları alınmamıştır.
Modern olmayan sera tesisleri, ulaşım, sulama, yeraltı suyu kullanımı, depolama, nakliye ve
dağıtım sorunları, çiftçi kayıt sistemi oluşturulmaması, gübre ve ilaçlama da kontrole bağlı
sorunlar ve üretilen ürünlere bağlı tarım deseni organizasyon eksikliği ve pazarlama vb
sorunları bulunmaktadır.
Anamur Ovası ve Tarımsal Sit alanı olan Büyükova sınırları içinde gün geçtikçe Tarımsal
Sanayiye dayalı Agroendüstriyel tesisler artmaktadır.
Üretim yeteneği bakımından değerli Büyük Toprak Gruplarından Alüvyal ve Arazi Kullanım
Kabiliyeti bakımından I., II. III. ve IV. sınıf AKKS’ye sahip topraklarda seracılık faaliyetleri
ve yerleşimin yaygınlaşması biyolojik performansı yüksek açık tarım topraklarının yok
olmasına neden olmaktadır.
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Sera yüzeylerinin güneş ışığını yansıtması ve havalandırmayla açığa çıkan sıcaklık
mikroiklimada etkili olmaktadır. Sera alanlarının kuruluş yönelişi, alansal büyüklükleri
bakımdan uygun tesis edilmemesi de bu bakımdan önemlidir. Seralar değişik türlerde (alçakyüksek), boyutlarda ve örtü tiplerinde, bitişik ve iç içe olması erişilebilirlik sorunu
oluşmaktadır. Aynı zamanda seraların güneş ışığından maksimum yararlanmasında seraların
havalandırmasında sorunlara neden olmaktadır.
Uygulamada seraların kurulması sırasında, sera kurulacak arazinin şekli, tesis konumu ve
yerleşim, çalışma alanı planlama faktörleri, bölgesel durum ve seraların yönlendirilmesi
iklimsel konulardan daha fazla öneme sahip bulunmaktadır.
Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) tarafından desteklenen ve “Anamur
Ovası Örneğinde Sera ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Alanlarının Uygunluklarının İrdelenmesi”
başlıklı proje devam etmektedir.
Bu araştırmayla Akdeniz Bölgesi ve Anamur İlçesi sürdürülebilir seracılık faaliyetleri
bakımından teori ve kuramlar, kabul, ideal norm ve standartlar çerçevesinde sera uygunluk
analiz parametrelerinin ortaya konması hedeflenmiştir.
İklim elemanları ve tarımsal faaliyetler ilişkisi, sera ve örtü altı yetiştiricilik alanların yer
seçimi, konumlanma, bakı- yöneliş, biçim, boyut bakımından ideal norm ve standartları
hakkında evrensel ve bilimsel kabullerinin ortaya konmasına yönelik teori araştırılmıştır.
Devam eden araştırma projesiyle Anamur İlçe Bütünü ve Araştırma Alanı kapsamında:

• Güncel-Aktüel Arazi Örtüsü, Arazi Kullanış Durumu,
• Tarım Deseni Özellikleri,
• Sera Alanları Özellikleri
• Örtüaltı Yetiştiriciliği Alanları Özellikleri
• Açık Tarım Toprağı Özellikleri ortaya konacak,
• Sera Alanları Özelliklerine Göre Analizlerle Tarımsal Uygunluk
• Örtüaltı Yetiştiriciliği Alanları Özelliklerine Göre Analizlerle Tarımsal Uygunluk
• Açık Tarım Toprağı Özelliklerine Göre Tarımsal Uygunluklar belirlenecektir.

Bu bildiri kapsamında Akdeniz Bölgesi Anamur İlçesi sürdürülebilir sera ve örtü altı
yetiştiricilik faaliyetleri bağlamında analiz parametreleri ana kriter, alt kriterler ve ölçütlerine
yönelik araştırma sonuçları elde edilmiştir.
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Sera alanları, örtüaltı yetiştiriciliği alanları, açık tarım toprağı optimum iklimsel koşulları, sera
tesis koşul ve kabulleri (yer seçimi, konumlanma, doğrultu, biçim, boyut vb ideal norm ve
standartlar), sera ve örtüaltı yetiştiricilik alanları tipi ve işletme büyüklüğü (ideal norm ve
standartlar) araştırma bulgular bir tabloda toplanmıştır (Tablo 2).
Bu tablodan yararlanılarak Anamur İlçesi örneğinde sera ve örtüaltı yetiştiricilik alanları, açık
tarım toprağının yer seçimi, sera tesis, doğrultu, konumlanma ilkeleri bakımından optimum
kabulleri ile uygunluk saptamaları yapılarak sürdürülebilir tarıma yönelik öneriler
getirilecektir.
Tablo 2: Akdeniz Bölgesi ve Anamur İlçesi Sera Alanı ve Örtüaltı Yetiştiricilik Alanları ve
Açık Tarım Topraklarında Optimum İklimsel Koşullar, Tesis Koşul ve Kabulleri, İdeal Norm
ve Standartlar
SERA VE ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİK, AÇIK TOPRAK ALANLARINDA
İDEAL NORM VE STANDARTLAR
AKDENİZ BÖLGESİ ANAMUR İLÇESİ OPTİMUM İKLİMSEL
KOŞULLARI
0°C’nin üzerinde
Seralarda mutlak
sıcaklık
15°C’den az olmamalı
Soğuk havalarda
sıcaklık
30°C üstünde olmamalı
Sıcak havalarda
sıcaklık
Günlük ortalama dış sıcaklığın 12°C’ nin altına düşmesi
Sera ısıtması
durumunda
En az 15°C olmalı
Toprak sıcaklığı
35-40°C üzerine çıkmamalı
Sera maksimum
sıcaklığı
Tarımsal üretime uygun toprak
Toprak yapısı
Güneşlenme süresi Günlük toplam güneş Limit
Güneş radyasyonunun
minumum 500-550 radyasyonu 2300
değer
az olduğu
saat
Wh/m²d
1000
Aralık, Ocak ve Şubat
Wh/m²d
aylarında
% 22- 29,7 havalandırma ile daha iyi bitki gelişimi
Yüksek havalandırma
oranı
İdeal havalandırma için 3 da. mutlaka taban alanın en az % 15’i kadar tepe
havalandırması
3 da.dan daha büyükse taban alanın en az %25’i kadar
tepe havalandırması
TESİS KOŞUL VE KABULLERİ (YER SEÇİMİ, KONUMLANMA,
DOĞRULTU, BİÇİM, BOYUT VB İDEAL NORM VE STANDARTLAR)
Muz yetiştirilen alanlar topoğrafik açıdan yükseklik
Topoğrafya ve
genellikle deniz seviyesi ile 50 m., bazı alanlarda 100
yükseklik
m.ye kadar
1,5 metreden yukarı ise drenaj kanalları gerekli
Taban suyu
Makaslı sera sistemleri Tek bölmelilerde en az 10.00 m., İki veya daha
bölmelerde en az 8-12,80 m.
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Tek açıklıkta 10,5
Çift açıklıkta 8kg/m² olmalı
kg/m²
Az olmalı
Blonlu montaj
Prefabrikasyona ve modüler
tekniği
üretime uygunluk
Galvanizleme
Macun kullanımından kaçınmak
tekniği
İşçilik risk seviyesi en az olmalı
İşçilik
Büyük yan yükseklik ile bitki gelişimi, verimliliği ve
Sera yan yükseklik
kalite artışı sağlama
Temel sayısı azaltılarak alt yapı çalışmalarından tasarruf
Sera yüzey alanı
Büyük cam boyutu ile daha fazla ışınım geçirgenliği
Sera cam boyutu
sağlama
Sera örtü malzemesi, perde uygulamaları, ısı köprüleri ve
Sera ısı geçiş katsayını
hava kaçağının önlenmesi, rüzgar kıranlar, buharlaşma
azaltma
kontrolü
Sera uzunluk genişlik oranının enerji kullanımına etkisi
Sera enerji
0,5 ha lık seralarda
korunumunda
26,5˚
Sera çatı eğimi
3,2 m.
Sera çatı açıklığı
4,5 m.
Sera oluk yüksekliği
5 ha.
Sera alanı
Kare blok (sera örtü yüzey alanının taban alanına oranı en
Sera biçimi
düşük düzeyde)
En az 50 m.
Sera uzunluğu
Kuzey-Güney
Sera doğrultusu
Kuzey- Güney
Bitki dikim sırası
SERA VE ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİK ALANLARI TİPİ VE İŞLETME
BÜYÜKLÜĞÜ
(İDEAL NORM VE STANDARTLAR)
Küçük işletmeler (üretim alanı 10 dekardan az)
Sera işletmeleri
Orta büyüklükteki işletmeler (üretim alanı 10-30 dekar)
Sera işletmeleri
Büyük işletmeler (üretim alanı 30 dekardan fazla)
Sera işletmeleri
Örtü altı tarım yapılan arazilerde 0,3 ha
Asgari tarımsal arazi
büyüklüğü
Örtüaltı tarımı arazilerinde 1 da
Ekonomik verimlilik
büyüklüğü
Birbirine uzaklıklar en fazla 10 km olmalı
Ekonomik bütünlük
için
12,6 – 50 Ha.
AB ortalama işletme
büyüklüğü
Asgari 25 da.
Yurtiçinde sera teşvik
büyüklüğü
20 m²
Sera idari ve teknik
binası
Ortalama çelik sarfiyatı
profil
Temel sayısı
Montaj
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5. Tartışma ve Sonuç
Ulusal Kalkınma Planlarımızda yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra uluslararası rekabet
gücünü artırmış, ileri teknoloji, altyapı sorunlarını çözülmüş, örgütlü ve verimliliği yüksek,
etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçlanmaktadır. Bu bağlamda uluslararası
standartlarda bölgesel, yöresel bir sera ve örtü altı yetiştiriciliği modeli kabul edilip
uygulanmalıdır.
Öncelikle AB genelinde ortalama işletme büyüklüğü 12,6 Ha. olduğu ve bu rakamın bazı üye
ülkelerde 50 Ha. üzerine çıktığı dikkate alındığında, ortalama işletme büyüklüğü 6,1 Ha. olan
Türkiye’nin, tarım sektörünü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturabilmesi bakımından bu
alandaki gerekli tüm tedbirleri alması gerekmektedir (https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/10/10)
Küçük ölçekli tarım işletmelerinin yaygın olarak bulunduğu Türkiye’de ortalama işletme
büyüklüğünün düşük seviyede olmasının yanı sıra arazi dağılımı da dengesizdir. Bununla
birlikte, arazi parçalılığı giderek artan bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir.
Etkin bir planlama ve yönetim anlayışında, kentlerin içerisinde ve çeperlerinde yer alan ve
çeşitli sektörlerdeki (sanayi, ulaşım, enerji, konut, vb.) gelişme eğilimleri nedeniyle tehdit
altında olan tarım arazileri gerek farklı tür ve ölçekteki kent planlarında uygun karar ve
stratejiler geliştirilerek, gerekse tarım arazileri ve tarımsal üretime dair özel politikalar
uygulamaya konularak güvence altına alınmalıdır.
Asgari 25 da. ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerine sahip otomasyona dayalı sera
yatırımlarına 5. Bölge teşvik verilmektedir. Bu ve benzeri teşviklerin tarımsal faaliyetlerle
uğraşanlarda farkındalılık yaratılmalı ve ulusal ölçekte faydasının aktarımı ile bilginin yayımı
gerçekleştirilmelidir.
İlk kez kurulacak olan her sera işletmesinde seradan ayrı olarak en az toplam 20 m² idari ve
teknik bir bina gerekliliği saptanmıştır. Bölge ve yörenin ekonomik, ekolojik ve teknik
özelliklerinin yeterli olmadığı durumlarda, bu ünitelerin alanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İl/İlçe müdürlüklerinde komisyonca belirlenecektir.
Topraklı yetiştiricilik yapılması planlanan sera ünitesinde taban suyunun 1,5 m.den yukarı
olması halinde, atık ve fazla suyun uzaklaştırılması için drenaj kanalları projede yer almalıdır.
Bu hüküm şartlarını sera kurulumunu gerçekleştirecek firma/firmalar fizibilite etmekle
yükümlüdür.
Topraksız tarım yapılması planlanan sera ünitesinde, sistemden çıkan atık suyun geri
dönüşümünü sağlayacak ekipmanlar projelendirilmeli ve inşası buna göre yapılmalıdır.
İdeal havalandırma için sera ünitesi 3 da. kadar olan projelerde mutlaka taban alanın en az %
15’i, 3 da.dan daha büyük projelerde ise mutlaka taban alanın en az % 25’i kadar tepe
havalandırması olacak şekilde projelendirilmeli ve inşası buna göre yapılmalıdır.
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Sağlıklı sera ürünleri yetiştirilmesinde “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt
Altına Alınması” yönetmeliği gereği ticari amaçla üretimi yapılan tüm tarım ürünlerinde
kullanılan ilaçları ve gübreleri kayıt altına almak bir zorunluluğunun büyük önemi vardır.
Asgari Tarımsal Arazi Büyüklüğü- ATAB: Verimli işletilebilen en küçük tarım arazisi
büyüklüğüdür. Mutlak, Marjinal ve Özel Ürün tarım Arazilerinde 2 Ha., Dikili Tarım
Arazilerine 0,5 Ha., Örtü altı Tarım yapılan arazilerde 0,3 Ha. tespit edilmiştir.
Yeterli Gelirli Tarım Arazisi: Bir İlçede bir kişiye ait aralarında ekonomik bütünlük oluşturan
tarım arazileridir. Ülke genelinde bölgesel farklılıklar dikkate alınarak aralarında ekonomik
bütünlük bulunan tarım arazilerin olması gereken asgari büyüklükleri, her ilçe için ayrı ayrı
belirlenerek TTAKK ekinde yayınlanmıştır.
Ekonomik Bütünlük Değerlendirmesi: Aynı kişiye ait ekonomik verimlilik açısından birbirine
bağımlı tarım arazileridir. Örtüaltı tarımı arazilerinde 1 da., Dikili tarım arazilerinde 5 da, Sulu
ve kuru tarım arazilerinde 10 da dan daha büyük olan ve aralarındaki mesafe 10 km den az olan
ekonomik bütünlük oluşturmaktadır. Mülkiyeti aynı kişiye ait sınırdaş tarım arazileri ekonomik
bütünlük oluşturmaktadır. Paylı tarım arazilerinde bütünlük hesabı tarım arazisi içindeki pay
miktarı esas alınarak yapılmalıdır.
Tarımsal organize bölgeler (TOB) içerisinde tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi fonksiyonları
toplam TOB alanının en fazla %10 unu oluşturacak ve TOB alanı içerisindeki marjinal araziler
üzerinde yer alabileceklerdir.
TOB ve TAB merkezlerinin yer seçimleri “köylere yakınlık, ulaşım olanakları, hakim rüzgar
yönü-yerleşim olması, marjinal tarım arazilerinin bulunması, dere yataklarına yakın olmaması,
çevresindeki yerleşim alanlarına en az 1 km. mesafede olması” gibi bazı kriterlerle
belirlenmiştir. Alan ilişkisi, doğal koruma alanlarına yakın olmaması, mera ve sulu-kuru tarım
arazilerine yakın olması, marjinal tarım arazilerinin bulunması, dere yataklarına yakın
olmaması, çevresindeki yerleşim alanlarına en az 1 km mesafede olması” gibi bazı kriterlerle
belirlenmiştir.
Türkiye’de tarımsal toprakların parçalanmasının önlenmesi ve korunması amacıyla Toprak
Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na (TKAKK) göre aynı idari sınırlar içinde birbirine
uzaklığı 10 km olan taşınmazlar ekonomik bütünlük oluşturmaktadır (Resmi Gazete, 2005).
Ancak bu uzaklık harita üzerindeki en yakın mesafe mi, yoksa; her iki parselin yol ağı dikkate
alınarak hesaplanan en yakın erişim mesafesi mi tartışma konusudur. Aralarındaki mesafe çok
kısa olmasına rağmen, nehir, otoyol vb doğal ve yapay engeller sebebiyle, karayolu ulaşımının
10 km.den daha uzun olduğu taşınmazların bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
sebeple bu kriter taşınmazlar arasındaki en yakın erişim mesafesi dikkate alınarak yeniden ele
alınmalıdır (Sönmez, 2018).
Seracılık faaliyetlerinin kontrol ve yönlendirmeye yönelik kurumsal organizasyon eksikliği
bulunmaktadır.

www.artuklukongresi.org

59

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Tarım alanlarına ulaşım güçlüğü yerleşme makroformu etkilemekte, dağınık yerleşmeler ortaya
çıkmaktadır.
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ACCESSING THE IMPACT OF CHANGES IN PRE-TAX SUBSIDY ON INFLATION
IN DEVELOPING

Usman A. Usman
Ibrahim Badamasi Babangida University lapai, Niger State, Nigeria
ABSTRACT
The argument on subsidy reform in developing countries continued to generate contentious
isues as to whether it fuels inflation or not. Subsidy on energy has significant implication on
pricing gap. Thus reform on subsidy taken cautiously or not can affect productive sector and
spike inflationary pressure. This study seeks to investigate the effect of pre-tax subsidy on
inflation employing panel data set of ten (10) developing countries spanned the period 2003 to
2019. Applying the panel auto regressive distributed lag model, the result of the study shows
that pre-tax subsidy has a positive insignificant effect on inflation in the long run. GDP has
negative insignificant effect on inflation in the long run and post-tax subsidy has negative and
statistical significant effect on inflation in the long run. The result also revealed that there is a
uni directional causality running from gdp to inflation
Keywords: subsidy, inflation, autoregressive distributed lag model
1. Introduction
Subsidy on energy has significant implication on pricing gap as well as demand for energy
products. Several economic shocks emerged when there is subsidy reform. On one hand, the
spillover negative effect may be spread on productive sector. A fuel price hike would
effectively amounts to an increase in indirect taxation on enterprises factor inputs.
Fundamentally, the increase in enterprises’ production costs depends at the individual level on
the goods and services produced and on the production function given the production cost
constrain outlay. The impact at the aggregate level is related to the economy’s energy
intensity and its openness to external competition and markets (IMF, 2021). In some cases,
subsidy reform most often translate into an increase in inflationary pressures if price increases
are large enough and by implication, The increase or hike in lag value or perharps previous
subsidized prices of fuel will cause a first-round increase in fuel inflation, with the magnitude
of the pass-through dependent on the weights of food and fuel products in the consumer price
index (IMF, 2021).
According to IMF (2013) Energy report shows that subsidies are pervasive and impose
substantial fiscal and economic costs constrain in most regions not allowing for adequate
implementation of policy plan. For instance, the pre-tax subsidies for petroleum products,
electricity, natural gas, and coal stood at $480 billion in 2011 (0.7 percent of global GDP or 2
percent of total government revenues). The cost of subsidies is especially evident and acute in
oil exporting countries on the other hand, post-tax subsidy which also factors in the negative
externalities from energy consumption subsidies are much higher at $1.9 trillion (2½ percent
of global GDP or 8 percent of total government revenues). The advanced economies account
for about 40 percent of the global post tax total, while oil exporters account for about onethird. Removing these subsidies could lead to a 13 percent decline in CO2 emissions and
generate positive spillover effects by reducing global energy demand.
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Pre-tax energy subsidies are very much significant in that it estimates and captures both those
that are explicitly recorded in the budget and those that are implicit and off-budget. In
addition, this subsidy declines with collapse of international energy prices nad also have
implications on revenue and GDP of nations. The pre-tax subsidy as aforementioned is
significant in this study because it is concentrated in developing and emerging economies. Oil
exporters most of which are typically developing or emerging economies tend to have the
largest.
Subsidy is one of the topical issues today that continued to bug policy makers considering the
fall in the value energy products that affects fiscal balance of oil exporting countries. The
argument on whether or not subsidy reform is panacea for growth continued to generate
outcry especially in developing countries whose major export rely on energy product. It is in
view of this that this study seeks to investigate the relationship between pre-tax subsidies on
inflation in Nigeria
2. Literature Review
There are dearth with mixed evidences on the relationship between subsidy and inflation
Omotosho (2019) in a study used time series to estimate the macroeconomic implications of
oil price shocks and the extant fuel subsidy regime for Nigeria spanned 2010 to 2018 and
applying the error variance decompositions approach. The result of the study showed that that
fuel subsidy removal leads to higher macroeconomic instabilities
In another study, Vala and Gujarati (2014) estimated the impact of food subsidy on inflation
using data on India spanned 1994 to 2014. The result of he study indicates that a rise in food
subsidy has a positive effect on food inflation and has negative effect on growth India.
In a recent study, Ghosh (2021) used data on India to investigate the relationship between
subsidy on Diesel and inflation using VAR based macroeconomic model and employing 78
quarterly data spanned 1997-98 Q1 to 2016-17 Q2. Thus this covers the period of diesel
subsidy reforms and pricing policy in Indian economy the result of the study show that diesel
subsidy reform improves growth by reducing inflation.
Dennis (2006) investigate the implication of fossil fuel subsidy removal on household welfare
in developing counties, the authors report that welfare implications are unambiguously
positive for government . However, the results are mixed for private households, although in
an overwhelming majority the results also are positive. However, even in the cases where the
welfare implications are negative for private households the result shows that it is possible
for governments to carry out the reforms in such a way as to be welfare improving to households incomes by compensating them with some of the fiscal savings gained from the subsidy
reform.
In a recent study, Auktor and Loewe (2021) in their study on Subsidy reforms in the Middle
East and North Africa used data on Morocco, Egypt and Iran between 2010 and 2017 to
investigate the effect of subsidy on poverty. The authors reported that subsidy spending could
trigger inflation and reduce human welfare thus strategic reforms are needed to be
implemented to reduce social unrest.
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3. Methodology
This study seeks to investigate the relationship between pre-tax subsidies on inflation
employing 10 oil exporting countries. This study spanned 2003 to 2019 using panel data set.
The justification of employing secondary data set is due to availability of data in terms of
non-probability sampling technique. The pre-tax subsidy data is also employed due to its
direct effect on energy price which affect macroeconomic indices. This is because the post-tax
subsidy addresses the issue of environmental and externalities and do cover the price gap that
has continued to awaken lingering issues in subsidy reform. More so, the period of study also
covered the time at which global international market shock affects the prices of energy
product. Thus has implication on subsidy reform on oil exporting countries especially Nigeria.
The data used is the secondary data set retrieved from IMF
Model specification
INF=f(Pre-sub, psotsub, GDP)
However, to ensure that the objective of the study is estimated, the Vector Autoregressive
(VAR) model is expressed as:
𝑋𝑡 = 𝛼 + ∑𝑝𝑗=1 𝑋𝑡−𝑗 ∅𝑗 + 𝑢𝑡 …………………………………………………………..(6)
Where Xt is the vector of independent variables employed in the study
Estimation procedures: firstly, the descriptive statistics which explains the mean and
standard deviation is employed and the multicolinearity test for series. The macroeconomic
series are known to be non stationary so the unit root test was tested using the Fisher-Type
test using ADF suggested by (Maddala and Wu (1999) and Choi (2001)) and Hadri (1999).
Fundamentally, when series are stationary and integrated of order one 1(1), it is followed by
use of VECM and VAR. When series are of 1(1) and 1(0), the ARDL approach is employed.
Maddala and Wu (1999) argued that series converge to a long-run value. Imposing the
restriction that pi=p for all implies that the rate of convergence would be the same for all
countries
More so, Madala and Wu (1999) in their study proposed the use of the Fisher ( P ) test which
is based on combining the P-values of the test-statistics for unit root in each cross-sectional
unit.
This study will employ the autoregressive distributed lag model, it is important to reiterate
that one of the essential factor responsible for employing the ardl model is that series must not
be integrated or same order (see Pesaran and Smith, 1995 and Pesaran, Shin and Smith 1997)
The generalized ARDL (𝑝, 𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞) model is expressed as:
𝑦𝑖𝑡 = ∑𝑝𝑗=1 𝛿𝑖 𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + ∑𝑞𝑗=0 𝛽 ′ 𝑖𝑗 𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + Φ + 𝑒𝑖𝑡 ……………………(3.2)
In this case, 𝑦𝑖𝑡 mean dependent variable (𝛽 ′ 𝑖𝑡 )′ is a 𝑘 𝑥 Ι vector that are allowed to be purely
Ι(0) 𝑜𝑟 Ι(1) or cointegrated 𝛿𝑖𝑗 is the coefficient of lagged dependent variable called scalars;
𝛽𝑖𝑗 are 𝑘 𝑥 Ι coefficient of vectors; Φ is the unit specific fixed effects; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁; 𝑡 =
1, 2, … , 𝑇; 𝑝, 𝑞 are optional lagged orders; 𝑒𝑖𝑡 is the error term or white noise.
There parameter ARDL 𝑝, 𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝑇 error correction model is specified as:
𝑞−1 ′
∆𝑦𝑖𝑗 = 𝜃𝑖 (𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝜆′ 𝑖 𝑋𝑖,𝑡 ) + ∑𝑝−1
𝑗−1 𝜉𝑖𝑗 Δ𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑𝑗=0 𝛽 𝑖𝑗 Δ𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜑𝑖 +
𝑒𝑖𝑡 ………………(3.3)
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Note:
i.
ii.
iii.
iv.

𝜃𝑖 = −(1 − 𝛿𝑖 ), group specific speed of adjustment coefficient (expected) that
(𝜃𝑖 < 0)
𝜆′ 𝑖 = 𝑣𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑛𝑔 − 𝑟𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝
𝐸𝐶𝑇 = [𝑌𝑖,𝑡−1 − 𝜆′ 𝑖,𝑡 ], the error correction term.
𝜉𝑖𝑗 , 𝛽 ′ 𝑖𝑗 are the short-run dynamic coefficients.

4. Analysis of results and interpretation
In the case of the Augmented Dickey Fuller (ADF) stationary test approach employed, the
series GDP is stationary at level value while pre tax subsidy and post tax subsidy are
stationary at differenced values and integrated of order one. Thus, series are 1(0) and 1(1).
Table 1 Pooled mean group, mean group and dynamic fixed effect estimation
Panel A
PMG
MG
DFE
presubs
.27125**
8.669558**
-1.520879**
.1848148
11.50637
2.06566
gdpg
-.0593408*
1.972078**
4.793102***
.0897692
1.987707
1.604713
postsubs
-.2004739***
-7.672523**
.4583079*
.0873734
6.325196
.9536718
Panel B
presubs
3.553921**
.1328148*
.2722468** .
3.633745
1.499035
3776766
gdpg
-.2733341**
-.1834517*
-.7378393***
.34577
.3096653
.1992282
postsubs
-1.819377 **
5.793546**
-.0909401*
1.975226
2.932216
.2070651
constant
3.180533***
5.793546***
2.088775**
1.084781
2.932216
2.253489
ec
-.4790518***
-.609082*** .
.2199344***
.1446062
1456003
.027104
Number of obs
160
Number of groups
10

The assumption of the pooled mean result in panel A states that the long run coefficients are
the same across all the groups that consist the sample. The upper part of the table shows the
long run coefficients. In the long run pre tax subsidy has a positive impact on inflation at 5%
significant value. GDP has a negative effect on inflation in the long run at 10% significant
value while post tax subsidy has a negative effect on inflation at 1% significant value.
The lower part of the table panel B indicates short run coefficients. The assumption of the
pooled mean group states that the short run coefficients and the error variances are not the
same for all countries that make the panel. The error correction term shows that there is a long
run cointegration among the coefficients and any deviation or disequilibrium in the long run
can be corrected at 47% speed of adjustment.
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The result also shows that the post tax subsidy has a long run causal impact on inflation at 1%
level of significance. However, it also indicates that there is no short run causality in the
model
Table 2. Hausman mg pmg, sigmamore
mg
pmg

(b-B) differential

presubs

8.669558

.27125

8.398308

sqrt(diag(V_bV_B))
S.E.
26.95704

gdpg
postsubs

1.972078
-7.672523

-.0593408
-.2004739

2.031419
-7.472049

4.656027
14.81871

The rule of thumb is that if P-value>0.05 then run PMG otherwise MG should be
estimated
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtpmg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtpmg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
0.86
Prob>chi2 =
0.8356
If the probability value of Hausman test is greater than 0.005 we can not reject the null
hypothesis that pmg is the most efficient estimation under the null. Therefore p value at
0.8356 indicates that pmg is the efficient estimator under the null hypothesis of slope
homogeneity thus the null hypothesis cannot be rejected.
Employing the pmg prefix, the assumption is that in the long run all coefficients are
homogenous in the group that makes the sample. But the short run coefficients and error
variances are not the same. For instance, the result for Angola shows that deviation from long
run can be corrected at 60%, For Ecuado deviation from long run is corrected at 46% and the
result of short run coefficients indicates that pre tax subsidy is positive and significant at 1%
while post tax subsidy is negative and significant at 1%. The result for Garbon shows that
deviation from long run is corrected at 13%. In this country, post tax subsidy has a negative
effect on inflation and significant at 1%.the result for Iraq revealed that deviation from long
run is corrected at 59%. In kuwait error correction mechanism is 69% and pre tax subsidy has
a positive impact on inflation and significant at 1% level
For Libya, the result shows that deviation from long run can be corrected at 10%. In Saudi
Arabia, the result shows that deviation is corrected at 45% GDP has a positive effect on
inflation and significant at 1%.
For united Arab Emirate, deviation from long run is corrected at 19% and GDP has a positive
effect on inflation and it is significant at 1%.
In Venezuela, there is no cointegration to long run equilibrium. Lastly, In Nigeria, the error
correction mechanism shows that deviation from long run disequilibrium is corrected at 70%.
The short run coefficients indicates that pre tax subsidy is negative but significant at 10%,
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GDP is negative but significant at 10% while post tax subsidy has a positive effect on
inflation and significant at 10%
5. Conclusion
Subsidy reform agenda in developing nations for the past two decades has been prioritize as
major way of cushioning the rising price of products on final consumer. To this extent, the
policy refrm agenda is employed to close the pricing gap. Although the level of reform by
nations differs among developing countries sampled in this study, the outcome of result of
coefficients and error correction mechanism varies across groups that make the panel. This
study employed the autoregressive distributed lag model to to estimate the role of subsidy on
inflationary pressure and the following conclusions are made
I.
II.
III.
IV.

Pre-tax subsidy has a positive insignificant effect on inflation in the long run.
GDP has negative insignificant effect on inflation in the long run
Post-tax subsidy has negative and statistical significant effect on inflation in the long
run.
On causality relationship, The result also revealed that there is a uni directional
causality running from gdp to inflation

Implication of the study
I.

II.

The pre-tax subsidy has so much implication on fiscal trajectory hence nations must
realize that despite huge capital investment to cover the price gap, the effect is not felt
on inflation. This is the case of sabotage and scam as most nations reject is as a policy
reform.
There is need to build on sound resilient economic policies to increase GDP growth so
as to reduce inflation in the long run, it also shows that nations have made several
economic policies to target inflation although have not made so much significant
progress as a result of economic crisis and trade cycle.
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SEMENTASYON ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA EN UYGUN KESME
PARAMETRELERİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ
Yunus Emre CEYLAN1*, Hasan BALCI1, Doç. Dr. Fuat KARA1
2

Düzce Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Düzce / TÜRKİYE

ÖZET
AISI 8620, düşük karbon içeriği sayesinde sementasyon ve nitrasyona uygun bir malzemedir.
8620 çelik, çekirdekte tokluğun istenildiği, yüzeyde ise sert ve aşınmaya dayanıklı olan ve
darbeli yerlerde tercih edilen sünek bir sementasyon çeliğidir. Bu çalışmada, AISI 8620
sementasyon çeliğinin tornalanmasında kaplamalı karbür ve sermet takımların ortalama yüzey
pürüzlülüğü (Ra) ve kesici takım ucu sıcaklığı (Ctt) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu
amaçla üç farklı kesme hızı (80, 160, 240 m/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (0,08, 0,16, 0,24
mm/dev) değerleri için kesme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, hem
yüzey pürüzlülüğü hem de kesme sıcaklığı için en uygun kesme parametreleri ve en uygun
kesici takım türü belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: AISI 8620, Yüzey pürüzlülüğü, Kesme sıcaklığı.

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE MOST SUITABLE CUTTING
PARAMETERS FOR TURNING CEMENTATION STEEL
ABSTRACT
AISI 8620 is a material suitable for cementation and nitration thanks to its low carbon
content. 8620 steel is a ductile cementation steel where toughness is required in the core, hard
and wear-resistant on the surface, and preferred in impact areas. In this study, the effects of
coated carbide and cermet tools on average surface roughness (Ra) and cutting temperature
(Ctt) were investigated in turning of AISI 8620 cementation steel. For this purpose, cutting
tests were carried out for three different cutting speeds (80, 160, 240 m/min) and three
different feed rates (0.08, 0.16, 0.24 mm/rev). According to the test results, the most suitable
cutting parameters and the most suitable cutting tool type were determined for both surface
roughness and cutting temperature.
Keywords: AISI 8620, Cutting temperature, Surface roughness.

GİRİŞ
Alaşım elementleri nikel, karbon ve molibden olan AISI 8620, düşük karbon içeriğine
sahiptir. Bu sayede sementasyon ve nitrasyona uygun bir malzemedir. Sünek bir sementasyon
çeliği olan 8620 çelik, çekirdekte tokluğun istenildiği, yüzeyde ise sert ve aşınmaya dayanıklı
olan yerlerde tercih edilir. Talaşlı imalat operasyonlarında kullanılan kesici takımların işlenen
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yüzey kalitesine etkisi oldukça fazladır. Bu yüzden kullanılan malzemeye bağlı olarak kesici
ucun belirlenebilmesi önem kazanmaktadır. Farklı kesici uçlar kullanılarak çeşitli
malzemelerin işlenebilirliği ve yüzey kalitesindeki değişimin belirlenmesi talaşlı şekil verme
işlemlerinde oldukça önemli bir problemdir (Shaw, 2004). Ayrıca kesme hızının ve yüzey
paso miktarlarının da yüzey kalitesine etkisi büyüktür. Dövme, döküm ve haddeleme ile
üretilen metal ürünlerin yaklaşık %80’inden fazlası son şekil ve ölçülerine talaşlı imalat
yöntemleriyle getirilirler. Bu nedenle talaşlı imalat operasyonlarının üretim sürecindeki önemi
büyüktür. Talaşlı imalat sırasında işleme parametrelerinin uygun seçilmemesi, çeşitli
malzeme deformasyonları sonucu kesici takımların hızla işlevini yitirmesine ve buna bağlı
olarak aşınarak neticede kırılmasına sebep olmaktadır. Yine bu parametrelerin uygun
seçilmemesi, takım tezgahlarının gereksiz çalışmasına, ürün ebatlarında bozulmalara, yüzey
kalitesinin düşmesine ve buna bağlı olarak ikinci operasyon gerektirecek ekonomik kayıplara
neden olmaktadır (Ceviz, 2015).
Bu çalışmada, kesici takımların kesme sıcaklığı ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır.
İş parçası malzemesi olarak AISI 8620 sementasyon çeliği, kesici takım malzemesi olarak
TT8125B (CVD TiCN-Al2O3-TiN) ve CT3000 (Cermet) kullanılmıştır. Üç farklı kesme hızı
(80, 160, 240 m/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (0,1, 0,15, 0,20 mm/dev) 18 adet kesme deneyi
gerçekleştirilmiştir. Talaş kaldırma sırasında oluşan kesme sıcaklıkları ve işlenmiş yüzeylerin
yüzey pürüzlülük değerleri ölçülerek elde edilen veriler deneysel olarak değerlendirilmiştir.

MATERYAL METOD
Deneylerde Ø60x400 mm ölçülerinde silindirik AISI 8620 sementasyon çeliği kullanılmıştır.
AISI 8620 sementasyon çeliği, genellikle dişli çark, pim ve mil imalatında kullanılmaktadır.
Deney numunesinin kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Deney numunesinin kimyasal bileşimi (%).
C

Cr

0,18-0,23 0,4-0,6

Fe

Mn

Mo

Ni

P

Si

S

96,998,02

0,7-0,9

0,150,25

0,4-0,7

Maks.
0,035

0,150,35

Maks.
0,04

Tornalama deneylerinde kesici takım olarak TaeguTec marka TT8125B kodlu kaplamalı
karbür (CVD TiCN-Al2O3-TiN) ve CT3000 kodlu sermet kesici takım kullanılmıştır. Kesici
takımları bağlamak için Sandvik Coromant marka PSBNR 2525 M12 kodlu dış çap tornalama
kateri kullanılmıştır. Doğru sonuçlar elde edebilmek için her deney sonrası kesici takım ucu
değiştirilmiştir. Katerin şekli Şekil 1’de ölçüleri ise Çizelge 2’de verilmiştir.
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Şekil 1. PSBNR 2525 M12 kodlu dış çap tornalama kateri.

Çizelge 2. Kullanılan katerin ölçüleri.
Şaft Genişliği (B)

25 mm

Takım Şaft Yüksekliği (H)

25 mm

Takım Tam Boyu (LF)
Fonksiyonel Genişlik
(WF)
Fonksiyonel Yükseklik
(HF)

150 mm
22 mm
25 mm

Tornalama deneyleri sabit kesme derinliği (1 mm), üç farklı kesme hızı (80, 160, 240 m/dak)
ve üç farklı ilerleme hızı (0,1, 0,15, 0,2 mm/dev) ele alınarak çalışılmıştır. Deney tasarımını
içeren kesme parametreleri Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3. Deney tasarımı.
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Deney
No

Kesici
takım (Ct)

Kesme hızı
V (m/dak)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B

80
80
80
160
160
160
240
240
240
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İlerleme
hızı
f (mm/dev)
0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000

80
80
80
160
160
160
240
240
240

0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2

Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için Mahr MarSurf PS 10 model cihaz kullanılmıştır. İşlenen
yüzeylerden üç defa yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmış ve bunların ortalaması alınarak
ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri bulunmuştur. Kesme sıcaklığının ölçülmesi için
FLUKE marka 572-2 IR model yüksek sıcaklık ölçüm cihazı kullanılmıştır. Cihazın teknik
özellikleri ise Çizelge 4’te verilmiştir.

Çizelge 4. Sıcaklık ölçüm cihazına ait teknik özellikler.
Görüntüleme çözünürlüğü
Kızılötesi sıcaklık aralığı
Minimum nokta boyutu
Uzaklık nokta oranı
Lazer görüntüleme
Spektral yanıt
Yanıt süresi (% 95)

0,1°C
- 30°C ile 900°C arasında
19 mm
60 / 1
Ofset çift lazer, çıkış
8 µm - 14 µm
< 500 ms

BULGULAR VE TARTIŞMA
Deney Sonuçları
Tornalama deneyleri sonrasında elde edilen yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım ucu sıcaklığı
değerleri Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 5. Kesme parametrelerine bağlı yüzey pürüzlülüğü ve sıcaklık değişimleri.
Deney
No

Kesici
takım (Ct)

Kesme hızı V
(m/dak)

1
2

TT8125B
TT8125B

80
80
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İlerleme
hızı - f
(mm/de
v)
0,1
0,15

Yüzey
Pürüzlülü
ğü – Ra
(µm)
2,054
2,07

Takım ucu
sıcaklığı Ctt
(°C)
40,7
47,3

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000

80
160
160
160
240
240
240
80
80
80
160
160
160
240
240
240

0,2
0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2
0,1
0,15
0,2

3,606
0,816
0,838
1,049
0,779
0,797
0,998
1,78
2,057
2,425
0,838
1,082
1,312
0,802
0,925
1,253

49,3
44,2
56,1
56,2
50,1
60,8
64,6
31,4
50,9
51,9
37,3
61,7
75,6
35,1
53,9
76

Deney sonuçları incelendiğinde; yüzey pürüzlülüğü için TT8125B kesici takım ucunun kesme
hızının 240 m/dak, ilerleme hızının 0,1 mm/dev değerlerinde en düşük yüzey pürüzlülüğü
0,779 µm olarak bulunmuştur. CT3000 kesici takım ucunun kesme hızının 240 m/dak,
ilerleme hızının 0,1 mm/dev değerlerinde en düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri elde
edilmiştir. Bu parametrelerdeki yüzey pürüzlülüğü değeri 0,802 µm olarak bulunmuştur.
Kesici takım ucu sıcaklığı için TT8125B kesici takım ucunun kesme hızının 80 m/dak,
ilerleme hızının 0,1 mm/dev değerlerinde en düşük sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Bu
kesme şartlarındaki sıcaklık değeri 40,7 °C olarak bulunmuştur. CT3000 sermet kesici takım
ile 80 m/dak kesme hızı, 0,1 mm/dev ilerleme hızı değerlerinde en düşük sıcaklık değeri 31,4
°C olarak bulunmuştur. Sonuçlara bakıldığında kesme hızının artışı ile sıcaklığın arttığı
görülmüştür. Bunun nedeni artan kesme hızına bağlı olarak birinci deformasyon bölgesindeki
şekil değiştirme hızı da artmakta ve yüksek şekil değiştirme hızı, talaş kaldırma esnasında
yüksek ısı oluşumuna neden olmakta ve bu nedenle sıcaklık artmaktadır (Dawim, 2009).

Kesme Hızına Göre Yüzey Pürüzlülüğünün Değişimi
Şekil 2’de kesme hızına göre Ra değerlerinin değişimi verilmiştir. 0,1 mm/dev ilerleme hızı
için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 80 m/dak kesme hızında 2,054 µm, 160
m/dak kesme hızında 0,816 µm, 240 m/dak kesme hızında 0,779 µm olarak ölçülmüştür.
Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 1,78 µm, 160 m/dak kesme hızında 0,838
µm, 240 m/dak kesme hızında 0,802 µm olarak ölçülmüştür.

www.artuklukongresi.org

73

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Şekil 2. Kesme hızına göre Ra değerlerinin değişimi.

0,15 mm/dev ilerleme hızı için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 80 m/dak
kesme hızında 2,07 µm, 160 m/dak kesme hızında 0,838 µm, 240 m/dak kesme hızında 0,797
µm olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 2,057 µm, 160
m/dak kesme hızında 1,082 µm, 240 m/dak kesme hızında 0,925 µm olarak ölçülmüştür. 0,2
mm/dev ilerleme hızı için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 80 m/dak kesme
hızında 3,606 µm, 160 m/dak kesme hızında 1,049 µm, 240 m/dak kesme hızında 0,998 µm
olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 2,425 µm, 160 m/dak
kesme hızında 1,312 µm, 240 m/dak kesme hızında 1,253 µm olarak ölçülmüştür.
Kesme hızının artmasıyla, birinci deformasyon bölgesinde (kesici takım/talaş ara yüzeyi)
meydana gelen sıcaklık da artmaktadır. Artan sıcaklıkla birlikte kesme bölgesinde termal
yumuşama meydana gelecektir. Ayrıca kesme bölgesindeki sıcaklığın artışından dolayı, kesici
takım/talaş ara yüzeyinde sürtünme katsayısı da azalır. Bunun sonucunda iş malzemesini
kesmek daha kolay olacaktır. Bu da kesme kuvvetlerinin azalmasına neden olmaktadır.
Kesme kuvvetlerinin azalması da yüzey pürüzlülüğünün düşmesine katkı sağlamaktadır
(Altan Özbek vd., 2021; Shaw, 2004; Usca et al., 2022).
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İlerleme Hızına Göre Yüzey Pürüzlülüğünün Değişimi
Şekil 3’de kesme hızına göre Ra değerlerinin değişimi verilmiştir. 80 m/dak kesme hızı için
CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 0,1 mm/dev ilerleme hızında 2,054 µm, 0,15
mm/dev ilerleme hızında 2,07 µm, 0,20 mm/dev ilerleme hızında 3,606 µm olarak
ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 0,1 ilerleme hızında 1,78 µm, 0,15 mm/dev ilerleme
hızında 2,057 µm, 0,20 mm/dev ilerleme hızında 2,425 µm olarak ölçülmüştür.

Şekil 3. İlerleme hızına göre Ra değerlerinin değişimi.
160 m/dak kesme hızı için CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 0,1 mm/dev
ilerleme hızında 0,816 µm, 0,15 mm/dev ilerleme hızında 0,838 µm, 0,20 mm/dev ilerleme
hızında 1,049 µm olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 0,1 ilerleme hızında 0,838
µm, 0,15 mm/dev ilerleme hızında 1,082 µm, 0,20 mm/dev ilerleme hızında 1,312 µm olarak
ölçülmüştür. 240 m/dak kesme hızı için CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 0,1
mm/dev ilerleme hızında 0,779 µm, 0,15 mm/dev ilerleme hızında 0,797 µm, 0,20 mm/dev
ilerleme hızında 0,998 µm olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 0,1 ilerleme hızında
0,802 µm, 0,15 mm/dev ilerleme hızında 0,925 µm, 0,20 mm/dev ilerleme hızında 1,253 µm
olarak ölçülmüştür.
İlerleme hızı kesme işleminin karakteristiğini belirleyen önemli parametrelerden birisidir.
İlerleme hızı kesme işlemi esnasında kesici takımın birim zamanda kaldırmaya çalıştığı
talaşın kesitini doğrudan etkilemektedir. İlerleme hızı ve kesme derinliğinin artmasına bağlı
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olarak, talaş kesit alanı da artmaktadır. Artan talaş kesiti ile birlikte, birinci deformasyon
bölgesinde bulunan kayma düzlemi alanı da büyümekte ve dolayısıyla talaşı yüzeyden
koparmak için daha fazla bir enerji sarf edilmesi gerekmektedir. Bu da kesme işlemini
zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla yüzey pürüzlülüğü artmaktadır (Dhar and Kamruzzaman, 2007;
Shaw, 2004).
Kesme Hızına Göre Takım Ucu Sıcaklığının Değişimi
Şekil 4’te kesme hızına göre takım ucu sıcaklığı değerlerinin değişimi verilmiştir. 0,1 mm/dev
ilerleme hızı değeri için CVD kaplı karbür kesici takımda sıcaklık değerleri 80 m/dak kesme
hızında 40,7 °C, 160 m/dak kesme hızında 44,2 °C, 240 m/dak kesme hızında 50,1 °C olarak
ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 31,4 °C, 160 m/dak kesme
hızında 37,3 °C 240 m/dak kesme hızında 35,1 °C olarak ölçülmüştür.

Şekil 4. Kesme hızına göre takım ucu sıcaklığının değişimi.
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0,15 mm/dev ilerleme hızı değeri için CVD kaplı karbür kesici takımda sıcaklık değerleri 80
m/dak kesme hızında 47,3 °C, 160 m/dak kesme hızında 56,1 °C, 240 m/dak kesme hızında
60,8 °C olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 50,9 °C, 160
m/dak kesme hızında 61,7 °C 240 m/dak kesme hızında 53,9 °C olarak ölçülmüştür. 0,20
mm/dev ilerleme hızı değeri için CVD kaplı karbür kesici takımda sıcaklık değerleri 80 m/dak
kesme hızında 49,3 °C, 160 m/dak kesme hızında 56,2 °C, 240 m/dak kesme hızında 64,6 °C
olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 51,9 °C, 160 m/dak
kesme hızında 75,6 °C 240 m/dak kesme hızında 76 °C olarak ölçülmüştür.
İlerleme Hızına Göre Takım Ucu Sıcaklığının Değişimi
Şekil 5’te ilerleme hızına göre takım ucu sıcaklığı değerlerinin değişimi verilmiştir. 80 m/dak
kesme hızı için CVD kaplı karbür kesici takımda sıcaklık değerleri 80 m/dak kesme hızında
40,7 °C, 160 m/dak kesme hızında 47,3 °C, 240 m/dak kesme hızında 49,3 °C olarak
ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 31,4 °C, 160 m/dak kesme
hızında 50,9 °C 240 m/dak kesme hızında 51,9 °C olarak ölçülmüştür.

Şekil 5. İlerleme hızına göre takım ucu sıcaklığının değişimi.
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160 m/dak kesme hızı için CVD kaplı karbür kesici takımda sıcaklık değerleri 80 m/dak
kesme hızında 44,2 °C, 160 m/dak kesme hızında 56,1°C, 240 m/dak kesme hızında 56,2 °C
olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 37,3 °C, 160 m/dak
kesme hızında 61,7 °C, 240 m/dak kesme hızında 75,6 °C olarak ölçülmüştür. 240 m/dak
kesme hızı için CVD kaplı karbür kesici takımda sıcaklık değerleri 80 m/dak kesme hızında
50,1 °C, 160 m/dak kesme hızında 60,8 °C, 240 m/dak kesme hızında 64,6 °C olarak
ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 80 m/dak kesme hızında 35,1 °C, 160 m/dak kesme
hızında 53,9 °C, 240 m/dak kesme hızında 76 °C olarak ölçülmüştür.
Kesme işlemi esnasında sıcaklığı etkileyen farklı ısı kaynakları vardır. Bunlar; öncelikli
olarak birinci deformasyon bölgesinde meydana gelen plastik deformasyondur. İkinci olarak,
ikinci deformasyon bölgesinde meydana gelen sürtünme ve plastik deformasyonla oluşan ısı
enerjisi ve son olarak ise, kesici takımın yan yüzeyinin iş parçasıyla temas ettiği üçüncü
deformasyon bölgesi olarak adlandırılan bölgede oluşan ısı enerjisidir (Rech et al., 2004).
Özellikle ilerleme hızının artması birinci deformasyon bölgesindeki kayma yüzey alanını
artırmaktadır ve dolayısıyla talaşı yüzeyden koparmak için daha fazla bir enerji sarf edilmesi
gerekmekte ve harcanan bu enerjinin sonucunda daha fazla ısı açığa çıkmaktadır. Ayrıca talaş
kesitindeki artışla birlikte ikinci deformasyon bölgesinde, takım-talaş ara yüzünde sürtünme
artmakta dolayısıyla kesme sıcaklığını da etkilemektedir (Kara vd., 2016; Shah et al., 2022;
Shaw, 2004).

SONUÇ
Bu çalışmada AISI 8620 sementasyon çeliğinin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü ve kesici
takım ucu sıcaklığındaki değişimler deneysel olarak incelenmiştir. Tornalama deneylerinde iki
farklı kesici takım kullanılmıştır. Birincisi; TaeguTec firmasına ait TT8125B kodlu CVD kaplı
kaplamalı karbür (TiCN-Al2O3-TiN) kesici takımdır. İkincisi ise CT3000 kodlu cermet kesici
takımdır. Kesme parametreleri olarak üç farklı kesme hızı (80, 160, 240 m/dak) ve üç farklı
ilerleme hızı (0,1, 0,15, 0,20 mm/dev) ele alınmıştır. Deneysel açlışma sonucu elde edilen
sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
• Yapılan yüzey pürüzlülüğü deneyleri sonucunda, artan kesme hızıyla birlikte tüm
takımlarda Ra değerlerinde azalma eğilimi görülmüştür.
• Hem TT8125B kodlu kaplamalı karbür kesici takımda hem de CT3000 kodlu cermet kesici
takımda ilerleme hızının artması ile birlikte Ra değerlerinde artış meydana gelmiştir.
• Kesici takımlar kendi arasında karşılaştırıldığında Ra için belirgin bir fark olmadığı
görülmüştür.
• Kesici takım ucu sıcaklığı deneyleri sonucunda, kesme hızının artması ile sıcaklık
değerlerinin de belirgin şekilde arttığı görülmüştür.
• İlerleme hızının artması ile birlikte her iki kesici takım için de kesici takım ucu
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sıcaklıklarının arttığı tespit edilmiştir.
• Kesici takımlar kendi arasında karşılaştırıldığında Ctt için belirgin bir fark olmadığı
görülmüştür.
AISI 8620 sementasyon çeliğinin tornalama işlemindeki en düşük yüzey pürüzlülüğü ve
takım ucu sıcaklık değerlerinin belirlenmesinde CVD kaplı kaplamalı karbür takım ile cermet
takım arasında belirgin bir fark olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, kesme hızının ve
ilerleme hızının yüzey pürüzlülüğü ve sıcaklık üzerinde önemli rol oynadığı gözlenmiştir.
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ABSTRACT
Software error prediction is one of the useful processes to be able to predict possible errors in
earlier stages of a software lifecycle. Learning based approaches have been commonly
utilized to predict software defects, recently. There are two major components in a learningbased system that directly affects the success ratio of error prediction. One of them is to
choose a suitable machine learning (ML) approach and the other one is to have a proper
dataset. Different ML approaches have been studied so far and some of them are known to be
working well for software defect prediction including decision tree, random forest, regression,
and Bayesian network. On the other hand, there are some datasets that recently introduced
with the emergence of new programming languages, related development environments,
novel software metrics and latest metric gathering tools available. These should be analyzed
and pre-processed to be simplified because of the fact that the performance of ML approaches
influenced by the quality of the dataset. Hence, in this study, 15 different software projects
with varying data size included in the novel BugHunter dataset are analyzed and redundant
attributes are identified for each of them. For this purpose, Pearson correlation analysis is
performed among approximately 85000 software classes in which 95 software metrics are
gathered for each. As a conclusion, it is aimed to determine the attributes that do not change
between different units. Accordingly, it is stated that there is a remarkable number of
redundant attributes for each of 15 different projects. These attributes are noted separately for
each of the projects under investigation. Finally, after removing these attributes, it is indicated
that the datasets are simplified with a ratio varying between 11% and 22%. We recommend
that all further studies on BugHunter dataset should take the simplification steps stated by this
study into account for a better performance.
Keywords: Software quality, error prediction, machine learning
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1. INTRODUCTION
Software quality has gained a great importance in recent years as a result of software products
being a part of daily life [1]. One of the factors that determine the quality is seen as the
frequency of errors in the software product [2]. Errors encountered in software can be
prevented by predicting them with metric-based methods [3]. For this purpose, different
machine learning (ML) methods are widely used on metrics obtained from software [4]. The
two main components that affect the performance of learning-based methods can be stated as
a suitable dataset and a ML method that works with high accuracy on this dataset. As a result,
it is aimed to create a successful error prediction model by learning the metric values obtained
from the software units.
In the literature, there are many robust ML methods that are proven to predict software
defects successfully. Support Vector Machines, Logistic Regression (LR), Naïve Bayes (NB),
Decision Tree (DT) and Random Forest (RF) can be shown as the examples of these methods.
In [5], the authors conduct experiments on a metric dataset with three different supervised
learning methods including LR, NB, DT, and RF. The authors show that successful results are
obtained by the learning models designed on historical data. In [6], the authors repeat
experiments with seven different supervised learning and three different ensemble learning
methods on a bug report dataset to predict repetitive errors that increase software maintenance
cost. According to the findings, it is reported by the authors that satisfactory prediction
outcomes are obtained from the models evaluated. Similarly, in [7], the authors compare eight
different supervised learning and three different unsupervised learning methods on fifteen
different datasets. The authors state that ML methods perform well on software bug datasets,
especially DT and RF methods are among the models that make error prediction with the most
successful accuracy rate.
A proper dataset is also essential to design a successful bug prediction model in addition to
determining an appropriate ML method. It is emphasized in [8] that dataset quality directly
affects the performance of ML model designed. The major steps of dataset construction for
software error prediction are illustrated in Figure 1. According to the figure, the goal of
dataset construction is determined first and software units for bug prediction is identified.
Secondly, the process of software metric collection from the target units is performed and the
units are labeled to show they are either defective or not. At the end, an output of error
prediction dataset is obtained. However, the general construction scheme of an error
prediction dataset solely is not enough to design a successful ML model on it. Thus, data
analytics should also be performed as a preprocessing on the dataset. There is a chunk of steps
to achieve a proper preprocessing for the dataset prepared. The distribution of attribute values
for each unit should be investigated, the outliers should be identified, redundant attributes
should be removed, and the data should be balanced if necessary. However, a waste majority
of software error prediction datasets either ignore the simplification or leave it to the
individuals intended to use the dataset. In [9], the authors suggest that different feature
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selection methods should be used in order to determine the most effective features on the
performance of the ML method in error prediction. In [10], the authors present a feature
simplification method based on binary cross-correlation analysis among quality attributes for
the implementation of the Quality Model for Object Oriented Design (QMOOD) model on an
object-oriented software. In [11], the authors attempt to identify the most effective attributes
for simplification of a multidimensional dataset generated using software bug reports. In [12],
the authors present an experimental study for error prediction in mobile apps and analyze the
performance of different ML methods on the simplified version of the original dataset.

Figure 1. Major steps of dataset construction for software error prediction
Considering the motivations for the literature review mentioned above, in this study, analyzes
are carried out on the novel, huge, metric based BugHunter [13] dataset, which contains error
data for software classes. A simplification is intended among the attributes of the dataset by
applying the Pearson Correlation Coefficient [14]. As a result, unnecessary features are
identified and removed from the dataset.
2. DATA ACQUISITON FOR THE STUDY
A novel and comprehensive dataset, BugHunter, created by collecting metrics from 15
different software projects in the GitHub version control system is analyzed in the study. The
projects included in the dataset are at different sizes and developed with different
programming technologies. In addition, detailed reports and versioning information regarding
the projects are also stated. The dataset includes the measurements made with class level as
well as file and method level. The number of errors detected are given in the dataset by
utilizing the project reports related to the software units. Moreover, the changes in metric
values are reported by correcting the erroneous units. As a result, approximately 85,000
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classes, each with 95 different attribute values are achieved that should be considered as huge
enough to apply computer-aided techniques for preprocessing. A unique dataset is also
provided for each of the different projects included in BugHunter for partial preprocessing
purpose. In this study, it is aimed to create a simpler dataset by identifying and removing the
redundant attributes for each of the projects. Hence, a simplified dataset is targeted letting the
ML methods perform better.
The properties of software projects included in the BugHunter dataset are summarized in
Table 1. The project name, the programming language of the projects, the number of defective
classes and the total number of classes are stated in the table, respectively.

Table 1. Properties of projects included in the BugHunter dataset

Project #

Project Name

1
2
3
4
5

7
8
9
10

Elastic Search
Hazelcast
Netty
OrientDB
Neo4j
Broadleaf
Commerce
Eclipse Ceylon
MapDB
mcMMO
Oryx

11

Titan

12

antlr4

13

jUnit
Android Image
Loader
Mct
Total

6

14
15

Primary
Programming
Language(s)
Java
Java
Java
Java
Java, Scala

Number of
Defective Classes

Number of
Total Classes

15769
14926
2618
2153
2068

31644
28185
6591
4770
4669

Java, Javascript

1569

3241

Java, Ceylon
Java, Kotlin
Java
Java, Scala
Java, Ruby,
Shell
Java, Python,
C#, C++, Swift
Java

520
487
357
81

1477
1009
868
646

195

506

132

362

112

338

Java

79

184

Javascript, Vue

21
41807

72
84562

The total number of classes and the defective portion of them are also given in the table. Even
it is less likely to encounter much defective units in software developed by professionals, it
can be asserted that BugHunter is a balanced dataset in terms of defective and healthy classes.
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3. REDUNDANT ATTRIBUTE DETECTION
The proposed dataset simplification approach shown in Figure 2 is applied to the BugHunter
dataset. The proposed approach consists of 4 main components and the relationship between
these components is indicated in the figure. According to Figure 2, the first component
considered in the proposed method is to obtain a dataset with binary classification instead of
having total number of bugs for each software unit. The second component is to analyze
attribute values with respect to Pearson Correlation Analysis to detect the values remaining
the same. It is impossible to observe the change characteristic of each attribute by eye in such
a huge dataset. Thus, applying such a statistical analysis on the dataset reveals how much each
attribute pair differs from each other and how much they affect the classification label. In this
context, the attributes that change completely parallel to each other can be detected as well as
the ones remaining the same for all different measurements included in the dataset. As a
result, it can be determined that the ones change in parallel can be used interchangeably and
the ones remaining the same can be discarded from the dataset because they do not have any
effect on the classification label. At the end, a simplified dataset with fewer attributes can be
obtained by removing redundant ones from the dataset.

Figure 2. The proposed data simplification approach with correlation analysis
In this study, the variables subject to correlation analysis are BugHunter dataset attributes,
which are created by measuring metrics from software classes. In other words, each attribute
corresponds to a software metric. The Pearson Correlation Coefficient (r) measures the fit and
the amount of it between two attributes in a dataset. The r coefficient is calculated according
to the formula given with Eq. 1 and changes in the range of [-1,1]. Negative r values indicate
a reverse correlation between two attributes, whereas; positive r values indicate a directly
proportional correlation between them. It is also argued that the greater the absolute value of
the r, the stronger the relationship between the two attributes.
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r=

n ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌
√[𝑛 ∑ 𝑋 2

−

(∑ 𝑋)2 ]

−

[𝑛 ∑ 𝑌 2

− (∑ 𝑌)2 ]

(1)

In the formula, X and Y represent two different attributes, and n represents the different
number of values these attributes take, that is, the sample size.
4. THE FINDINGS AND DISCUSSION
The r value is calculated according to Eq. 1 for each of the attribute pairs in each unique
dataset of BugHunter. Accordingly, correlation values between metrics are expressed with the
diagonal correlation matrix heatmaps visuals given in Figure 3. The dark tones in the cells in
each correlation matrix heatmap indicate that the two attribute values change independently of
each other, whereas; lighter tones indicate that they change in the same direction. On the other
hand, a white line in a row or in a column indicates that the attribute remains the same for
each software class and does not have an effect on the classification label. According to
Figure 3, it can be asserted that each unique dataset of software projects has different data
characteristic, but all have some redundant attributes that do not change through the
measurements. Since each of the analyzed datasets contains 95 features, the attribute names
corresponding to each cell are not included for the sake of simplicity. Nevertheless, the details
of all redundant attributes are given in Table 2.
According to Table 2, there are total of 24 attributes given in the rows, each of them is
definitely redundant at least one of the datasets included in BugHunter. On the other hand, the
project numbers of each project are given in the columns considering the corresponding
project name, project number matching given in Table 1. The markers in the cells of the table
refer a redundancy between the attribute and the project. As a result, it can be claimed that
some of the attributes do not change throughout the measurements from the software classes
and should be removed from the BugHunter dataset. These can be listed as Android Rules,
Code Size Rules, Comment Rules, and the others having a marker for all the columns. There
are total of 8 attributes redundant for all the projects and 16 attributes are redundant for some
of them. Thus, if the aggregated dataset with approximately 85,000 units is under
investigation to design an error prediction model with ML methods, 8 of the redundant
attributes can safely be removed from the dataset to obtain a simplification. On the other
hand, if an individual software bug dataset under investigation, then Table 2 can be utilized to
simplify the dataset by detecting and removing the redundant attributes for the corresponding
project.
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(a) Elastic Search dataset

(b) Hazelcast dataset

(c) Netty dataset

(d) OrientDB dataset

(e) Neo4j dataset

(f) Broadleaf Commerce dataset

(g) Eclipse Ceylon dataset

(h) MapDB dataset

(j) Oryx dataset

(k) Titan dataset

(i) mcMMO dataset

(l) Antlr4dataset

(m) jUnit dataset
(n) Android Image Loader dataset
(o) mct dataset
Figure 3. Diagonal correlation matrix heatmaps for each attribute pair in the dataset
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Table 2. The redundant attributes detected with the proposed simplification approach

Attributes

Projects
1

Android Rules

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brace Rules
Code Size
Rules

X
X

X

X

X

X

X

Clone Imp.

Rules
Coupling
Rules

X

X

Rules
Comment

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Empty Code

X

Rules
Finalizer Rules

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Import
Statement

X

Rules
J2EE Rules

X

Jakarta Com.

X
X

Log. Rules
JavaBean

X

Rules

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Java Logging

JUnit Rules

X

Migration

X

Rules

Rules

X

X

Rules

Migration13

X

X
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Migration14
Rules
Migration15
Rules
MigratingTo
JUnit4 Rules

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Security Code
Guideline

X

X

Rules
String and
String Buffer

X

Rules
Vulnerability
Rules
WarningBlock
er
WarningInfo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In conclusion, it is shown in the study that after dataset simplification based on Pearson
Correlation Analysis between the attributes and the classification label, a shrinkage up to 22%
is achieved in the data included by BugHunter. This outcome can be seen as a significant
attempt for simplification when the size of the dataset including 85,000 classes and 95
different measurements for each of them is taken into consideration.

5. CONCLUSION
The use of software products in daily life is increasing and diversifying with the development
of technology. Accordingly, it is seen that quality processes have gained more importance in
software development. One of the factors that determine software quality is keeping the error
frequency and error cost at a certain level. In this context, metric-based error prediction
models are designed by using ML methods. Two major elements that produce a successful
error prediction model are an appropriate ML method and a suitable dataset. Even there are
known and robust ML methods in the literature that can be used for error prediction, the
datasets provided for this purpose should be preprocessed and their appropriateness should be
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interrogated. The number of features in the dataset is one of the aspects that affects the
performance of such error prediction models. Simplification efforts by applying some
statistical methods on the dataset is one of the common techniques to increase the
performance. With this motivation, a preprocessing is carried out on the new and
comprehensive dataset called BugHunter. For this purpose, firstly, a binary classification is
achieved on the dataset. Then, Pearson Correlation Analysis is applied to the attributes and
the redundant ones that remain the same for all the measurements are identified. As a result,
the redundant attributes are removed and a simplification up to %22 is achieved considering
the individual datasets of 15 different software projects included in BugHunter.
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ABSTRACT
Bituminous mixtures are widely used to build the surfacing of a flexible pavement. It is a
mixture made up of the "bitumen" binder and the granular skeleton. The work of this article is
situated in the context of evaluating the mechanical behavior of a 0/14 bituminous concrete
experimentally. The objective is to propose various formulations for semi-grained bituminous
concrete 0/14 and to apply the Marshall tests in order to study the influence of the formulation
parameters.
Keywords— Asphalt concrete, Marshall test, formulation, Marshall stability,
compactness.
1. INTRODUCTION

Bituminous materials, which are uniform mixtures of aggregates and bituminous binder, are by
far the most used to make the asphalt for road structures.
In the mix, the binder assumes the role of cohesion agent between the granular particles to form
a rigid body, and the aggregates form the mineral skeleton of the mix which is composed of
gravel, sand and fines.

gravel bitumen

sand and fine

Bituminous mixture
FIGURE 1 : composition of a bituminous mixture
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This article is devoted on the one hand to an experimental study on a semi-grained bituminous
concrete 0/14 used in wearing course, obtained with a discontinuous formulation to
improve the roughness, on the other hand a parametric study according to the quantities which
risk most influence the mechanical behavior of the asphalt based on the Marshall test, it is :
- the state of the granulometric curve of the mixture compared to the specification range of a
0/14 bituminous concrete, this is characterized by the change in the percentages of the
aggregates;
- And the influence of binder percentage.
2.

FORMULATION TEST

The formulation test takes place in the laboratory, its purpose is to establish the characteristics
obtained on a bituminous mixture, identified, at the end of a well-defined test sequence.
The formulation study consists of a series of compromises, since the behavior of the mix
oscillates between sensitivity to permanent deformations and cracking by fatigue or stripping
by tearing of the aggregates. The purpose of the formulation study is to define the dosages of
the various constituents capable of achieving and ensuring, during the life of the work carried
out, the maintenance of a satisfactory level of usage properties. The laboratory characteristics
of the studied mixture constitute indicators of the future properties of use.
Clients base a large part of their requirements on these laboratory characteristics.
The action of the hydrocarbon mixture formulator can therefore be broken down
chronologically into three main phases:
- selection and identification of constituents,
- the development of the mixture,
- Formulation test.
Selection of
constituents

+
Prototype
mixture

Formulation test :
Component characteristics
Results of prescribed tests.

FIGURE 2: main formulation phases
Depending on the type of mix, the degree of knowledge of the formula, and the intended use,
the formulation test includes appropriate test sequences. Thus, it is possible to distinguish four
(4) levels of formulation test.
Level 1: based on examination of void percentages
Level 2: includes level 1 tests supplemented by a rutting test
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Level 3: additionally introduces a structural character test, the determination of the modulus of
rigidity under fixed conditions.
Level 4: takes fatigue resistance into account.
For our article we consider only on level 1.
3. DEVELOPMENT OF FORMULATIONS

3.1 Selection of aggregates
The qualities of the aggregates required depend on the position of the layer in the structure
"foundation, base, bearing" and the traffic supported.
Our article is based on the study of the surface course coating of a 0/14 bituminous concrete, the
aggregates must meet the specifications of the Algerian National Body for the Technical
Control of Public Works CTTP 2001. (Table I)
TABLE I : Specification of manufacture and intrinsics of aggregates (CTTP 2001)
Los
Micro
Flattening Cleanli
Angele Deval
(%)
ness
s
(%)
(%)
(%)
Grav
≤ 25
≤ 20
< 25
<2
el
San
---35<ES<
d
55
12<TF<
18
In our experimental campaign we will use crushed aggregates from the El Maleh quarry in the
wilaya of Ain Temouchent (Algeria) which has the characteristics shown in Table II, and a class
40/50 bitumen (Table III).
TABLE II : Manufacturing and intrinsic characteristics of aggregates (CTTP 2001)
Unity Gravel Gravel Sand
1
2
Granular class
5/16
2/10
0/6
cm3
Apparent
g/
1.36
1.36
density
Volumic mass g/ cm3
2.8
2.8
absolute (g/cm
3
)
Los Angeless
%
22
22
Micro Deval
%
14
12
Flattening
%
5
9
Cleanliness
%
1.08
0.85 ES=42
TF=14
Stiffening
°C
16
power ΔTBA
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TABLE III . Characteristics of bitumen (CTTP 2001)
Standar Result Value
d
s
required
method
[CTTP]
NF
47
40 to 50
T66-00 49
4
45
NF
52
52 to 57
T66-00 54
8
55
NF
62
> 60
T66-00 64
6

Features

Penetration at
25 °C, 100g, 5s
(1/10mm)
Softening point
(°C)
Ductility at
25°C( cm )

Aggregates are divided according to their average size into several families: fines, sands and
gravels (figure. 3).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

FIGURE 3: Granulometric analysis of aggregates from the El Maleh quarry ( Standard EN
933-2)
The standard (EN 933-2) recommends, for particle size analysis, the following series of sieves
in (mm): 0.063, 0.125, 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125.
3.2 Blend development
This step consists of composing a prototype mixture by providing the desired properties with
the selected constituents and verifying by means of the Marshall test that the expected
properties are obtained. This step requires iterations to approach an optimized solution.
For this, three different formulations of bituminous concrete, semi-grained 0/14 continuous,
were studied during our experimental campaign. These formulations are numbered F1, F2 and
F3 (Table VI). All the formulas are tested by Marshall test at the level of the laboratory of the
civil engineering department of the University of Tlemcen.
The three curves of the three formulations fit into the specification zone (figure 2).
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Gravel 1
F1 35%
F2 32%
F3 41%

Gravel 2
20%
30%
23%

TABLE V I : the different formulations
Sand Curve number
45% Curve N°1
38% Curve No. 2
36% Curve N°3
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

Courbe N°1

Courbe N°2

Courbe N°3

Fuseau de spécification

FIGURE 3: Particle size analysis of mixtures
The binder used in our experimental campaign is class 40/50.
Adjusting the binder content will be done as part of the mix development to achieve the desired
characteristics.
A minimum quantity of bituminous binder to ensure good durability of the mixture is defined
by the concept of the richness modulus “ m ”.
This quantity, which is proportional to a conventional thickness of the binder film coating the
aggregates, is given by the expression of the following equations (Reference standard NF P
98-149) :
Binder content = m



5

 

2.65
masse volumique absolu

With  , correction coefficient relative to the density of the aggregates.
The specific surface  is calculated using the following expression (Reference standard NF P
98-149 ):


1
(0.25g  2.3S  12s  135 f )
100

In which :
g : Proportion of gravel greater than or equal to 5mm,
S : Proportion of medium and coarse sand between 0.315mm and 5mm,

s : Proportion of fine sand between 0.08mm and 0.315mm,
f : Proportion of filler (elements less than 0.08mm).
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To study the influence of binder content on the stability and creep of the asphalt we varied the
binder contents of the bituminous mixtures in four tests (A, B, C and D), according to the
richness modulus “ m ”. This module is chosen for semi-grained bituminous concrete 0/14
according to CTTP 2001.

m = (3.20, 3.35, 3.50, 3.65) For bituminous concrete [CTTP, booklet 2, 2004].
4

RESULTS OF MECHANICAL TESTS AND INTERPRETATIONS

The Marshall method, of American origin, is a method whose purpose is to study a set of
characteristics by playing on both the mineral skeleton and the binder content: stability to
deformation, crushing, compactness, etc. . The maximum compressive force applied to the
specimen is called “Marshall stability”. The deformation of the specimen corresponding to this
maximum pressure is also measured.
The following tables (V, VI and VII) bring together the results of the four tests carried out by
the Marshall test (A, B, C and D) according to the four values of the richness modulus (3.20,
3.35, 3, 50, 3.65) for the three formulations (F1, F2 and F3).
TABLE V . Study of F1 formulations
H
B
AS

V
D
S
F1
Gravel01%
35
35
35
35
Gravity 02%
20
20
20
20
Sand %
45
45
45
45
Wealth module
3.20 3.35 3.50 3.65
Binder 40/50 calculated %
5.33 5.58 5.85 6.08
Marshall stability (kN)
9.16 12.22 14.8 14.07
Creep (mm)
3.0
2.0
1.4
2.3
Apparent density of specimen (hydrostatic weighing) 2.37 2.38 2.39 2.36
Actual specimen density
2.44 2.43 2.41 2.39
% of residual voids
7.0
5.0
2.0
3.0
Specimen compactness %
93
95
98
97
TABLE VI. Study of F2 formulations
HAS B
VS D
F2
Gravel01%
Gravity 02%
Sand %
Wealth module
Binder 40/50 calculated %
Marshall stability (kN)
Creep (mm)
Apparent density of specimen (hydrostatic weighing)
Actual specimen density
% of residual voids
Specimen compactness %
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32
30
38
3.20
5.2
9.3
5.35
2.37
2.43
6.0
94

32
30
38
3.35
5.44
11.89
3.92
2.32
2.36
4.0
96

32
30
38
3.50
5.69
8.88
4.25
2.29
2.35
6.0
94

32
30
38
3.65
5.93
8.3
6.35
2.25
2.32
7.0
93
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TABLE AT VII . Study of F3 formulations
H B VS D
AS
F2
Gravel01%
41
41 41 41
Gravity 02%
23
23 23 23
Sand %
36
36 36 36
Wealth module
3.20 3.3 3.50 3.6
5
5
Binder 40/50 calculated 5.05 5.2 5.52 5.7
%
8
Marshall stability (kN) 9.19 9.3 8.88 7.9
2
Creep (mm)
5.55 5.4 6.35 7.5
5
4
Apparent density of
2.33 2.3 2.37 2.2
specimen (hydrostatic
7
7
weighing)
Actual specimen
2.40 2.4 2.45 2.3
density
3
6
% of residual voids
7.0 6.0 8.0 9.0
Specimen compactness
93
94 92 91
%
4.1 Influence of binder content
According to the results of Tables V, VI and VII, the bitumen content has a strong influence on
the mechanical characteristics of the mix. Compactness and stability increase up to a certain
grade and then decrease (Figures 4, 5 and 6).
16

15
14
13
12
11
10
9
8
5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

FIGURE 4: influence of formulation F1 binder content
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12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

FIGURE 5: influence of formulation binder content F2

9,4
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
8
7,8
5

5,2

5,4

5,6

5,8

FIGURE 6: influence of the formulation F3 binder content
The results obtained show the great influence of the binder content in the mechanical behavior
of bituminous concretes.
An increase in the proportion of bitumen up to limits that we could define as optimal provides
an improvement in mechanical characteristics such as Marshall Stability, creep, and
compactness.
4.2 Influence of the granularity and the granulometry of the mixture
The criteria for choosing the granulometric curves are not imposed, they depend on the type
of product, the use and the performance sought. Table VIII summarizes all of the above
results.
TABLE VIII. Summary of results
F1
F2
F3
Gravity 1(%)
35
32
41
Gravel (2%)
20
30
23
sand (%)
45
38
36
Figure 3
Curve 1
Curve 2
Curve 3
Curves
(tends to the (centered
(tends
upper part
in the
towards the
of the
spec
lower part
specificatio
zone)
of the
n zone)
specificatio
n zone
Optimal
5.85
5.44
5.28
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binder
content %
Marshall
stability (kN)
Compactness

14.8

11.89

9.3

98

96

94

According to the results of table VIII, it can be seen that the Marshall compactness’s relating
to the curves of the formulations F1 and F2 are more dominant compared to the curve of the
formulation F3.
Curve 3 is in the lower part of the specification range (Figure 3) which implies the presence of
coarse elements is more important so it can be considered as a grainy formulation. In parallel,
curves 1 and 2 are considered as semi-grainy curves. Their mixtures are ensured by a good
distribution of the aggregates which contains smaller grains. This makes it possible to fill
many more voids and to have better mechanical characteristics.
4.3 Influence of compactness
The results of compactness are direct consequences of the formulations, and one notices well
that the compactnesses increase with the high mechanical characteristics (Marshall, creep).
5 CONCLUSION
The results of the laboratory tests on the three samples of semi-grained bituminous concrete
0/14 F1, F2 and F3 allow the following conclusions to be drawn:
 The experimental results showed the existence of an optimal bitumen content for each
mixture. This content offers optimal stability and compactness characteristics (table VII) and
which meets the requirements of CTTP The binder content varies in increasing order, we pass
from low density, fragile mixtures, to fluent mixtures. There is a range of binder content, say
4% to 7%, within which the maximum strength of the mix is generally observed. A low dosage
decreases the life of the material. A high dosage increases it but there is reason to fear poor
resistance to rutting.
 The compactness and the stability improve with the diversity of the granular classes and the
increase in the granularity as well as the roughness but attention must be paid to segregation.
Semi-grained formulas allow better mechanical behavior than grainy formulas.
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VARIATIONAL APPROACH FOR A STEKLOV PROBLEM INVOLVING NON
STANDARD GROWTH CONDITIONS
Zehra YÜCEDAĞ
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ABSTRACT
In this study, by applying the Mountain Pass theorem together with the Ekeland variational
principle, we show that existence of nontrivial weak solutions for Steklov boundary value
problem under appropriate conditions on variable exponent Sobolev spaces.
Key Words: Variational approach, Ekeland Variational principle, Steklov boundary value,
Mountain Pass theorem.
1.Introduction
We are dealt with the following problem
 divax, u   u p ( x )  2 u, x  

1.1

u
r ( x )2
a  x , u 
u
u, x  ,




 

where   R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary, p, r C  , r x   C   , 
u
is a positive parameter,
is the outer unit normal derivative on  ,

ax,   :  x R N  R N is the continuous derivative with respect to  of the mapping

Ax,   :  x R N  R N and divax, u  is px   Laplacian type operatör

The operator divax, u  , which appears in (1.1), is a more general operator than the
p(x)-Laplacian operator



 p ( x ) u : div u

p  x 2

u



The main results of the presents paper is:
Theorem 1.1. Suppose the following conditions hold :



(A1) ax,    c 1  

p  x 1

, for all x   and all   R

N

,

(A2) Ax,0  0 , for all x   ,
(A3). The monotonicity condition ax,    ax, 
.      0, holds for all x   and
N
all  ,  R , with equality if and only if    ,
(A4) 

p  x 1

 ax,  .  px . Ax,  . for all x   and all   R N .
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Then there exists a   0 such that for any   0,   , problem (1.1) has a nontrivial weak
solution.
The study of variational problems with nonstandard growth conditions is interesting topic in
the recent years. These type of problems have been an interesting topic like electrorheological
fluids, elastic mechanics, stationary thermo-rheological viscous flows of non-Newtonian
fluids, image processing and the mathematical description of the processes filtration of an
idea barotropic gas through a porous medium, we refer to [4,9,10,15].
Problems of type (1.1) has been intensively studied by many authors
[1,2,5,6,11,13,14]. In [2] the author dealt with the following Steklov problem

 divax, u   0, x  

ax, u   f x, u , x  ,
where   R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary,  is the outerward unit normal
on  , p :   R . ax,   :  x R N  R N are f :  x R  R are fulfilling appropriate
conditions. The authors provided the existence and multiplicity of solutions by using the
Mountain Pass theorem, Ricceri three critical poinsts theorem under the condition (A1)- (A4).
2.Preliminaries
L

We first recall some basic facts about the variable exponent Lebesgue-Sobolev spaces
 and W 1, p ( x )   ) [1,7,9, 12].

p( x)

Set

C  () = { p : px  C(), inf px > 1, for all x  }.
For any px   C  () , we define

1  p _ : inf x px   p  : sup x px    .
We define the variable exponent Lebesgue space by

L p ( x )    u u :   R is measurable, such that

 ux 

px 



dx  



endowed with the Luxemburg norm

u

p( x)

px 

u x 
: inf   0 : 
dx  1 ,
 


which is separable and reflexive Banach space
Moreover, we can define for px   C  ()

L p ( x )    u u :   R is measurable, such that

 ux 

px 



d    ,

equipped with the norm
px 

u x 
u Lp ( x )   : inf   0 : 
d  1
 




where d is the measure on the boundary. Lp ( x ) , u
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The variable exponent Sobolev space ( W 1, p ( x )   ) is denined by





W 1, p ( x )   u  Lp ( x )  : u  Lp ( x ) 
with the norm,

u


 u x  p  x  u x  p  x  
dx  1
 inf   0 :  


 





W 1, p ( x )   



or
u

u

1, p ( x )

p( x)

 u

p( x)

, u  W 1, p ( x )  .

Proposition 2.1.[7,12] Hölder inequality holds, namely

 1

 uvdx   p






1
p


 u


p( x)

for any u  Lp ( x )  and v  L p( x )   . Where,

v





px 

,

1
1

 1.
p ( x) p  x 

 p ( x ) u  : W 1, p ( x )   R defined by
 p ( x ) u    u

p ( x )

 ux 

px 

dx , u W

1, p ( x )

.

Proposition 2.2. [2,7,9,12] If u, u n  W 1, p ( x )  and p    , we have
(i)

u 1, p  x   1 1,  1   p ( x ) u   1 1,  1

(ii) u 1, p  x   1  u

p
p( x)

(iii)

u 1, p ( x )  1  u

(iv) u n

1, p  x 

  p ( x ) u   u

p
p( x)

p
p( x)

  p ( x ) u   u

p
p( x)

 0     p  x ,  u n   0 

(v) un  u 1, p  x   0    p  x ,  un  u   0 
Proposition 2.3. [2,7,11] Set  p ( x ) u  : Lp ( x )   R and  p ( x ) u    u


u  L p ( x )   , we have

(i)

u Lp ( x )    1  u Lp  x      p ( x ) u   u Lp  x   

(ii)

u Lp ( x )    1  u Lp  x      p ( x ) u   u Lp  x   

p

px 

d . For

p

p

p

Proposition 2.4. [1,2,6,11]
(i)

If 1  p   p    then the spaces L p ( x )   and W 1, p ( x )   are separable,
reflexive and uniformly convex Banach spaces,
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(ii)

If r x   C  () and 1  r x   p  x  for all x   then the embedding
W 1, p ( x )    Lr ( x )   is compact and continuous,where

 Np x 
, N  px 

p  x    N  px 

,
N  px 
(iii)

If r x   C  () and 1  r x   p  x  for all x   then the trace
embedding W 1, p ( x )    Lr ( x )   is compact and continuous, where
 N  1 px 
, ifN  p x 

p  x    N  px 

,
ifN  p x 

(iv)

Poincaré inequality, i.e. there exists a positive constant C  0 such that
u  C u

px 

, for all u  W 1, p ( x )  .

Lemma 2.5. (Mountain Pass Theorem) [12] Let X be a Banach spaces and the function
I   C1  X , R satisfies Palais-Smale condition. Assume that I  0   0 and
There exists two positive real numbers  and r such that J  u   r  0 with

(i)

u  ,
(ii)

There exists   X such that   r , and J     0.

Put G    C 0,1, X  :  0  0,  1   . Set   inf max 0,1 :   G . Then
  r and  is a critical value of J  .

3. Main results
Let X denote the variable exponent Sobolev space W 1, p ( x )   .
Definition 3.1. We say that u  X is a weak solution of (1.1) if

 ax, u dx  




u

p ( x )2

udx    u

r ( x )2



ud  0

for all   X .
The energy functional corresponding to problem (1.1) is defined as J  : X  R

J  u    Ax, u dx  




1
u
px 

p( x)



where u    Ax, u dx and I u   


dx   



1
r ( x)
u d
r x 

1
r ( x)
u d .
r x 

Proposition 3.2. [2,11,14] If one denotes
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I u   

1
r ( x)
u d , u  X ,
 r  x 

where r x   C  () and r x   p  x  for any x   , then I  C 1  X , R  and the
derivative operator of I , denoted by I ' , is

I ' u , v   u

r ( x )2



uvd , u , v  X ,

and one has I : X  R and I ' : X  X  are sequentially weak- strongly continuous,bounded,
namely, u n  u (weakly ) implies I ' u n   I ' u  (strongly contiuous) .
Lemma 3.3. [8]



(i) A verifies the growth condition: Ax,    c1   

px 

, for all x   and all   R

N

.

(ii) A is px  -homogeneous: Ax, z   Ax,  z p  x  .
Lemma 3.4. [5,8]
(i) The functional u  is well-defined on X .
(ii) The functional u  is of class C 1  X , R  and

' u , v   ax, u vdx, for all u , v  X


(iii) The functional u  is weakly lower semi-continuos on X .
(iv) J  is weakly lower semi-continuos on X and J  is well-defined on X .
Therefore, from Proposition 2.3, Proposition 3.2 and Lemma 3.4, it is easy to see that
J  u   C1  X , R and the critical points of J  are weak solutions of (1.1) . Moreover, the
derivate of J  is the mapping J  : X  X 
'

J  u , v   ax, u vdx   u
'





p ( x )2

uvdx    u


q ( x )2

uvd ,

for any u , v  X [11,12].
Lemma 3.5. Assume that (A1)- (A4) conditions hold. Then, there exists two positive real
numbers  and r and   0 such that for any   0,   , we have J  u   r  0 with

u    0,1.

Proof. From Proposition 2.2 (iii), Proposition 2.3(ii) and (A4) and the condition p   r  , we
obtain J  u   r  0 for any   0,   and any u  X with u    0,1

Lemma 3.6. Under assumptions (A1)- (A4), there exists u1  X such that u1  0, u1  0 and
I  tu1   0 for t  0 small enought.
Proof. Let u1  C0 , u1  0, u1  0 and t  0 small enought. Then, by Lemma 3.3(ii) and (A1)(A4), we obtain
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J  tu1    Ax, tu1 dx  


c tp
 3 
p



1
tu1
px 



p( x)



tp


A
x
,

u
dx

1

p





u1

p( x)

dx 

1
tu1
 r  x 

dx   

t r
r



r ( x)

d







u1

r ( x)

d

where c3 is constant. Since r   p  , we conclude that J  tu1   0 . The proof is completed.
Proof of Theorem 1.1. From Lemma 3.5, Lemma 3.6, I  0   0 from (A2) and using
Ekeland’s Variational Principle [3], J  satisfies the all statements of Lemma 2.5. Therefore,
I  has at least one nontrivial critical point, i.e., problem (1.1) has a nontrivial weak solution.
The proof is complete.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN INSTAGRAM TAKİPÇİLERİNİN
COVID-19 AŞISINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ
ÜZERİNE BİR ANALİZ
Arş. Gör. Dr. Zeynep Benan DONDURUCU
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
ORCID ID: 0000-0002-2634-1001
ÖZET
Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışı, halkın sağlık alanında bilgi arayışının yükselmesine
sebep olmuştur. Bu nedenle, sosyal medya platformlarında pandemi ile ilgili içerikler ve bu
içeriklerin etkileşim düzeyi yükselirken; sahte, yanıltıcı, aldatıcı bilgiler ve dezenformatif
içeriklerin yayılım oranı ve hızı da artmıştır. Artan gönderi sayısının bir infodemi yaratması
sonucunda sosyal medyada halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma arayışına yükselmiştir.
Dolayısıyla, bu araştırmada inceleme platformu olarak seçilen Instagram’da dahil olmak üzere
farklı sosyal medya platformlarında resmi sağlık kuruluşlarının ve yetkililerin hem takipçi
sayısı hem de etkileşim düzeyini yükseltmiştir. Türkiye’de 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren,
Sağlık Bakanlığı Onayı ile aşılanma çalışmalarına başlanması sonucu ise, Covid-19 aşılarının
etkinliği ve güvenliği ile ilgili tartışmalar, Instagram’da dahil olmak üzere bütün sosyal
medya platformlarında yükselmeye başlamıştır. Bu süreçte, aşı tartışmalarının sosyal medya
platformlarında artışına bağlı olarak, merkezi sağlık kuruluşları ve yetkililerinin stratejik
sağlık iletişimi çalışmaları bağlamında, salgının kontrol edilebilmesi için halkı istenen sağlık
davranışı olan aşıya yönlendirmesinin önünde engeller oluşmaya bağlamıştır. Bu bağlamda,
bu çalışmanın temel amacı, aşılanma çalışmaları ile ilgili olarak sosyal medya kullanıcılarının
etkileşim biçimini ve aşıya yönelik kabul, ret ve kararsızlık tutumlarını, sanal bir topluluk
oluşturan Sağlık Bakanı’nın takipçileri bağlamında analiz etmektedir. Bu doğrultuda, bu
analizde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabında,
Türkiye’de aşılama çalışmalarının başladığı 13.01.2021 tarihinden itibaren geçen bir aylık
süre zarfında paylaşılan ve aşılama çalışmalarını temel alan en yüksek yorum etkileşimine
sahip üç gönderide yer alan takipçi yorumları, netnografi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Araştırmada ilgili yorumlar, Azer ve Alexander (2022)’in Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı
konulu Facebook paylaşımlarına yapılan yorumları inceleyen netnografik çalışmalarında
irdeledikleri kabul, ret ve kararsızlık tutumları ile bu tutumların inşasında kullanılan etkileşim
biçimleri (savunuculuk, öneri geliştirme (kabul) ; şüpheci içerikler, sorgulayıcı içerikler
(kararsızlık), alaycı/mizahi içerikler, aşının etkililiğinin çürütücü argümanlar, aşıyla ilgili
insanları karamsarlığı sürükleyen yorumlar (ret) ve diğer kategorileri temel alınarak tematik
bir analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Instagram
hesabında aşıya teşvik edici iletilere yönelik yapılan yorumlarında aşılanmanın kabulü, reddi
ve aşı kararsızlığı içeren yorumlarda kullanılan etkileşim biçimlerinin değişkenlik gösterdiği;
ayrıca niceliksel olarak kabul içeren yorumların pozitif; ret içeren yorumların negatif, kararsız
yorumların ise olumlu, olumsuz ve nötr bir mesaj tonu dağılımı gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Netnografi, Aşılama, Dijital Sağlık İletişimi, Sanal
Topluluklar
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AN ANALYSIS OF THE MINISTER OF HEALTH FAHRETTIN KOCA'S
INSTAGRAM FOLLOWERS’ ATTITUDES TOWARDS COVID-19 VACCINE AND
INTERACTION TYPES
ABSTRACT
The emergence of the Covid-19 pandemic has led to an increase in the public's search for
information in the field of health. For this reason, while posts related to the pandemic on
social media platforms and the level of interaction of these posts have increased; the rate and
speed of spread of fake, misleading, deceptive information and misinformative content has
also increased. As a result of the increasing number of posts creating an infodemic, the
public's search for accurate and reliable information on social media has risen. Therefore,
both the number of followers and the level of interaction of official health institutions and
authorities on different social media platforms has increased, including Instagram, which is
chosen as the analysis platform in this research. As a result of the start of vaccination works
with the approval of the Ministry of Health as of January 13, 2021, in Turkey, discussions
about the effectiveness and safety of Covid-19 vaccines have started to rise on all social
media platforms, including Instagram. In this process, due to the increase in vaccine
discussions on social media platforms, obstacles have arisen in front of central health
institutions and authorities in directing the public to the desired health behavior, which is the
vaccine, in order to control the epidemic in the context of strategic health communication
studies. In this context, the main purpose of this study is to analyze the interaction style of
social media users regarding vaccination works and their attitudes towards vaccine
acceptance, rejection and indecision in the context of the followers of the Minister of Health,
who created a virtual community. Accordingly, in this study, the follower comments are
analyzed on the three posts with the highest comment interaction based on vaccination studies
and shared within a month since the start of vaccination studies in Turkey on 13.01.2021, on
official Instagram account of the Minister of Health of the Republic of Turkey, Fahrettin Koca
by netnography method. The relevant comments in the research is subjected to a thematic
analysis based on acceptance, refusal and hesitation attitudes and the interaction styles used in
the construction of these attitudes as advocating, proposing (acceptance); inquiring, skeptical
content usage (hesitation); sarcastic/humorous content usage, rebuttal arguments for the
effectiveness of the vaccine, comments that lead people to pessimism about the vaccine
(refusal) and other categories based on Azer and Alexander (2022)’s netnographic study
examining the comments on the Facebook posts on vaccines of the World Health
Organization. As a result of the analysis, it is concluded that the interaction styles vary which
are used in comments including acceptance, rejection and indecision about vaccination on the
Instagram account of Minister of Health Fahrettin Koca for vaccination-promoting messages.
In addition, it is found out that the comments include acceptance have positive; the comments
containing refusal have a negative, while comments include hesitation have a positive,
negative and neutral message tone distribution quantitatively.
Key Words: Covid-19, Netnography, Vaccination, Digital Health Communication, Virtual
Communities
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1.GİRİŞ
Halk sağlığını etkileyen krizler arasında, salgınlar, doğal afet, kaza gibi durumlar ön plana
çıkmakta ve bu krizler toplum sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olabilmektedir. 2019
yılında Çin’in Wuhan eyaletinden başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü, 11 Mart
2022 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” (salgın hastalık) olarak ilan
edilmiştir. Covid 19 pandemisinin tüm dünya ülkeleri üzerinde benzeri görülmemiş sonuçları
olmuştur. Küresel bir krize dönüşen salgın dönemi sosyal hayat kısıtlamaları ile birlikte,
bireylerin gündelik hayatlarını etkilemiştir. Ayrıca, üretim, sağlık, havacılık gibi çok sayıda
alan üzerinde negatif etkilere yol açan pandemi, sosyal hayat, iş ve eğitim dinamiklerini de
dönüştürmüştür (Panos vd., 2009, s.106; Dünya Sağlık Örgütü, 2020; Donthu ve Gustafsson,
2020; Sajtos vd., 2021; Figus, 2020; Nicola vd., 2020).
Salgın sürecinde bireylerin sosyalleşme ve iletişim amacıyla sosyal medya kullanım düzeyi
yükselmiş olup; yurttaşların hastalık ile ilgili bilgi arayışının artışı da sosyal medya
platformlarına yönelik ilgiyi artırmıştır. Ancak, sosyal medya, kamuoyu ile sağlık
problemlerine yönelik çift yönlü bir etkileşim sağlanabilmesi için yüksek bir potansiyel
taşımakla birlikte, halk sağlığına zarar verecek temelsiz bilgilerin de kolayca dolaşıma
girebildiği bir alan haline gelebilmektedir. Ayrıca, Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkileyen
bir krize dönüşmesi sonucu ortaya çıkan kontrolsüz bilgi akışı, sosyal medyada dezenformatif
ve manipülatif içeriklerin dolaşıma girmesine olanak tanıdığı ve doğru bilgiye erişim
açısından bir karmaşa oluştuğu için, stratejik sağlık iletişimi faaliyetlerinin önemi
yükselmiştir. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü, Kızılhaç, Amerika Birleşik Devletleri
Hastalık Kontrol Merkezi gibi merkez sağlık kurumları ve bu kurumların üst düzey
yöneticileri tarafından sosyal medya platformları, stratejik kriz iletişimi amacıyla etkin bir
biçimde kullanılmıştır. (Azer ve Alexander, 2022; Kırık ve Özkoçak, 2020, s.135; Wilson ve
Wiysonge, 2020; Finset vd., 2020, s.873; Vraga ve Jakobsen, 2020, s.233; Kim ve Kim, 2020,
s.2160; Malik vd., 2021).
İlk dönemlerde hastalığın etkileri, belirtileri, korunma yolları gibi konularda bilgilenme ve
bilgilendirme amacıyla yoğun olarak kullanılan sosyal medya kanalları, aşılama
çalışmalarının başlaması ile birlikte, Covid-19 aşılarına yönelik olarak şiddetli tartışmaların
yaşandığı platformlara dönüşmüştür. Dolayısıyla literatürde sosyal medyada Covid-19 aşıları,
çoğunlukla aşı kabulü, kararsızlığı ve reddini temel alan tutum temelli araştırmalar
çerçevesinde incelenmiştir (Murphy vd., 2021; Azer ve Alexander, 2022). Bu çalışmalara,
Benis, Seidmann ve Ashkenazi (2021)’in Amerika Birleşik Devletleri’nde 1644 sosyal medya
kullanıcısı ile aşıya yönelik tutumlarını belirleme amaçlı gerçekleştirdikleri anket örnek
olarak verilebilir. Çalışmalarını aşıya yönelik tutum, sosyal medya kullanımı ve demografik
özellik olarak yaş değişkeni üzerine temellendiren araştırmacılar, genç nüfusu oluşturan
katılımcıların ailelerini korumak, topluma karşı sosyal olarak sorumlu davranmak ve aşı
sağlayıcılarını duydukları güven gibi nedenlerle, aşıya yönelik kabul tutumlarının daha
yüksek olduğu saptamıştır. Parler isimli bir sosyal medya platformunda #COVID19Vaccine
ve #NoCovidVaccine etiketleri ile dolaşıma sokulan gönderileri içerik analizi yöntemi ile
inceledikleri çalışmalarında ise Baines, Ittefaq, Abwao (2021), bu iki etiketle dolaşıma
sokulan içeriklerde aşı reddinin/kabulünün nedenleri, aşının yan etkileri, aşıya yönelik
komplo teorileri, çocukların aşılanması tartışmaları ve hastalık ile diğer sağlık sorunlarını
kıyaslayan içeriklerin yer aldığını tespit etmiştir. Araştırmacıların çalışmalarında ulaştığı bir
diğer önemli bulgu ise, sosyal medya kullanıcılarının farklı görüş ve düşünceleri tartışmak
yerine; bu iki etiketi yankı odası oluşturarak, aşıya yönelik mevcut tutumlarını güçlendirmek
amacıyla kullandığının saptanmasıdır. Sars Cov-2 ile ilgili 6 milyon tweeti, aşı kabulü,
kararsızlık ve ret olmak üzere üç tutum merkezinde makine öğrenimi tekniği ile analiz eden
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çalışmalarında, Lyu vd. (2022) sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı grupların aşılara yönelik
daha yanlı bir tutum sergilediğini, pandemiyle ilgili kötü bir deneyim yaşayan Twitter
kullanıcılarının aşı karşıtı bir eğilim gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu, aşı kararsızlığı
tutumu sergileyen kullanıcıların aşıların güvenliği, etkililiği ve Covid-19 salgını ile ilgili
politik meselelerle ilgili olarak şüpheleri olduğunu saptamıştır. Aşı karşıtı hesapların
Twitter’daki çevrimiçi içerik üretim pratiklerini inceleyen çalışmalarında Hernandez vd.
(2021), bu hesaplardan dolaşıma sokulan içeriklerin mecrada diğer kullanıcıların aşıya
yönelik kararsızlık tutumlarını yükselttiğini saptamıştır. Bu doğrultuda aşı ile ilgili olarak
Twitter’da dolaşıma sokulan 1 milyon tweeti algoritmik bir ağ analizi ve içerik analizi
yöntemleri kullanarak inceleyen araştırmacılar, politik olarak yanlı ve tıbbi bir uzmanlığı
olmayan çok sayıda kullanıcının aşı karşıtı manipülatif içerik üretme eğiliminde olduğunu
saptamıştır. Gana’da 1800 üniversite öğrencisi ile sosyal medyada Covid-19 aşıları ile ilgili
olarak dolaşıma sokulan enformasyonunun, katılımcıların aşıya yönelik güven ve güvensizlik
düzeyleri üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçladıkları çalışmalarında Demuyakor, Nyatuame ve
Obiri (2021), Covid-19 aşıları ile ilgili yanlış bilgilerin infodemi yaratarak; katılımcılar
arasında panik oluşturduğunu ve bu içeriklere daha yüksek düzeyde maruz kalan
katılımcıların aşıya yönelik negatif tutumlarının daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca,
alan yazında aşıları reddeden ve kararsızlık eğilimi gösteren grupların sosyal medyada aşı ile
ilgili dolaşıma sokulan içeriklerin büyük bir bölümünü oluşturduğunu kanıtlayıcı nitelikte de
çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında, Wilson ve Wiysonge (2020)’nin
Twitter’da sosyal medyada aşı karşıtlığı içeren dezenformatif mesajların, bireylerde aşıya
yönelik negatif tutumların oluşumunda etkili olduğunu saptadıkları araştırmaları ve Murphy
vd. (2021)’in İngiltere ve İrlanda’da toplumun aşıya yönelik tutumlarını saptamayı
hedeflediği anket çalışmalarında, sosyal medyayı aşı ile ilgili bilgilenme amaçlı aktif olarak
kullanan ve hükümet/merkezi sağlık kuruluşları/geleneksel medya gibi kanallara güveni daha
az olan katılımcıların, aşıya yönelik kararsızlık ve ret tutumlarının daha yüksek olduğunu
tespit ettikleri analizleri ön plana çıkmaktadır.
Covid-19 aşılarına yönelik tutum ve sosyal medya ilişkisine yönelik olarak Türkiye merkezli
olarak gerçekleştirilen çalışmalar arasında ise, Mansur ve Bıyık (2022)’nin sosyal medyadan
Covid-19 aşıları ile ilgili olarak enformasyon eğiliminde alma eğiliminde olan bireylerin, aşı
karşıtlığı ve aşı tereddüt düzeylerinin daha yüksek olduğunu saptadıkları anket çalışmaları,
Tuzcu ve Şahin (2022)’nin sosyal medyada komplo teorilerine maruz kalan bireylerin aşıya
yönelik kararsızlık ve ret tutumu gösterme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu saptadıkları
araştırmaları, Irak (2022)’nin Facebook, Twitter ve Instagram’da Covid-19 aşıları ile ilgili
sahte haberleri incelediği ve aşı karşıtı grupların dezenformatif içerik yaratarak diğer
kullanıcıları etkilemeye çalıştığını saptadığı incelemesi, Özkan (2022)’nin Twitter’da aşı
karşıtı ebeveynlerin paylaşımlarını analiz ettiği ve aşı kararsızlığı içerisinde olan ebeveynlerin
sosyal medyayı bilimsel bilgi arayışı amacıyla kullandığı sonucuna ulaştığı çalışması yer
almaktadır.
Görüldüğü üzere alan yazında Covid-19 aşılarına yönelik tutumları sosyal medya merkezinde
inceleyen çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, bu çalışmalar metodolojik olarak anket,
içerik analizi, görüşme gibi yöntemleri temel almaktadır ve dijital toplulukların aşıya yönelik
tutumlarını analiz eden araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmalara, Azer ve Alexander (2022)’in
Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi Facebook hesabında paylaştığı aşı ile ilgili içeriklere yönelik
olarak yapılan 23.000’in üzerinde yorumu incelediği araştırması örnek teşkil etmekte olup;
araştırmacılar inceleme sonucunda aşı kabulü, reddi ve kararsızlık tutumlarını oluşturan
etkileşim biçimlerine yönelik bir sınıflandırma geliştirmiştir. Bu çalışmanın çıkış noktası da,
halk sağlığını etkileyen kriz durumlarında kamuoyunun artan bilgi ihtiyacına bağlı olarak
merkezi sağlık kuruluşları ve temsilcilerinin sosyal medyada dolaşıma soktuğu gönderilerin,
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takipçiler tarafından etkileşimli bir biçimde değerlendirildiği savıdır. Tüm toplum sağlığını
etkileyen ve aşılama için aciliyet gerektiren salgın durumlarında,
sosyal medya
platformlarında takipçi etkileşiminin ve aşıya yönelik tutum göstergelerinin doğru analiz
edilmesi; halkın istenen sağlık davranışını kabul etme eğiliminin tespiti ve kararsızlık/ret
tutumlarını etkileyen faktörlere doğru müdahale edilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu
bağlamda, çalışmanın birinci bölümünde sağlık iletişimi bağlamında kriz iletişimi literatürü
incelenmiş, ikinci bölümünde ise aşıya yönelik tutumlar ve sanal toplulukların etkileşim
biçimleri irdelenmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde ise, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca’nın Instagram hesabında aşı ile ilgili yapılan paylaşımlara yönelik
olarak takipçi/kullanıcı etkileşim biçimlerini netnografik olarak analiz edilerek; aşıya yönelik
takipçi/kullanıcı tutumları ve bu tutumların inşa süreci incelenmiştir.
2.HALK SAĞLIĞI KRİZLERİNDE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN KRİZ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Kriz, paydaşların istek, talep ve beklentilerine veya kurumların performansına negatif etki
edebilecek özellikte anlık olarak ortaya çıkan ve beklenmedik olaylar olarak tanımlanmakta
olup; krizler bir amaç doğrultusunda ortaya çıkan kasıtlı ve doğal etmenlere bağlı olarak
ortaya çıkan kasıtsız krizler olarak ikiye ayrılmaktadır. Afetler, yangınlar, salgın hastalıklar
doğal faktörlere bağlı olarak kendiliğinden oluşan kasıtsız krizler sınıfında yer almakta olup;
kontrol edilmeleri oldukça güçtür. Covid-19 salgını da tüm dünyayı etkileyen bir pandemiye
neden olduğu için kasıtsız krizler kategorisinde bulunmakta olup; uluslararası etkisi hem
merkez sağlık kuruluşlarının hem de ülkelerin kriz iletişimi stratejileri geliştirmesine neden
olmuştur (Coombs, 2010, s.19; Ulmer, Sellnow ve Seeger, 2007, s.9-11, Yazıcı ve
Dondurucu, 2021, s. 30).
Kriz iletişimi sürecinde enformasyon dağılımı, kamu kuruluşları, acil durum merkezleri,
hükümet temsilcileri, bireyler ve kitle iletişim araçları aracılığı ile gerçekleşmekte olup; yeni
iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte, sosyal medya platformları kriz iletişimi sürecine
dahil olmuştur. Kurumsal düzeyde krizlerle etkin bir biçimde başa çıkabilmek için, işletmeler
sorun yönetimi stratejileri bağlamında oluşabilecek sorunları tespit etme ve hızla yanıt
verebilme amacıyla, sosyal medya kanallarında etkin bir biçimde varlık göstermeye
başlamıştır. (Fraustino vd., 2012; Ward, 2011, s.2). Sosyal medya platformlarının kullanıcı ve
katılım merkezli yapısı, kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan
açıklığı, ağ üzerindeki kullanıcıların kolayca birbiriyle iletişim kurmasına ve geri bildirim
vermesine imkan sağlayan etkileşimselliği, benzer ilgi alanları ve görüşlere sahip olan
kişilerin bir araya gelmesine olanak sağlayan ve sanal toplulukların inşasına imkan tanıyan
diyaloğa açık yapısı ve ağ üzerinde farklı platformlar arasında kolayca ve anlık bağlantılar
kurulmasına zemin hazırlayan bağlantısallığı, sadece ticari krizlerde değil; halk sağlığını
etkileyen krizlerde de bu kanalların aktif bir biçimde kullanılmasını sağlamıştır. Sosyal
medyanın sağlık problemlerinde kriz iletişimi amaçlı olarak kullanıldığı durumlara, 2009
yılında gerçekleşen H1N1 krizinde ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin Twitter’ı bilgi
aktarımı amaçlı olarak aktif kullanımı örnek olarak verilebilir. Ayrıca, bu salgın döneminde
Hastalık Kontrol Merkezi, Flicker’da görsel paylaşırken; RSS beslemeleri, podcastler ve
CDC.gov uygulamasını da, kriz iletişimi amacıyla etkin bir biçimde kullanmıştır. Aynı salgın
döneminde, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi (CDC),
Sağlık ve İnsanlık Hizmetleri Birimi (HHS) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun kriz
iletişimi amacıyla sosyal medya platformlarını kullanımı inceleyen bir başka araştırmada ise,
merkez sağlık kuruluşları tarafından Facebook ve Twitter’ın stratejik sağlık iletişimi mesajları
aktarımı amacıyla en aktif kullanılan mecralar olduğu saptanmıştır. Covid-19 pandemisi
döneminde ise, Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kızılhaç gibi merkez
sağlık kuruluşları tarafından Facebook, Twitter, Instagram gibi çok sayıda sosyal medya
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platformu aktif bir biçimde kullanılmıştır (Van Dijck, 2013, s.4-11; Mayfield, 2008, s.5;
Yazıcı ve Dondurucu, 2021, s. 33; Thomas, Schrock ve Friedman, 2016, s.19; Lindsay, 2011,
s.1, Kim ve Liu, 2012, s.73-74; Azer ve Alexander 2022; Malik vd., 2021).
Halk sağlığı krizlerinde, sosyal medya platformlarından aktif bir biçimde yararlanılmasının
temel nedenleri, bu platformların kullanıcı sayısının yüksekliği, anlık ve hızlı enformasyon
aktarım imkânı ile geniş kitlelere kolay erişim, yetkili mercilerin açıklamalarıyla bu
kanallarda ortaya çıkan dezenformasyon ve misenformasyonun önüne geçilmesinin
amaçlanması olarak sıralanabilir. Bu bağlamda sosyal medya halk sağlığı krizlerinin doğru
yönetimi için, stratejik sağlık iletişimi açısından önemli imkanlar yaratmakla birlikte,
kullanıcıların da iletişim sürecine dahil olması krizlerin çerçevelenmesi, algılanması ve
tartışılması bağlamında süreci etkileşimli bir boyuta taşımaktadır. Sosyal medya, ağ
üzerindeki kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına imkân tanıdığı için bireylerin krizi
deneyimleme biçimlerini de değiştirmiştir. Bu nedenle, sosyal medyada krizler ağdaki
kullanıcıların tepki, yorum ve gönderilerine bağlı olarak çerçevelenmeye başlamıştır (Veil,
Buehner ve Palenchar, 2011, s.110- 111; Azer ve Alexander, 2022; Zhang vd., 2018, Jung vd.,
2018; Park, 2018).
Dolayısıyla, merkez sağlık kuruluşları ya da temsilcileri tarafından verilen mesajlar, bu
çalışmada incelenen Covid-19 aşıları örneğinde görüldüğü üzere olduğu gibi kabul
edilmemekte, sosyal medya kullanıcılarının birbirileri ile etkileşime girebilmesi istenen bir
sağlık davranışına yönelik olarak kabul, ret ve kararsızlık tutumlarının oluşmasına neden
olmaktadır. Sosyal medya kullanıcıların istenen halk sağlığı davranışına yönelik karşıt bir
tutum gösterme eğilimi içerisine girdiği örneklerden biri de bu çalışmada incelenen Covid-19
pandemisidir. Wilson ve Wiysonge (2020)’nin vurguladığı üzere, uluslararası düzeyde
aşılama çalışmalarının başlamasının ardından, aşı karşıtı gruplar örgütlenerek, sosyal ağlar
aracılığı ile aşı karşıtlığı veya aşı kararsızlığını arttırabilecek biçimde içerik üretmeye
başlamıştır. Bu durum, toplumsal korku düzeyini yükseltirken, uluslararası düzeyde aşıyla
ilgili misenformasyonun yükselişine neden olmuştur (Germani ve Biller-Andorno, 2021). Bu
bağlamda, sosyal medyanın uluslararası düzeyde bir halk sağlığı krizinde, bireylerin aşıya
yönelik görüş ve tutumlarını şekillendirme gücü taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla, merkez
sağlık kuruluşlarının istenen halk sağlığı davranışının gerçekleştirilmesi amacıyla sadece
bilgilendirici nitelikte içerik paylaşmasının, aşıların kabulü sürecinde yetersiz kalma tehlikesi
ortaya çıkmaktadır. Bu tehlike ile başa çıkabilmek için, Azer ve Alexander (2022)’in belirttiği
üzere, sağlık kuruluşları, yöneticiler ve politikacıların sanal toplulukların etkileşim biçimlerini
de analiz ederek, stratejik sağlık iletişimi faaliyetlerini bu doğrultuda yapılandırması
gerekmektedir.
3.AŞILAMA, AŞIYA YÖNELİK TUTUMLAR VE SANAL TOPLULUKLAR
İnsanlık tarihinin en temel buluşlarından biri olan aşılama, bulaşıcı hastalıklarla etkin bir
biçimde mücadele edilmesine imkân tanımaktadır. Sağlık otoriteleri tarafından halk sağlığının
korunması ve sürdürülebilmesi için en temel araçlardan biri olarak görülen aşılar, hem bireyin
hem de toplumun sağlığını korumak için önem taşımaktadır. Çünkü bir toplulukta veya
toplumda belirli bir düzeyde kişi aşılandığında, hastalığın yayılım hızı azalacağı için aşı
olmayan ve olabilecek durumda bulunmayan kişi ve grupların da korunması olarak
isimlendirilen toplum bağışıklığı sağlanmaktadır. Toplum bağışıklığı için aşı ya da hastalığın
geçirilmesi gerekmekte olup; Covid-19 hastalığı için toplum bağışıklığının bilimsel
otoritelerce en düşük düzeyde %60-%70 oranında gerçekleşmesi gerektiği tahmin
edilmektedir. Ancak, aşılama çalışmalarının ilk başladığı dönemlerden beri, genelde aşı
korkusuna bağlı olarak kamusal bir direnç ortaya çıkabilmektedir. Aşı kararı verirken,
bireylerin ret ya da tereddüt eğilimi göstermesine neden olan faktörler arasında aşıdan
hayatını kaybetme veya enfeksiyon kapma riskine yönelik algı ön plana çıkmaktadır. İnsanın
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toplumsal bir varlık olduğu düşünüldüğünde, aşılama kararına yönelik tutumların inşasında
aynı topluluktaki diğer bireylerin görüşlerinin de etkili olduğu görülmektedir. Ancak,
özellikle pandemi ve epidemi durumlarında, aşıya yönelik tutumların salgının ve hastalığının
seyrini/ etkisini derinleştirme ihtimali bulunduğu için, toplumun aşıya yönelik tutumlarının
doğru analiz edilmesi gerekmektedir (Milli Pediatri Derneği, 2022; Yaqub vd., 2014;
Aschwanden, 2021; Etzioni-Friedman ve Etzioni, 2020; Plotkin, 2014; Gangarosa vd., 1998;
Murphy vd., 2021; Azer ve Alexander, 2022).
2019 yılından başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüşen Covid-19
salgını ile ilgili en etkili mücadele yöntemlerinden bir aşılama çalışmaları olup; alan yazında
aşılanmaya yönelik yapılan çalışmalarda, aşıya yönelik tutumların kabul, ret ve kararsızlık
tutumları üzerine şekillendiği görülmektedir (Alıcılar vd., 2022, s. 71; Yaqub vd., 2014;
Plotkin, 2014; Dror vd. 2020; Murphy vd. 2021). Aşı kabul tutumu, sağlık iletişimi
literatüründe aşının faydalarını kavrayarak, aşıya ihtiyaç duyma olarak tanımlanmakta olup;
aşıya yönelik kararsızlık tutumu aşının kabulünde yararları, güvenliği gibi konulara yönelik
olarak oluşan bir gecikmeyi; aşı reddi ise özel bir aşının ya da aşılama işleminin farklı
gerekçelerle tamamen reddini içermektedir. Covid-19 salgının sonlandırılması için alınan
önlemler dahilinde, aşı kabulü ve kararsızlığına yönelik tartışmalar, tekrar gündeme gelmiştir
(Yaqub vd., 2014; Paul vd., 2021, Alıcılar vd., 2022, s. 71).
Çalışmanın giriş bölümünde değinildiği üzere, Covid-19 aşısına yönelik hedef kitlenin
tutumlarını ölçmeye yönelik çalışmalarının büyük çoğunluğu, aşı kabulü, kararsızlığı ve reddi
üzerine yoğunlaşmakta olup, aşı tereddütü ya da karşıtı bir tutuma sahip olanlarla tesadüfi bir
biçimde etkileşime geçen bireylerde de benzer tutumlar gelişmesi olasıdır. Özellikle sosyal
medya platformlarında aktif bir biçimde aşı karşıtı tutumlar sergileyen birey ve gruplar,
ağdaki diğer kullanıcılar üzerinde de, etkileşime geçilmesi durumunda negatif bir etkiye
neden olabilir. Bu bağlamda, sanal topluluk kavramının üzerinde dikkatle durmak ve
kullanıcıların etkileşim biçimlerini analiz etmek gerekmektedir. Sanal cemaat/topluluk
kavramı, siber ortamda iletişim kurmak veya kamusal alanda tartışmalar gerçekleştirmek
amacıyla yeterli sayıda kullanıcının bir araya gelmesi veya katılımcıların ortak bir ilgi alanı
paylaştığı, dinamik ve özel ilişkilerin kurulduğu bir birliktelik durumu olarak
tanımlanmaktadır. Sanal topluluk üyeleri, sosyal ağlar üzerinde tartışma, konuşma, duygusal
ilişkiler kurma, bilgi paylaşımı, arkadaş edinme, destek verme, eğlenme gibi fiziki dünyada
gerçekleştirebilecekleri çok sayıda eylemi gerçekleştirebilmekte olup; Covid-19 aşıları gibi
tartışmalı bir konuda birbirleri ile etkileşim içerisine girebilmektedir (Dror vd., 2020, Wilson
ve Wiysonge, 2020; Rheingold, 2000; Yanıklar, 2014; Rheingold, 1999; Azer ve Alexander,
2022).
Sanal topluluklarda kullanıcıların etkileşim biçimi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar,
yüksek düzeyde marka ve tüketici etkileşimine odaklanmakta olup, sosyal medyada kullanıcı
etkileşimini merkeze alan araştırmalar, pozitif ve negatif katkı sağlama, tüketicilerin
oluşturduğu içerikler, marka bağlılığı ve ayrışma konularını merkeze almaktadır. Ayrıca, bu
araştırmalar kullanıcıların marka ve birbirleri ile gerçekleşen etkileşimlerini; öğrenme,
etkileme, sosyalleşme, tavsiye ve uyarı davranışları çerçevesinde analiz etmektedir. Sosyal
medyada marka-tüketici, tüketici-tüketici etkileşimi yüksek düzeyde, savunuculuk, uyarı,
öneri biçiminde gerçekleşmekle birlikte, sağlık iletişimi bağlamında kullanıcı topluluklarının
etkileşim biçimlerini irdeleyen çalışmalar sınırlı olup; Covid-19 aşıları gibi kutuplaştırıcı ve
halk sağlığını etkileyen toplumsal sorunlara yönelik sosyal medya kullanıcılarının etkileşim
biçimlerinin ve tutumlarının keşfedilmesi alan yazına katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır
(Brodie vd., 2013; Hollebeek vd., 2019; Azer ve Alexander, 2018, 2020, Dolan vd., 2016;
Bowden vd., 2017; Naumann vd., 2017, Azer ve Alexander, 2022). Bu bağlamda, çalışmanın
bir sonraki bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın
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Instagram’da sanal bir topluluk oluşturan takipçilerinin aşıya yönelik tutumları ve etkileşim
biçimlerini keşfetme amacıyla netnografik bir analiz gerçekleştirilmiştir.
4. SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN INSTAGRAM TAKİPÇİLERİNİN
COVID-19 AŞISINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ
ÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR ANALİZ
Bu analizde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi Instagram
hesabında, Türkiye’de Covid-19 aşılama çalışmalarının başladığı 14.01.2021 tarihinden
itibaren geçen bir aylık süre zarfında paylaşılan ve aşılama çalışmalarını temel alan en yüksek
yorum etkileşimine sahip üç gönderide yer alan takipçi yorumları ve takipçilerin etkileşim
biçimleri, netnografi yöntemi ile analiz edilmiştir.
4.1. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de Covid-19 aşılama çalışmalarının başladığı ilk
dönemde, resmi ve güvenilir bilgi sağlama potansiyeli yüksek olan Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca’nın Instagram takipçilerinin aşıya yönelik kabul, ret ve kararsızlık tutumlarını
mecrada oluşturdukları etkileşim biçimleri bağlamında analiz etmektir. Çalışmanın amacı
doğrultusunda, araştırma soruları şu şekilde yapılandırılmıştır
1. T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabında yer alan ilgili
içeriklerde incelenen takipçi/kullanıcı yorumları, Covid-19 aşılarına yönelik tutumlar
dahilinde nasıl bir niceliksel dağılım göstermektedir?
2. T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabında yer alan ilgili
içeriklerde incelenen takipçi/kullanıcı yorumlarında, Covid-19 aşılarına yönelik
tutumlar hangi etkileşim biçimleri ile nasıl inşa edilmektedir?
3. T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram takipçileri Covid-19 aşıları ile
ilgili birbirleri ile etkileşim içerisine girmekte midir? Eğer takipçiler arasında aşı
konusuyla ilgili etkileşim gerçekleşiyorsa, nasıl gerçekleşmektedir?
4.2. ARAŞTIRMANIN EVREN, ÖRNEKLEM VE SINIRLILIKLARI
Araştırmanın evrenini, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı içerisinde faaliyet gösteren tüm
üst düzey yöneticilerin Instagram hesapları oluşturmakta olup; Bakanlık görevini 10 Temmuz
2018 tarihinden beri Dr. Fahrettin Koca yürütmekte olup; 2022 yılı itibari ile bakan
yardımcılığı görevleri Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Prof. Dr. Tolga Tolunay, Dr. Şuayip Birinci
ve Halil Eldemir tarafından yürütülmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022). Çalışmanın
örneklemi ise, amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenmiş olup; olasılık temelli olmayan bu
örnekleme yöntemi çalışmanın hedeflerine bağlı olarak, incelenmek istenen özel durumların
analizinde kullanılabilmektedir. Araştırılmak istenen duruma bağlı olarak, toplumsal bir
olguyu anlama, olayları irdeleme ve değişkenler arasında bağlantı kurma amacı güden
incelemelerde yoğun olarak kullanılan bu yöntem, zengin veri sağlama potansiyeli taşıyan
durumların detaylı analizine olanak tanıdığı için nitel veri analizlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2018, s.92-93; Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.107).
Çalışmanın amacı, Covid-19 aşılama çalışmalarının birinci döneminde resmi sağlık kuruluşu
yetkililerinin paylaşımlarına yönelik olarak, ilgili yetkilinin açıklamalarına yönelik sanal
topluluğun etkileşim biçimlerini ortaya koyma olduğu için, çalışma içerisine Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Koca’nın Instagram hesabı ve takipçi yorumları dahil
edilmiştir. Araştırmada bu sınırlamaya gidilmesinin bir diğer nedeni de, inceleme döneminde
Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram’da 11 milyonun üzerinde takipçisinin olmasına karşın;
bakan yardımcılarının mecrayı etkin kullanmaması ve bakanlığın resmi hesabının takipçi
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sayısının (3.2. milyon), bakanın şahsi hesabından daha düşük bir takipçi sayısına sahip
olmasıdır (Instagram, 2021)
Analizde Instagram’ın analiz platformu olarak seçilmesinin nedenleri ise, Malik vd. (2021)’in
analizlerinde değindiği üzere, Covid-19 salgını kapsamında mecranın kamuoyunu
bilgilendirme için görsel ve işitsel ağırlıklı yapısına bağlı olarak merkez sağlık kurumları
tarafından aktif kullanımı ve Azer ve Alexander (2022)’in belirttiği üzere, Dünya Sağlık
Örgütü gibi kuruluşların sosyal medya kanallarını aşı ile ilgili toplumsal farkındalık düzeyini
arttırma, aşılama süreci ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ve tanıtım/bilgilendirici
içeriklere yer verme amacıyla etkin kullanımıdır. Ayrıca, We Are Social Dijital Global
Overview 2021 raporu sonuçlarına Instagram’ın %89,5’lik oranla Türkiye’de en çok
kullanılan ikinci
sosyal medya platformu olması da çalışmanın bu mecra ile
sınırlandırılmasında belirleyici olmuştur. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı da zaman ve maliyet
kısıtlıkları, 13 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak başlayan Covid-19 aşılama çalışmaları
dahilinde (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021) Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabında yer alan
takipçi yorumlarının bir aylık dönem ile sınırlandırılmasıdır. Veri analiz güçlüğü nedeni ile
ise, inceleme döneminde aşılama çalışmaları ile ilgili olarak yapılan paylaşımlardan en
yüksek yorum etkileşim düzeyine sahip üç gönderi altında yer alan yorumlar, inceleme
kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca, bu üç gönderi, Covid-19 aşıları ve aşılama süreci ile ilgili
bilgilendirici nitelikte olmaları temel alınarak seçilmiş olup; yapılan ön analizde Dr. Koca’nın
farklı siyasi partilerin liderlerini aşılamaya çağırdığı iletilerin altında siyasi yorumlar
saptandığı için bu içerikler yüksek etkileşim elde etmesine karşın, araştırma kapsamı dışında
bırakılmıştır.
4.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada Dr. Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabında, aşılama çalışmalarının
kamuoyu ile paylaşıldığı ilk dönemde, Covid-19 konulu ve en yüksek etkileşim düzeyine
sahip üç gönderi altında yer alan takipçi yorumları, netnografi yöntemi ile incelenmiştir.
Netnografi, etnografik çalışmalarının yeni medya ortamlarında gerçekleştirilen biçimi olarak,
sanal toplulukların iletişimini merkeze alan, nitel ve yorumlayıcı bir analiz yöntemidir (Patel,
2014:189). Diğer nitel araştırma yöntemlerine kıyasla, karışık bir sosyal olgunun ya da olayın
incelenmesinde, araştırmacının belirli temalar üzerinden analiz gerçekleştirmesine izin veren
bir araştırma tekniği olan netnografi, çevrimiçi kullanıcı ya da takipçilerin davranış ve
etkileşim biçimlerinin dijital olarak izlenmesine olanak tanımaktadır. Netnografik analizler,
yeni medya platformlarında bir anahtar kelime merkezinde gerçekleştirilebileceği gibi, bir
konu başlığı altında yapılan yorumları da içerebilmektedir (Kozinets, 2010; Hennig-Thurau
vd., 2013, Varnalı, 2013). Kozinet (2010, s.59) netnografik araştırmaları, planlama, araştırma
sorularının oluşturulması, çevrimiçi topluluğun seçimi, veri toplanması ve yorumlanması
olarak sıralamaktadır. Bu çalışmada, veriler Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram takipçilerinin
Covid-19 aşıları ile ilgili yaptığı paylaşımların altına yapılan yorumlardan toplanmış olup;
ilgili bulgular tematik içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Tematik içerik analizi,
benzer bir konu üzerine yapılan çalışmaların belirli tema ve şablonlar kullanılarak,
değerlendirilip yorumlanması olarak tanımlanmaktadır (Çalık ve Sözbilir, 2014). Tematik
analiz bölümünde, eksen kodlama gerçekleştirilmiş olup; eksen kodlama çerçevesinde
kavramlar birbirileri ile ilişkilendirilip, kesiştirilmektedir. Eksen kodlama, nitel veri analizi
esnasında, ana temaların belirlenip ayrıştırılması olarak da tanımlanmaktadır. Tümdengelimci
bir yaklaşımla, teorik bir çerçeve üzerinden hareket eden tematik içerik analizi çalışmaları
içerisinde, eksen kodlama büyük veri parçalarının belirli setlerde nasıl kümelendiğini ve
gruplandığını ortaya koymak açısından önem taşımaktadır (Corbin ve Strauss, 2008, s. 195).
Bu çalışmada tematik analiz kodlama tablosunda yer alan ana kategoriler olarak Covid-19
aşılarına yönelik olarak kabul, tereddüt ve reddetme tutumları ve bu tutumların inşasında
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kullanılan etkileşim biçimleri; Azer ve Alexander (2022)’in Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı
konulu Facebook paylaşımlarına yapılan yorumları inceledikleri çalışmalarına temel oluşturan
literatür taraması ve analiz verileri bağlamında oluşturulmuştur. Tematik analiz kodlama
tablosu, aşağıda yer almaktadır.
Tablo 1: Tematik İçerik Analizi Kodlama Tablosu
Aşıya Yönelik Tutumlar
Instagram’da Aşıya Yönelik Tutum
Göstergesi Olarak Etkileşim Biçimleri
Kabul: Aşının faydalarının
ihtiyacının benimsenmesi

ve

aşı Savunucu/Destekleyici Yorumlar: Aşıyı
destekleyen, aşının olumlu özelliklerini ve
halk sağlığı için önemini vurgulayan
yorumlar
Öneri geliştirme/soru sorma: Aşılama
sürecinin etkin gerçekleşmesi için öneriler
geliştiren, aşılama süreci ile ilgili soru soran
ve diğer takipçileri/kamuoyunu aşılamaya
yönlendiren yorumlar
Kararsızlık: Aşının faydasından,
Sorgulayıcı Yorumlar: Aşılar hakkında
güvenliğinden şüphe duyulması ve aşıya
sorular (etkinliği, yan etkileri vs.) içeren
olan ihtiyacın sorgulanması
yorumlar
Şüpheci Yorumlar: Aşının güvenirliğini
veya
aşı
tedarikçilerinin
çıkarlarını
sorgulayan yorumlar:
Ret: Doğrudan aşı ve aşılama çalışmalarının Alaycı/Mizahi/Eleştirel Yorumlar: Aşıyı,
farklı gerekçelerle reddedilmesi
aşı tedarikçilerini ya da merkez sağlık
kuruluşlarını alaya alan/dalga geçen,
kinayeli, mizahi veya doğrudan yorumlar
Çürütme: Aşılama, aşı veya yan etkileri
konusunda karşıt bir argüman oluşturan
yorumlar
(Örn.
Komplo
teorileri,
kanıtlanmamış yan etkiler)
Moral Bozucu/Doğrudan Karşıtlık İçeren
Yorumlar: Aşı, pandeminin bitiş süreci ile
ilgili olarak halkı karamsarlığa sürükleyen,
olumsuz bir tablo çıkan ve temelsiz bir
karşıtlık içeren yorumlar
Diğer: Covid-19 aşıları ve aşılama süreci ile alakasız içerikler (Örneğin başka bir hastalık
ile ilgili içerik paylaşımı, bir sitenin reklamı vs.)
Kaynak: (Yaqup vd., 2014; Azer ve Alexander, 2018, Wilson ve Wiysonge, 2020; Azer ve
Alexander 2022’den geliştirilmiştir)
5. BULGULAR
T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabında aşı çalışmalarının
başladığı ilk dönem olan 13.01.2022-13.02.2022 tarihleri arasında, Covid-19 aşısı konulu olan
ve en yüksek yorum etkileşimine sahip üç gönderiye yönelik gerçekleştirilen netnografik
analiz bulguları aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 2: T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram Hesabında İnceleme
Döneminde En Yüksek Yorum Etkileşimi Elde Eden ve Covid-19 Aşıları Konulu İlk Üç
İleti
İleti-1

İleti-2

İleti-3

Tabloda görüldüğü üzere, Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabından en çok yorum
etkileşimi alan birinci ve ikinci içerik, kendisinin birinci ve ikinci doz Covid-19 aşılarını
olduğu içerikler olup; üçüncü içerik ise Türkiye’de korona virüs aşı haritası ile ilgili bir
duyurumdur. Halkın istenen sağlık davranışını gerçekleştirmesi için bakan kocanın,
kendisinin aşı olduğu görüntüleri paylaşması, kriz iletişimi açısından doğru ve etkin bir
strateji oluşturmaktadır. Ancak bu çalışmanın temel sorunsalı, Dr. Koca’nın takipçilerinin
aşılamanın ilk döneminde Covid-19 aşılama çalışmalarına yönelik olarak mecrada
oluşturdukları etkileşim biçimini analiz etmektir. Bu bağlamda, analizin bu bölümünde Dr.
Koca’nın Instagram hesabında takipçi/kullanıcı yorumları netnografik olarak incelenerek,
sanal topluluğun aşıya karşı tutumları ve ilgili tutumları inşa eden etkileşim biçimleri
saptanmaya çalışılmıştır.
Tablo 3: Gönderilere Yapılan Toplam Yorum Sayısı
İletiler
n

%

1.Gönderi

5.736

48,9

2.Gönderi

2.290

19,5

3.Gönderi

3.707

31,6

Toplam

11.733

100,0

Tabloda görüldüğü üzere, Dr. Koca’nın birinci doz aşısını olduğu videoyu paylaştığı ileti en
yüksek yorum etkileşimine sahip ileti, ikinci doz aşısını olduğu fotoğraf en yüksek yorum
etkileşimine sahip ikinci ileti, aşılanan illerle ilgili harita görselini paylaştığı ileti en yüksek
yorum etkileşimine sahip üçüncü iletidir.
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Tablo 4: İletilere Yapılan Yorumların Covid-19 Aşılarına Yönelik Tutumlar ve Tutum
Göstergesi Olarak Etkileşim Biçimleri Bağlamında Analizi
İnceleme Kategorileri
1.İleti
2.İleti
3.İleti
Toplam
n

%

n

n

%

2902

50,6

1291 56,4 2454 66,2

6647

56,7

1.1.Savunucu/Onaylayıcı Yorumlar 2764

48,2

700

30,6 1509 40,7

4973

42,4

1.2.Öneride Bulunan/Soru Soran
Yorumlar

138

2,4

591

25,8 945

1674

14,3

2. Kararsızlık

986

17,2

149

6,5

1334 36

2469

21,0

2.1. Sorgulayıcı Yorumlar

361

6,3

110

4,8

593

16

1064

9,1

2.2. Şüpheci Yorumlar

625

10,9

38

1,7

741

20

1404

12,0

3.Red

1498

26,1

721

31,5 823

22,2

3042

25,9

3.1.Alaycı/Mizahi/Eleştirel
Yorumlar

803

14,0

286

12,5 456

12,3

1545

13,2

Güden 493

8,6

234

10,2 215

5,8

942

8,0

3.3.Moral Bozucu/Doğrudan
Karşıtlık İçeren Yorumlar

200

3,5

201

8,8

152

4,1

553

4,7

4.Diğer

344

6,0

130

5,7

203

5,5

677

5,8

1.Kabul

3.2.Çürütme
Yorumlar

Amacı

%

n

%

25,5

Tablo incelendiğinde, Covid-19 aşılarına yönelik olarak Fahrettin Koca’nın Instagram
hesabında paylaştığı gönderilere yapılan yorumların %56’7’sinin kabul tutumu, %25,9’unun
ret tutumu, %21’inin kararsızlık tutumu içerdiği, toplam yorumların %5,8’inin ise konu ile
ilgili olmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda, araştırmada Sağlık Bakanı Dr. Koca’nın kendi
Instagram hesabında aşı olduğu görüntüleri paylaştığı video ve fotoğraflar ile aşılamaya
motivasyon sağlama amacıyla paylaşılan iller haritasının, halkın istenen sağlık davranışını
benimseme sürecinde etkili olduğu görülmekle birlikte, aşılara yönelik tutum inşasında sanal
topluluğu oluşturan takipçilerin etkileşim biçimlerinin değiştiği saptanmıştır. Bu nedenle,
ilgili içeriklere yapılan yorumlar analizin bu bölümünde detaylandırılmıştır.
Covid-19 Aşısı ve Aşılanma Sürecine Yönelik Kabul İçeren Yorumlar
Kabul tutumu gösteren yorumlar incelendiğinde, savunucu/onaylayıcı yorumların, öneride
bulunan/soru soran yorumlara kıyasla, yüksek etkileşim oluşturan üç gönderide daha yüksek
olduğu, ancak soru soran, dilek, talep, şikâyet içeren yorumların niceliksel olarak tarih
sıralaması doğrultusunda ikinci ve üçüncü gönderide yükseldiği saptanmıştır.
Birinci Gönderi Yorumları
Birinci gönderi, Dr. Fahrettin Koca’nın olduğu ilk aşıyı içeren görüntüler içerdiği için kabul
tutumunun göstergesi olarak savunucu/destekleyici yorumların oranının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu yorumların bir kısmı metin içermemekte olup; “♥️❤️❤️👋😍”
“👍👏👏👏🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️❤️️️”, “👍👏️️️️️️️ örneklerinde görüldüğü üzere sadece
emoji içermektedir. Alkış, beğeni, dua, kalp ve selam emojileri bakanın aşı olmasını
olumlayıcı nitelikte en çok kullanılan duygu imleri arasında yer almaktadır. Emoji kullanımı
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ile birlikte, Dr. Koca’nın aşı olmasını destekleyici nitelikteki metin de kullanılan yorumlara
ise, “Ciddi ciddi altın kalpli bir adamsın. Yani şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah seni
başımızdan eksik etmesin. Seni seviyoruz altın kalpli adam️”, “#Hayırlı olsun 🙋♀️”, Şifa
olsun sayın bakanım. 🙏” gibi içerikler örnek olarak verilebilir. Bu içeriklerin, büyük bir
bölümü Dr. Koca’nın Covid-19 aşısı olmasını olumlayıcı ve destekleyici nitelikte olup; daha
kısıtlı sayıda olan aşının olumlu özelliklerini ve toplum sağlığı için önemini vurgulayan
içeriklere, “Süreci provoke etmek için saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz. Türkiye
Cumhuriyeti devleti milyonlarca vatandaşına toplu zarar verecek imajı yaratıyorsunuz, bu
yaşınıza kadar olduğunuz aşılar, ilaçlar nerden geldi? Halen yurt dışı ilaçları kullanıp ben bu
asiyi olmam diyorsunuz, bu memleket meselesi, millet zor durumda. Bunlar hala süreci
baltalıyor normalleşmemiz gerektiğini anlayın”, “Geçmiş olsun Sayın Bakanım. Rabbim
hepimize şifa verir inşallah. Teşekkür ediyoruz yaptığınız öncülüğünüzden”, “Sayın bakanım
sizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinize kollarınıza ve emeğinize sağlık sizlerin bu
girişimlerinizin sayesinde ilk aşılarımızı olduk, darısı 28 gün sonra ikinci yapılacak aşılara
şimdiden hepimize hayırlı ve uğurlu olsun”, “Tamam Fahrettin Başkan Sen Yaptıysan biz
Gönül Rahatlığı ile yaparız” yorumları örnek olarak verilebilir. Bu örneklerde görüldüğü
üzere, takipçiler, Dr. Koca’nın aşı yaptırmasını “öncülük” olarak tanımlayarak hayır, uğur,
şifa gibi olumlu çağrışımları olan kelimelerle eşleştirmektedir. Olumsuz çağrışım içeren
birinci örnekte ise, Instagram kullanıcısı, aşılara ve aşılamaya yönelik negatif yorum yapan
diğer kullanıcıları eleştirerek, “memleket meselesi”, “sürecin baltalanması” gibi ibareler
kullanarak toplumsal bir farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. “Yorumlara şöyle bir bakayım
dedim, akla mantığa uymayan o kadar çok yorum var ki. İnsanlar aşı vurulmama düşüncesine
o kadar fanatik ki. Allah size sabır versin sayın koca 🙏🏼 @drfahrettinkoca” örneğinde ise,
doğrudan olumsuz ifadeler kullanılmamakla birlikte, kullanıcı aşı karşıtlığını eleştirmekte ve
Dr. Koca’ya süreçle ilgili olarak sabır dileyerek, aşı karşıtlığının mantıksızlığı ile ilgili kişisel
düşüncesini vurgulayarak; savunuculuk gerçekleştirmektedir.
Öneri/talepte bulunan/soru soran yorumların oranı ise; bu Instagram gönderisinin altında daha
düşük düzeyde olup; bu sonuç ilgili içeriğin Dr. F. Koca’nın hesabında aşı yapılan ilk video
gönderisi olması ile alakalı olarak değerlendirilebilir. Bu nitelikteki içerikler arasında, soru
soran nitelikte “Aşı olduktan sonra maske zorunluluğu olacak mı acaba?”, “Aşı olunca testler
kalkacak mı?” gibi yorumlar daha yüksek düzeyde yer almakta olup; bu içerikler aşılama
sürecinden sonra pandeminin gidişatına yönelik olarak toplumda oluşan bilgi açığını işaret
eden niteliktedir ve aşının sosyal hayat kısıtlamalarına ne gibi etkileri olacağını sorgulayan
nötr bir özellik göstermektedir. Bu gönderinin altında daha kısıtlı düzeyde tespit edilen
öneri/talep niteliğindeki içeriklere “Aşı paketini açılışı, markası ve vurulma anı, canlı yayında
olmalı, insanlar bu kadar tereddütteyken”, “Kıymetli Bakanım Dualarımız sizinle. Sizden
ricamız her an halkla iç içe olan muhtarlar ve aileleri de büyük risk altında. Çünkü tebligat ve
evrak için günlük onlarca kişi ve de mahallesine hizmet için belediye veya kamu görevlisi ile
muhatap oluyoruz. Muhtarlar da öncelikli olmalı ️️”, “Sayın bakanım hizmet alimi olarak
görev yapan sağlık çalışanları asi için randevu alamıyorlar, sağlık çalışanı grubunda dahil
edilmiyorlar, bu konuda yardımcı olunmasını bekliyoruz” yorumları örnek olarak verilebilir.
Birinci örnekteki kullanıcı, Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabı üzerinden paylaşılan
videoya yönelik olarak, toplumun istenen sağlık davranışını gerçekleştirmesi için aşılanma
sürecinin canlı yayında gerçekleşmesini önererek; kriz iletişim süreci için bir öneri
gerçekleştirmiştir. İkinci ve üçüncü örnekteki kullanıcılar ise, muhtarlar ve hizmet alımı
görevi yapan sağlık çalışanları için öncelikli aşı hakkı talep ederek; istenen sağlık davranışını
benimsediklerini ve aşı olmaya gönüllü olduklarını dile getirmiştir.
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İkinci Gönderi Yorumları
İkinci gönderi ise, Türkiye’de illere göre aşı olan kişi sayısının bir harita üzerinde paylaşıldığı
ilk ileti olup; bu içerikte öneri bulunan/soru soran yorum oranı; birinci iletiye kıyasla
yükselmiştir. Doğrudan destekleyici/savunucu nitelikte olan yorumlar arasında ise, birinci
iletiye benzer biçimde,
duygu imlerinin kullanıldığı yorumlar daha yüksektir.
“️️️️️️️”, “😍😍”, “🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍😍”, “👍👍” örneklerinde görüldüğü üzere, “dua, kalp,
Türk Bayrağı, beğeni” gibi emojilerinin kullanıldığı yorumlar, birinci gönderiden Türkiye’de
aşı çalışmalarının ilerleyiş sürecini desteklemeleri bağlamında ayrılmaktadır. Bu gönderinin
altındaki destekleyici yorumlar, ileti Tüm Türkiye’yi kapsayan aşı sürecini merkeze aldığı
için “Emeği geçenlerden Allah razı olsun.👏👏👏”, “Antalya 4. Sırada yer almış. Çok iyi
çalışma” yorumlarında görüldüğü üzere, tüm sağlık sistemine ve aşılamaya yönelik
destekleyici bir nitelik taşımaktadır. Ancak, içerik Dr. Koca’nın resmi Instagram hesabında
paylaşıldığı için, bazı yorumların birinci gönderiye benzer bir biçimde “Az kaldı bakanım
bitecek inşallah. Allah size kolaylık versin, Allah bizi korusun ve kollasın” örneğinde
görüldüğü üzere, doğrudan Sağlık Bakanı’nın pandemiyi yönetim ve aşılama çalışmalarını
destekleyici nitelikte olduğu saptanmıştır. Aşı olmayı istediğini ifade eden kullanıcı yorumu
sayısı da, bu içerikte birinci gönderiye göre artış göstermiş olup; “35 yaşındayım, aşıdan
ömrümce hep korktum ama ilk kez aşı olmak için can atıyorum ❤️”, “Sayın Bakanım ️️
İnşallah aşı şifa olur️️💐💐”, “inşallah hepimiz tez zamanda oluruz” örneklerinde görüldüğü
üzere; pozitif çağrışımı olan ibarelerle kullanan kullanıcıların dolaylı olarak diğer kullanıcıları
da aşı olmaya yönlendirdikleri yorumlar niceliksel olarak yüksektir. Bu kategoride, pozitif
nitelikte olan ve doğrudan savunuculuk içeren yorumlar, aşı olma ile olumlu bir projeksiyon
oluşturarak; pandeminin neden olduğu tüm olumsuzlukların aşı ile sona öreceğini ön
görmektedir. Bu şekilde diğer kullanıcıları da aşı olmaya motive etme amacı güden Instagram
takipçileri, “şifa”, “koruma”, “kollama”, “olumsuzlukların bitişi” gibi pozitif çağrışımı olan
ibarelerle, aşıyı ilişkilendirmiştir.
Savunuculuk içeren yorumların bir kısmı ise, “👏👏👏hayırlı olsun. Ağzı olan konuşuyor. Aşı
diyorlardı geldi şimdide yok yeterli değil. 80 milyon aşılansa bu seferde yok efendim Alman
aşısı yok Çin aşısı bahaneleri yani kısaca yıpratma stratejisi bırakın da insanlar işini yapsın”
örneğinde görüldüğü üzere, aşı markasını ve hükümetin aşılama çalışmalarını eleştiren
Instagram kullanıcılarına yönelik eleştirel bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca, aşılama sürecini
farklı ülkelerle kıyaslayan ve Türkiye’de aşı çalışmalarının etkili bir biçimde gerçekleştiğini
vurgulayan “Avrupa diye yırtınanlar ülkemize kurban olun. Belçika 23 Aralik 2020’de başladı
ve bugün sadece 162.000 aşı yapılabildi” örneğinde görüldüğü üzere; diğer ülkelere yönelik
olumsuz, Türkiye’ye yönelik olumlu özellik taşımaktadır. “Bir CHP’li olarak söylüyorum,
başta sağlık bakanı Fahrettin Koca ve devlete, Corona virüsle mücadele konusunda vermiş
oldukları mücadele için teşekkürler ederim, Sağlık Bakanımız bu zorlu dönemde babamız
oldu” örneğinde görüldüğü üzere, salgın konusunu parti ve siyasi tartışmalarının üzerine
taşıyarak; Covid-19 aşılanma çalışmalarını olumlayan kullanıcı yorumları da bu gönderi
altında saptanmıştır. Bu özellikte yorumların bu gönderinin altında da saptanmasının nedeni,
ret tutumu gösteren yorumların oransal olarak bu içeriğin altında daha yüksek düzeyde
olmasına bağlı olarak, takipçiler arasında bir tartışma ortamı oluşmasıdır. Ayrıca, doğrudan
savunuculuk içeren yorumlarda birinci gönderiden farklı olarak halka da aşı yapılmaya
başlanmasına bağlı olarak, “Ben aşı oldum 1. doz yan etkisi tepkisi hiçbir şey olmadı, sizde
gönül rahatlığı ile aşı olabilirsiniz”, “Yoğun alerjik bünyeye sahibim ama hiç-bir yan etkisini
görmedim. Bende sağlıkçıyım ve daha iyi bir seçenek olmadığı için bunu denemek
zorundaydık. Hastalık da, aşı da aynı tehlike ölçüsünde diye düşünüyorum...”, “Sayın Sağlık
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Bakanım aşı olanlar oldu çevremde şükür hiçbir yan etkisi olmadı🙏yavaş yavaş yasaklar
kalksın, maddi olarak biten bir kesim var buna can dayanmaz 😔” örneklerinde olduğu üzere
kullanıcıların kendi deneyimlerini paylaştıkları ve diğer takipçilerin aşı ile ilgili olarak
kararsızlıklarını gidermeye çalıştıkları yorumlarda saptanmıştır. Bireylerin, gönüllü olarak
kendi aşılanma deneyimlerini diğer kullanıcılarla paylaşması, sosyal medya platformlarında
herhangi bir konuda karar verirken; kullanıcıların diğer kullanıcılardan etkilenme düzeyinin
yüksekliği göz önüne alındığında (Azer ve Alexander, 2018; Azer ve Alexander, 2022), hem
infodemi ile mücadele (Wilson ve Wiysonge, 2020) hem de toplumun istenen sağlık
davranışını gerçekleştirmesi için önem taşımaktadır. Ayrıca, bu biçimde savunuculuk
yapanların, takipçiler arasında aşı ile ilgili olarak, “Aşı olan var mı, deneyimlerinizi paylaşır
mısınız?” gibi sorular beklemeden; proaktif bir biçimde kendi tecrübelerini paylaşma
eğiliminde olduklarının saptanması da çalışmada tespit edilen önemli bir bulgudur. Çalışmada
saptanan önemli bir veri, Dr. Kocanın takipçilerinin soru sorma ve öneri geliştirme biçiminin,
bu gönderide değişiklik göstermeye başlamasıdır. “Aşılar ne zaman geliyor Sayın Bakan?”,
“Biz ne zaman olucaz @drfahrettinkoca”, “ Hamilelere nasıl olacak detay istiyoruz?” gibi
nötr ve bilgilenme amacı güden soruların oranı bu gönderide artarken; aşılanma sürecinde
öncelik isteyen ile aşı sıralama sistemini eleştiren kullanıcıların, daha sitemkâr ve negatif
yorumlar da bulunduğunun gözlemlenmesi çalışmada tespit edilen önemli bir veridir. “Sağlık
çalışanlarından sonra keşke ikinci sırada polislere bekçilere yapsaydınız onlarda risk altında
ve şu an bana da geçti virüs kolay atlatamıyorum...”, “Sayın bakanım annem heyecanla aşı
olmayı bekliyor ama sıra henüz gelmedi bu stresle beraber Alişan veya Nusret gibi genç
insanlar nasıl aşı oluyorlar?”, “Evet Nusret bile aşı olmuş sağlık çalışanı ya ... Aaa ya da yok
85 üstü yaşıııı :)))) Eyyy para nelere kadirsin be”, “AŞI listesinde,; Kronik hastalık grubunda
bir tek 50-54 yaş grubu yok. Diğer yaş grupları var. 50-54 taş kronik hastaların da
eklenmesini talep ediyoruz.” örneklerinde görüldüğü üzere, bu gönderinin altında ünlü
isimlerin aşı olmasını, bazı meslek ve yaş gruplarının önceliğe alınmamasını eleştiren çok
sayıda yorum saptanmıştır. Bu örnekler, Dr. F. Koca’nın takipçileri özelinde halkın istenen
sağlık davranışını benimseme eğilimi gösterdiğini, ancak aşılama sürecinin işleyişi ile ilgili
eleştiri ve şüpheleri olduğunu göstermektedir.
Üçüncü Gönderi Yorumları
Üçüncü gönderi ise, Dr. Fahrettin Koca’nın ikinci doz aşısını olduğu içeriktir. Bu gönderinin
altında da diğer iki gönderiye benzer biçimde, “👏👏👏”,” 🙏”,” ❤️❤️❤️” gibi bakanın
ikinci doz aşı olmasını destekleyici nitelikte emoji kullanımı saptanmıştır. Bu gönderi de
Bakan Koca’nın ikinci doz aşıyı olması ile bağlantılı olduğu için, kendisinin aşılama
sürecinde üstlendiği öncülük misyonu ve takipçileri ile kurduğu duygusal bağ çerçevesinde,
bu hareketini duygusal düzeyde destekleyen yorumların oranı sayıca yüksektir. Bu yorumlara,
“Her damlası şifa olsun canım bakanım❤️❤️👏”, “Allah’ım hayırlara vesile etsin
bakanım”, “ya Şafi ismi ile şifa İnşallah hocam”, “Geçmiş olsun sayın bakanım...” gibi iletiler
örnek olarak gösterilebilir. Aşılama sürecinin olumlu özelliklerini vurgulayan iletiler ise,
birinci gönderiye benzer bir biçimde bu iletinin altında da niceliksel olarak daha kısıtlıdır. Bu
içeriklere ise, “Darısı herkesin başına. Bir an önce bu salgın biter inşallah”, “İnşallah faydası
olur, ben aşıdan önce mikrobu kaptım hâlâ atlatamadım, Allah düşmanıma bile yaşatmasın .
Çok zormuş. Bir de aynı evin içinde sevdiklerini korumaya çalışmak bu korku bitiriyor insanı.
Ben çok dikkatli davrananlardan biri idim, ama hiç ummadığım en yakın yerden yakalandım
kimse maskesiz en yakınıyla bile görüşmesin” gönderilerinde görüldüğü üzere, birinci
yorumda kullanıcı, geleceğe yönelik olumlu bir projeksiyon inşa ederken; ikinci örnekte
kullanıcı aşıdan önce geçirdiği hastalığın üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı bir biçimde
anlatarak; dolaylı olarak kullanıcıları aşı olmaya ve hala yürürlükte olan sosyal mesafe
kurallarına uymaya çağırmaktadır. Ayrıca, savunuculuk içeren yorumlardan bir diğerinde, bir
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kullanıcı “@drfahrettinkoca bende dün 2inci doz asimi oldum, tüm halkımıza öneriyorum”
örneğinde görüldüğü üzere hem sağlık otoritesi olarak gördüğü Dr. Koca’yı etiketleyerek,
arzu edilen sağlık davranışını gerçekleştirdiğini belirtmekte; hem de sosyal medyada aşı
tecrübesini diğer kullanıcılarla paylaşarak, onlara aşı olmalarını önermektedir. Ayrıca, aşı
karşıtlarının sosyal medyada provakatif bilgi yaydığına yönelik de savunuculuk özelliği
yüksek olan “Sosyal mecralarda Aşıya karşı olanlar var ya, inanın sıraları geldiğinde
herkesten önce onlar yaptırıyorlar Aşıyı... Buralarda böyle boş boş konuştuklarına bakmayın”
yorumunda görüldüğü üzere, halkı aşı karşıtlarının “olumsuz” olarak değerlendirdiği
yorumlarına karşı uyarıcı nitelikte bir içerik paylaşılmıştır.
Aşılama süreci ile ilgili olarak da hem pozitif, hem de negatif özellikte öneriler ve sorular, bu
gönderinin altında diğer iki gönderiye kıyasla niceliksel olarak çok daha yüksek düzeydedir.
Negatif özellikteki içeriklere, bir kullanıcının aşı yapılma biçimini eleştirdiği, “Hoca burada
eleştirip, yorum yapmak çok istiyorum ama gerçekten…Bu aşı ve yasak muhabbeti sıktı artık
bu ne zaman bitecek? 2.sinif vatandaşı olduğumuz için, 1. Aşıyı bile olamadık, sahaları açın
aşıları yapın herkese, insan ayrımcılığından sıkıldım. Destek verelim sabredelim diyorum;
ama olmuyor nereye kadar ya? Ruh sağlığımız bozulacak, artık bu aşı randevusu saçmalığı da
kalsın stadyumları açıp aynı anda aşı olsak”, diğer bir kullanıcının kullanılan aşıyı eleştirdiği
“Bütün siyasetçiler ve bu işlere yakın olanları topluma örnek ️olmaları için bizzat davet
ederek aşılıyorsunuz. Eğer örnek olmak istiyorlar ise, Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği
aşının ikinci faz denemeleri için gönüllü olmak için davet edilebilirler. Çünkü, böyle giderse
Türkiye’mizin geliştirdiği aşılarda toplumu özendirecek tüm partilerden siyasetçilerin hepsi
aşılanmış olacağından önünde örnek kalmadığı için, aşımız tehlikeye girecek. Bence bu konu
sağlığımız ile ilgili ise, sadece sizin aşı olmanız benim için bir en iyi örnek. Geri kalanlar
sırasını beklemeli” yorumları örnek verilebilir. Olumlu tonda oluşturulan bir diğer yorumda
ise, hangi aşıların yapılacağına yönelik olarak kamuoyunun bilgilendirilmesini talep eden
“Sayın Bakan 2. Dozunuzu sanıyorum aynı partiden oldunuz. Uzmanlar da bunu önermişti.
Ama 1. Parti aşılar bitince, 2. Dozu pek çok kişi diğer partilerden olacak. Bu konudaki sizin
ve bilim kurulu üyelerinin açıklamaları bizleri rahatlayacaktır. Sağlıkla” kullanıcı yorumu
örnek olarak verilebilir. Bir diğer kullanıcı ise, kendi ilinde, aşı ile ilgili provakatif ve yanlış
bilgilerin halk arasında yayıldığını vurguladığı “Sayın Bakanım Bitlis’te herkes almış başını
gidiyor. Kimse yasak falan dinlemiyor. Polis dahi artık hiçbir müdahale de bulunmuyor. Vali
Bey Belediye Zabıtaları hiç kimse artık müdahale etmiyor. Kurallar tamamen hiçe sayılmış
durumda. Ne sosyal mesafe ne maske kuralı ne de başka bir şey var. Bir de halk arasında bir
algı oluşturulmaya başlanmış, efendim virüs yokmuş, hükümetin uydurmasıymış, aşıyı halkı
yavaş yavaş öldürmek için kullanılan bir ilaçmış, sizin ve başkanın kullandığı aşı ise gerçek
aşı olmadığı, halkı inandırmak için bir tezgâh olduğu yönünde halkı inandırmak için
provokatörlük yapılıyor. Bilginize.. Saygılar..” yorumunda sosyal mesafe kurallarına
uyulmamasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirerek; konu hakkında üst düzey yetkili
olarak gördüğü Dr. Koca’yı bilgilendirme amacı gütmüştür. “👏hocam çocuklar ve
öğretmenlerimize öncelik verir misiniz okullarımız açılsın teşekkürler:)”, “Kanser hastalarına
yapılsın lütfen” gibi örneklerde ise, takipçiler eğitimin devam etmesi veya sağlık sorunları
nedeniyle, diğer iki gönderiye benzer biçimde, aşılanması gereken öncelik gruplarına yönelik
talep ve isteklerini belirtmiş, önerilerde bulunmuştur.
Bu gönderiye yapılan yorumlarda saptanan bir diğer önemli bulgu, nötr sorulara kıyasla
aşılama süreci ile ilgili şikâyet içeren yorumların da artmasıdır. Bu içeriklere “Bir sivil
vatandaşlara daha aşı gelmedi bulamadınız ama siz malum partililer 2 . Kez vuruluyorsunuz
bizim canımız çökmüş değersiz acaba bakanım”, “Sizler ikinciyi oldunuz bize yok sayın
bakanım”, “Bakanım sizler oluyorsunuz da, biz gariban vatandaşlar ne olacak? özelliklerde 65
yaş üstü ve kronik hastalar”, “Ülkenin 4/3 birinciyi olamadı, bunlar ne ara 2’nci doza geçti?”,
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“Sıra BİZE ne zaman gelecek bakalım 2. aşılarını oluyorlar bizi kim düşünecek ki”,
“Vatandaş olarak bizler ne zaman aşı olacaz bakanım”, “Bize sıra gelmez”, “Bize yok
yapmadılar”, “Hocam çok ayıp, biz daha birinci aşıyı yapmadık”, “Ya biz?”, “ikinci
doz?????”, “Bize ne zaman sıra gelecek hocam beklemekten ölücez, herhâlde bu seferde”
örneklerinde görüldüğü üzere, sağlık bakanının ikinci doz aşıyı olması, birinci doz aşıyı
olamayan takipçi kitlesinin bir bölümünde olumsuz bir etki yaratmıştır. Bu gönderinin altında
Bakanın ikinci aşıyı olması, birinci doz aşıyı olduğu gönderinin altında yer alan yorumlarda
saptanan öncülük davranışının dışında değerlendirilmiştir. Bakanın bağlı olduğu siyasi parti,
konumu, ekonomik gücü gibi nedenlerle ikinci doz aşı yaptırmasına yönelik olarak eleştirel
yorumların fazlalığı, takipçi kitlesinin aşılama süreci ve aşı aralıkları ile ilgili bilgi açığı
olduğunu göstermektedir. Aşı olma eğiliminde bulunduğu gözlenen takipçi yorum fazlalığı,
Instagram takipçilerinin istenen sağlık davranışını gerçekleştirmeye yönelik kabul tutumunun
yüksekliğini göstermekle birlikte, aşılama kararlarının neye göre verildiğine yönelik artan
ikinci doz tartışmaları, Bakan’ın mecrada aşılama sürecine yönelik gerçekleştirdiği stratejik
sağlık iletişimi çalışmalarının takipçi kitlesini doğru bilgilendirmede yetersiz kaldığını
göstermektedir.
Covid-19 Aşısı ve Aşılanma Sürecine Yönelik Kararsızlık İçeren Yorumlar
Kararsızlık bildiren yorumlar incelendiğinde, birinci gönderide daha yüksek düzeyde olan bu
nitelikteki yorumların kronolojik olarak ikinci ve üçüncü gönderide azaldığı saptanmıştır.
Şüpheci yorumların oranı birinci ve üçüncü gönderide daha yüksek iken; sorgulayıcı
yorumların oranı ise ikinci gönderide daha yüksektir. Analizde, bu sonuca ulaşılması, birinci
ve üçüncü gönderinin Bakan Koca’nın birinci ve ikinci doz aşı olmasıyla ilgili yorumlar
olmasına karşın; ikinci gönderinin Türkiye aşılama haritasını temel almasıyla ilgilidir. Bu
nedenle, Bakanın gerçekten aşı olup olmadığına şüphe ile yaklaşan yorum sayısı, bu iki
gönderide daha fazla iken; Türkiye’de halkın ne kadar kısmının nasıl aşılandığı, hangi aşının
yapıldığı, potansiyel etkileri konusundaki soru soran/sorgulayıcı yorumlar ikinci gönderide
daha fazladır.
Birinci Gönderi Yorumları
Aşılama süreci ile ilgili Bakan Koca’nın kendisinin aşı olduğu ilk dozu paylaştığı bu gönderi,
ülkede aşı çalışmalarının yeni başlamasına bağlı olarak kararsızlık bildiren yorumların yüksek
düzeyde tespit edildiği ikinci içeriktir. Bu gönderinin altında, bakanın aşı olup olmadığına
yönelik kullanıcının şüphe içerisinde olduğunu vurguladığını yorumlara, “Ne belli aşı
olduğu”, “Aşıya benzetmedim”, “Bakanım bunun fizyolojik serum mu yoksa gerçekten Çin
aşısı mı onu da gösterseydiniz keşke, insanların güvenebilmesi açısından @drfahrettinkoca”,
“Nerden bilelim Çin aşısı olduğunu”, “İğnenin içi dolu mu boş mu neden göremiyoruz
parmaklarınızla kapatmışsınız”, “Acaba gerçekten acı mı belki vitamin aşı falan yedi nerden
bilicez?” iletileri örnek verilebilir. Görüldüğü üzere bu yorumların büyük çoğunluğu, aşının
içeriğinden çok Dr. Koca’nın gerçekten aşı olup olmadığına yönelik şüphe taşıyan
yorumlardan oluşmakta olup; analizin birinci bölümünde değinildiği üzere, bir kullanıcının aşı
kararsızlarının tereddütünü gidermek için marka ve doz gösterilerek aşı yapılmasına yönelik
önerisinin; yaşanan kararsızlık bağlamında önem taşıdığı görülmektedir. Bu gönderide, aşının
içinde ne olduğunu ya da etkinliğine yönelik şüpheci yorumlar daha kısıtlı olup; “Aşının
içeriğinde ne var hiç söylenmedi muamma”, “Gerçekten koruyor mu, şüpheliyim” gibi
örnekler bu kategoride yer almaktadır. Sorgulayıcı yorumlar ise, bu gönderinin altında
şüpheci yorumlara kıyasla daha kısıtlı olup; “Bir sağlıkçı olarak korona geçirdim ve aşı mi da
olmayı düşünüyorum, çevremde de aynı yan etkiler oldu böyle olması normal mi?
bakanım @drfahrettinkoca”, “Kasım ayında Türkiye'ye 25 bin doz Biontech aşısı geldi onlar
kimlere yapıldı?”, “Madem aşının etkili olacağına inanıyorsunuz neden asi olacaklara onam
imzalatmak istiyorsunuz?” gibi aşının yan etkileri, etkinliği veya hangi aşıların kimlere
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yapıldığını sorgulayan niteliktedir. Bu gönderide, kararsızlık bildiren yorumlar açısından
saptanan en önemli sonuç, takipçi kitlesinin aşının yan etkileri, etkinliği, güvenilirliği gibi
tutumlarını etkileyebilecek rasyonel gerekçelerden ziyade, Dr. Koca’nın gerçekten aşı olup
olmadığına yönelik şüpheleri olduğunu vurgulayan yorumlarda bulunmasıdır.
İkinci Gönderi Yorumları
İkinci gönderi Türkiye’nin aşılanma haritası ile ilgili olduğu için sorgulayıcı yorumlar, bu
gönderide daha yüksektir. Doğrudan aşıyı ve aşının etkinliğini sorgulayan yorumlara “Sayın
bakanım çocuklara aşı yapılıyor mu acaba, yan etkisi olur mu?”, “Sayın bakanım
@drfahrettinkoca aşı olan birinin testi pozitif çıkma ihtimali var mı, ne kadar korur?”,
“Biontech aşısı ne zaman gelecek, o daha koruyucu mu?”, “Aşıdan çok ölen var deniyor bir
bilgisi olan var mı? İnsan haliyle tedirgin oluyor doğru mudur acaba diye”, “Sayın hocam
asinin yan etkilerinden bahseder misiniz ölen insanlar var mı aşıdan? Hiçbir bilgi verilmiyor
özellikle yaşlılar için”, “Asi olanları niye normal hayatına devam ettirmiyorsunuz peki bu
asinin amacı nedir tam olarak!!!” iletileri örnek oluşturmaktadır. Kriz dönemlerinde, sosyal
medya kullanıcılarının sürekli olarak bilgi arayışı içerisine girdiği düşünüldüğünde ve aşılama
süreci ile ilgili olarak kararsızlıklarını aşma amacıyla (Azer ve Alexander, 2022), aşı ile ilgili
zihinlerinde oluşan soru işaretlerini hem diğer takipçiler, hem de Dr. Koca’nın kendisini
etiketleyerek paylaşmaları temelde, Dr. Koca’nın takipçilerinin bir bölümünün aşının etkileri
ve etkinliği ile bilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. İstenen sağlık davranışının
gerçekleşmesinde, bu soru işaretlerinin giderilmesine yönelik olarak bu tarz yorumlara Dr.
Koca’nın hesabından doğrudan bir cevap vermemesi, stratejik kriz iletişimi açısından bir
eksiklik oluşturmakla birlikte, takipçilerin bir kısmının aşı ile ilgili sorgulayıcı nitelikteki
yorumlara yönelik kendi aralarında etkileşim oluşturduğu görülmüştür. Örneğin Biontech
aşısının ne zaman geleceğine yönelik yorum yapan kullanıcının yorumuna diğer kullanıcılar,
“Gelmeyecek. Pahalı oo kardeşim işine gelen bunu olsun işine gelmeyeni de fişleyecez zaten
mecbur olacaklar. Karıştırmayın bionu falan filanı, biz Çin aşısı için kobay ülke olduk. Beleş
veriyorlar bize para filanda almıyorlar sağ olsunlar (!)”, “Ben kimseye kobay faresi olmak
zorunda değilim. Bu şekilde düşünmeyin dostum sağlık her zaman 1 numara olmalı”,
“Kardeşim her şey ortada işte, düşünmesi mi var daha bu işin Avrupa, Amerika da dahil bütün
dünya Pfizer olurken; Türkiye hastalığın ele başı olan ülkenin çıkardığı aşıyı olmaya mecbur
ediliyor işte. Yalan mı? O aşının içinde genetik bağlarımıza zarar verici maddeler olmadığını
nerden biliyoruz? Bilemeyiz, çünkü daha biz aşıyı üretecek teknolojiyi bilimden bile bir
haberken o aşının içindeki bileşimleri öğrenebilmemizin imkânı yok” cevaplarını vermiştir.
Bu cevaplarda görüldüğü üzere, kullanıcılar Sinovac ve Biontech aşısının etkinliğini kendi
aralarında tartışmakta ve Çin aşısının güvenilirliğine şüpheci bir biçimde yaklaşan yorumlar
bulunmaktadır.
Sorgulayıcı yorumların bir kısmı da, gerçekten haritada belirtilen sayıda kişiye aşının ulaşıpulaşmadığını sorgulamaktadır. “Bizim bu kadar aşımız mı var?”, “Bu kadar kişi aşı mı oldu
şimdi? Bilgilere güvenebilir miyiz?” örneklerinde görüldüğü üzere bu yorumlar, sürecin
işleyişini sorgulayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu gönderinin altındaki şüpheci yorumlar da,
daha çok kullanıcıların aşılanan kişi sayısı ile ilgili şüphelerini temele alan “bu kadar kişinin
aşı olduğuna ben şahsen inanmıyorum, yeterli ölçüde aşımız yok bence” örneğinde görüldüğü
üzere, aşılanma sürecine yönelik şüpheler içermektedir. Bu içerikler, doğrudan aşı kararsızlığı
göstergesi olmamakla birlikte, niceliksel olarak yüksek aşılama düzeyi diğer takipçilerin
istenen sağlık davranışını geliştirmesinde belirleyici olma potansiyeli taşımakta olduğu için,
hükümetin aşı çalışmalarını sorgulayıcı nitelikte olan ve şüpheli içerikler, diğer takipçiler
arasında tereddütü artırma ihtimali oluşturmaktadır.
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Üçüncü Gönderi Yorumları
Üçüncü gönderideki yorumların büyük bir kısmı da birinci gönderiye benzer bir biçimde,
“Ben o enjektörünün ucunda iğne görmüyorum, hiçbir asi olanın videosunda da iğne
göremiyorum. Tesadüf mü yoksa biz artık paranoyak mı olduk bilmiyorum” örneğinde
görüldüğü üzere, Sağlık Bakanı’nın aşı olup olmadığına yönelik şüpheci yorumlardan
oluşmaktadır. Kısıtlı sayıda da olsa, bu gönderinin altında, aşının güvenilirliğini sorgulayan
özellikte yorumlar da saptanmış olup; bu özellikteki yorumlara “Aşıdan sonra ölenler olmuş
aşı yapıldıktan belli bir süre sonra, acaba aşı ile bağlantısı olabilir mi?, Aşının kalbin atışını
etkilediği doğru mu” şeklinde yapılan yorum verilebilir. Ayrıca, bu yorum cevap etkileşimi de
oluşturmuş olup; diğer bir kullanıcı tarafından “Genç erkeklerde miyokardit gerisini siz
düşünün” şeklinde ret tutumu gösteren biçimde cevaplanmıştır. Doğrudan Sağlık Bakanı ya
da yetkililerine yönelik olarak sorulan bu sorunun, mecrada aşıya karşı olumsuz tutumu olan
bir başka kullanıcı tarafından cevaplanması; topluluk arasındaki etkileşim oluştuğunun
göstergesi olmakla birlikte, doğruluğu kanıtlanmayan bilgilerin Sağlık Bakanı’nın resmi
hesabının altında yayılabildiğini göstermekte olduğu için stratejik bir kriz iletişimi eksikliği
oluşturmaktadır. Ayrıca, bu gönderinin altında, o dönemde kamuoyunda virüsün mutasyona
uğradığı ve aşıların mutasyona karşı etki düzeyine yönelik tartışmalarına artmasına bağlı
olarak, “Sayın bakan ya mutasyona uğramış virüse denk gelirseniz ne olacak...”, “Mutasyona
karşı da koruyor mu” gibi aşıların koruyuculuğunu sorgulayan yorumlar da saptanmıştır. Bu
tarz yorumların doğrudan sağlık bakanının kendisi veya hesap yönetici ekibi tarafından
cevaplanmadığının saptanması, takipçi kitlesinin bilgi eksikliğinin kapatılması ve kararsızlık
tutumunun kabul durumuna evrilebilmesi için mecranın etkin kullanılmadığını
göstermektedir.
Covid-19 Aşısı ve Aşılanma Sürecine Yönelik Ret İçeren Yorumlar
Ret tutumu bildiren yorumlar incelendiğinde, alaycı/mizahi ve eleştirel yorumların birinci ve
üçüncü gönderide daha yüksek olduğu, çürütme amacı güden yorumların birinci gönderide
daha fazla olduğu ve kronolojik olarak azaldığı, moral bozucu ya da doğrudan temelsiz
karşıtlık içeren yorumlar arasında birinci ve ikinci gönderide anlamlı bir fark olmadığı,
üçüncü gönderide ise bu yorumların niceliksel olarak azaldığı saptanmıştır. Ayrıca, çalışmada
ulaşılan bir diğer önemli bulgu, tüm ret bildiren yorumlar arasında alaycı/mizahi ve eleştirel
yorumların niceliksel olarak daha yüksek olduğudur.
Birinci Gönderi Yorumları
Aşılama süreci ile ilgili Bakan Koca’nın kendisinin aşı olduğu ilk dozu paylaştığı bu gönderi,
alaycı/mizahi ve eleştirel içerikli yorumların en yüksek düzeyde yapıldığı ikinci gönderidir.
“Vitamin hayırlı olsun.. aptal yerine koymaya devam edin bizleri yemiyoruz. Allah sorsun
hakkimizi sizlerden”, “Bilim kurgunuzdan da bıktım covitinizden de bıktım. 2 ay oldu
dükkanlarını kapalı açın artık”, “İnsanların bunlara güveni kalmadı”, “O tüm aşıları alında
kendinize sokun, milleti kandırmaktan başka bir halta yaramıyorsunuz” örneklerinde
görüldüğü üzere doğrudan eleştirel ve saygı sınırlarını aşan iletilerin bir bölümü bu kategoride
bulunmaktadır. Ayrıca, dolaylı olarak eleştiren yorumlar da bu gönderinin altında saptanmış
olup; bu içeriklere “Bakanım neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz?”, “Güvenilirliği ispatlanmamış
bir aşıyı güvenilirmiş gibi topluma göstermek bir vebaldir” gibi içerikler örnek olarak
gösterilebilir. Bu içeriklerin büyük bölümü aşı, aşının güvenilirliği, Covid-19 virüsünün
varlığı, sağlık bakanlığının aşılama ve çalışmalarına yönelik güvensizlik içererek, ret tutumu
belirten içeriklerdir. “Türkçeymiş, Çince diye açmıştım”, “Uzun uğraşlar sonunda Türkçe
dublajını bulabildik 😂”, “主席先生，我希望你一切都好。我希望疫苗能治愈您。我开始
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写中文，因为你接种了疫苗 我们什么时候可以得到疫苗 ? 最良好的祝愿😂😁”, “Hocam
siz şimdi Çinli mi oldunuz???😂”, “Sağlık bakanım C vit tir o?😂” gibi örnek yorumlar ise,
mizahi bir özellik taşımakta olup; Dr. Fahrettin Koca’nın olduğu Sinovac aşısının Çin
menşeili olmasına bağlı olarak; bu yorumlarda bakanın artık Çince konuşacağı, Çince
yazacağı ve hatta Çinlilere benzeyeceği kurgusu üzerinden mizah yapılmıştır. Ayrıca, son
örnekte kullanıcı bakanın cidden aşı olmadığını düşündüğünü C vitamini benzetmesi
üzerinden mizahi bir anlatım ile aktarmıştır. Alaycı yorumlar ise daha düşük düzeyde olup;
“Oooo aşınız hayırlı olsun. Madem aşı oldunuz maskeye ne gerek var. Mesafeye ne gerek var.
Bütün aşılarımı size bağışlıyorum”, “Aşı aşı olalı bu kadar sevilmedi. Tammdr ikna olduk 😂”
, “Senaryosu hiç inandırıcı olmayan tiyatronun bir bölümünü daha izliyoruzi oyunculuk süper
sayın koca Sahne 5 #cocuktiyatrosu” örneklerinde görüldüğünü üzere, Bakan’ın aşı olmasını
kinayeli bir biçimde eleştiren yorumlar da bulunmaktadır.
Çürütücü nitelikteki olan yorumlar da, bu gönderinin altında yüksek düzeyde tespit edilmiştir.
Bu yorumlara Bakan Koca’nın Sinovac aşısı olmasına bağlı olarak; Çin’i hedef alan “İlk önce
hastalığa, sonra hastalıktan çok kişinin öldüğüne, sonra aşıyı bulanlara, sonra aşıyı tavsiye
edenlere, sonra aşıyı yapanlara, sonra yaptıranlara GÜVENMİYORUM. Soykırım yapan Çin
iyiliğimize aşı mi yapacak? Kendi aşı ile mi kurtuldu? Ayrıca bu dayatma niye? Ölüm oranı
bu kadar düşük bir hastalık için hes kodu ne? İtiraz etmek için illa ünlü olup TV ye mi
çıkmamız lazım? İsteyene yapın arkadaş”, “Çinliler virüsü çıkarttı aşısını da kendileri yaptı
hem nüfusu azalttılar hem para kazandılar. Helal Olsun! Adamların Beyni Zehir Gibi 😄😄”,
“Kimse yanlış anlamasın ama Çin’in tarihine bakın araştırın, arkadaşlar aşı konusunda
kendilerine bile faydası olmayan bir ülkeden medet umuyoruz ve 4 tane ülke aşı almış
Çin’den. Söylemeye gerek bile duymuyorum o alan ülkeleri ve Çin’in hiçbir resmi sayfası
yok. Ayrıca sayın bakanımızın Amerika’dan gelen 25.000 aşıdan birini olduğunu
düşünüyorum ben. Kimseye aşı olun olmayın demiyorum, sadece düşüncelerim ve tarihe
bakarak konuşuyorum sağlıcakla kalın 🇹🇷🇹🇷” gibi iletiler örnek gösterilebilir. Doğrudan
hastalık kaynağı olarak Çin’in ve Çinlilerin hedef gösterildiği bu yorumlardan birincisinde,
aşı ile Çin arasında Uygur Türkleriyle bağlantılı soykırım üzerinden temelsiz bir bağ
kurulurken; üçüncüsünde tarihsel düzeyde Çin ve Türk çatışmasına bir gönderme yapılmıştır.
İkinci gönderide ise kullanıcı, Çin’i hastalığı çıkaran ve aşı ile ekonomik olarak kendisine
fayda sağlayan bir ülke olarak temelsiz bir biçimde değerlendirmiştir. Ayrıca, “Koca şovu ifşa
😁🤦♀️️ aşı kurtarır diyenler sağlık bakanlığına güvenenler! Aşıyı vurulun bizim hakkımıza
giriyorsunuz diyenler ! izleyin bakın sonunda noluyor, iğnenin rengi siyahtan sarıya
dönüşüyor 😂. Şimdi hala kabullenmeyenler der ki corona nasıl mutasyon geçiriyorsa, aşıda
mutasyon geçiriyor ️♀️️😁😁😁! Uyannnn Türkiye pandemi küreselcilerin oyunu savaştayız,
maske 😷 hes kodu her şey bahane, yeni dijital hayata hoş geldiniz aşı meraklıları maske 😷
köleleri
umarım
artık
uyanırsınız
😊🙏
https://www.facebook.com/groups/bes.g.ye.hayir.platformu/permalink/460173568316951/”,
“Sağlık bakanım @drfahrettinkoca neden aşı yapıyorsunuz biliyorum ki, Hans Kluge bakan
DSÖ sağlık örgütü aşı söylüyor veya aşı Çin de kötü şeyler gönderdi sizde️”,
“YAZIKLAAAAR OLSUUUUUN!! Türk milletini DSÖ terör örgütünün insafına bırakıp bizi
milletçe AŞI adı altındaki zehri olmaya ikna için bin türlü şaklabanlık yapıyorsunuz ya.
YAZIKLAAAAR OLSUUUN. Yaptırdığımız şeyin AŞI zehri olmadığını siz de biliyorsunuz.
Çünkü ASLAAAA cesaret edemezsiniz milyonların önünde o zehri canlı canlı yaptırmaya. En
ufak bir yan etki oluşumunda, milyonlarımız çöpe gidecek çünkü”. “DSÖ’nün İlan Etmiş
olduğu Pandemi ve C'orona Virüsü iddialarına inanmıyorum. Hali hazırda yapılması teşvik
edilen ve bizlere dayatılmaya çalışılan corona aşısının hedefinin virüs değil, İnsanoğlu
DNA’sına doğrudan bir müdahale olduğuna inanıyorum. Bu Müdahalenin Sonucunda, İnsan
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DNA’sının mutasyona uğratılarak farklı ırkların yaratılmak istendiğini düşünüyorum”,
“Yalancı bilim kurulu aylıklarını kim veriyor onların tabii ki ilaç sanayi”, “Kısırlaştıracaklar
bizi”, “BUNUN TEDAVİSİ ASİ DEGİL !!!! TEK TEDAVİSİ VARSA O DA DOĞAL
BESLENME, DAHA NE ZAMANA KADAR SURDÜRECEKSİNİZ MİLLETİ
KANDIRMAYI? SANKİ AYNI AŞIYI OLUCAZ, GERCİ BEN OLMUYCAMDA LÜTFEN
ŞU YALANLARİNİZİ ARTIK ORTAYA ÇIKARIN YA 😏” yorumlarında görüldüğü üzere,
Dünya Sağlık Örgütü gibi belirli kurumların hedef alındığı, küreselciler, ilaç sanayi gibi kim
olduğu net olmayan hayali düşmanlar yaratılarak komplo teorileri üretildiği görülmektedir.
Yeni bir insan türü yaratımı amacıyla gen mutasyonu amaçlandığını, aşının zehir olduğu,
küreselcilerin oluşturduğu bir oyunda aslında enjekte edilen sıvının aşı olmadığı, Corona virüs
salgını diye bir şey olmadığı gibi savları içeren bu örnek yorumlarda, kullanıcılar sadece aşı
karşıtlığı tutumlarını açıklamamakta, aşıların yararlı olmaktan çok zarar verebileceği
yönündeki iddiaları yayarak; Etzioni-Friedman ve Etzioni (2020)’nin vurguladığı üzere
toplumun istenen sağlık davranışını yerine getirmesini engelleyebilecek negatif bir ağızdan
ağıza iletişim biçimi oluşturmaktadır. Ayrıca, bu yorumlar temelsiz komplo teorileri ve
bilimsel kanıttan uzak düşman tasarımları, manipülasyon ve dezenformasyon yaratarak;
infodeminin oluşumuna katkı sağlamaktadır.
Doğrudan aşı karşıtı olduğunu ifade eden kullanıcıların yorumları ise bu kategoride, diğer iki
ret tutumu göstergesine göre, daha kısıtlıdır. “Ben 11 aydın evden çıkmadım. 1 sene daha
evde dayanabilirim ama aşı istemem, inşallah bize zorlanmayın”, “ANAYASANIN 17 (2/3)
VE 26. MADDELERİNE DAYANARAK, YAN ETKİLERİ VE İLERDE DOĞABİLECEK
ZARARLARI BİLİNMEYEN VE FAZ ÇALIŞMALARI HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ
OLAN COVİD 19 AŞISINI "RED" EDİYORUM!, “#aşıyahayır #zorunluaşıyahayır”
örneklerinde görüldüğü üzere, kişilerin özgür iradeleri ile aşı olmamak yönündeki tutumlarını
göstermektedir. İkinci örnekteki kullanıcı, faz çalışmalarının tamamlanmamasını aşıya
yönelik olumsuz tutumuna gerekçe gösterirken, birinci örnekteki kullanıcı niçin aşı olmak
istemediğine dair temelli bir gerekçe sunmadan sadece aşı olmak istemediğini belirtmekte
olup; üçüncü örnekteki kullanıcı iletinin etki gücünü arttırmak için mecranın etkileşimsellik
özelliğinden yararlanarak etiket kullanmıştır. Moral bozucu içerikler ise, halkı karamsarlığa
sürükleyen nitelikte olup, pandeminin bitmeyeceği, aşıların etkisizliği gibi konuları temele
almaktadır. Bu yorumlar, kişisel aşı karşıtlığı içeren yorumlara kıyasla daha kısıtlıdır. “Aşı
olsak da olmasak da bir zaten ölüm gelecek başımıza 😢her nefis ölümü tadacaktır”, “Aşı
vurulasınızda bu durum devam edecek”, “Aşı olanlar da Corona oldu!!!”, “Aşı sizi hastalıktan
koruyamaz” örneklerinde olduğu gibi durumun çaresiz olduğunu, aşıların hastalığa ve salgına
çare olmayacağını vurgulayarak, bu yorumlar negatif bir gelecek projeksiyonu
oluşturmaktadır.
İkinci Gönderi Yorumları
İkinci gönderiye yapılan ve ret tutumu bildiren yorumlarda da, alaycı/mizahi ve eleştirel
içerikler, diğer inceleme kategorilerine göre niceliksek olarak daha yüksektir. Doğrudan
eleştiri içeren yorumlar bu içerikte daha düşük olup; gönderi toplam aşılama sayısını içerdiği
için Sağlık Bakanı’nı eleştiren yorumlardan ziyade aşılama çalışmalarını eleştiren yorumlar
bu gönderide artış göstermiştir. “Ne aşı ne maske ne mesafe hiçbiri çare değil, bu yanlıştan
dönülmesi gerekir”, “Aşıymış milletin anasını ağlattınız”, gibi aşılamayı doğrudan ve dolaylı
olarak eleştiren bu yorumlar, bu kategorideki içeriklere örnek teşkil etmektedir. Alaycı
yorumlar ise, bu gönderinin altında mizahi yorumlara kıyasla çoğunlukta olup, “Okullar bir
senedir kapalı; ama kayak merkezleri açık bu yalan #plandemitiyatrosu bitsin artık! Normal
hayatımıza dönmek istiyoruz #maskeyehayır #asiyahayir #nefesalmakistiyoruz”, “Kayak
merkezlerine aşı yok mu? Yoksa onlar oldu mu?” örneklerinde olduğu gibi hem aşılanma
sürecine, hem de aşıya yönelik olarak iğneleyici eleştiriler içermektedir. Mizahi içerikler ise,
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“Baba Aşı yok. Nasıl Aşı yok. Baba aşı komple yok çalmışlar😊😊😊” örneğinde görüldüğü
üzere kamuoyunda yeterli aşı olup olmadığına yönelik olarak yükselen tartışmalara
göndermede bulunan, komik yorumları ve “Reis hiç vermeseydin Nevşehir’e ya” ve “Yine en
Masrafsız Bayburt🇹🇷😀🙏” örneklerinde görüldüğü üzere iller arasındaki aşı dağıtım
eşitsizliğini konu alan yorumlardır.
Bu kategorideki çürütücü nitelikteki yorumlarda birinci gönderiye benzer bir biçimde, hayali
düşman yaratan ve bilimsel kanıttan uzak, korku ve panik uyandırıcı niteliktedir. “Çin bile
Türkiye’de insanları denek olarak kullanıldığını söyledi !!!!!!! Yahu bu ülkede zekâ oranı ne
düşükmüş” yorumu Çin’in Türk insanlarının kobay olarak kullandığına yönelik komplo
teorisini, “Aşıyı sağlıklı değil, %100 garantisini vermiyorsunuz. Çin'den gelen aşıya nasıl
güvenebiliriz, virüs de Çin'den geldi” yorumu ise, virüsü ve aşıyı temelsiz bir biçimde
birbirine bağlayarak; toplumsal korkuyu arttıracak bir nitelik taşımaktadır. “Aşı isteyenler
hepiniz maymun genini alın hücrenize, benim almama gerek kalmaz 😅” ve “Türkiye nin acı
soykırım ve rezillik tablosu. Bundan yıllar sonra anlayacaksınız olmayan virüsün kısırlaştırıcı
gen değiştirici ve öldürücü aşıyı kobay gibi güzel ülkem Türkiye’me yaptırmak ne
demekmiş!!!” yorumları aşının insanların genlerinde oynama yaratacağı, hayvan genlerinin
insanlara aktarılacağı ve aşının kısırlık yarattığını yönelik komplo teorileri içermektedir.
“Cumhurbaşkanına
PCR
Testinin
Yalan
Olduğu
Anlatıldı.
📍24 Ocak 2021 - 15:08 📍5gvirus-Platformu Erdoğan’a Küresel Darbe Uyarısında Bulundu.
📍5gvirusnews Haber Merkezi Ankara / 24 Ocak 2021 5gvirusnews Platformu Sözcüsü
Muammer KARABULUT, Uluslararası alanda başlatılan, “PCR yalan” kampanyası ile ilgili
olarak, PCR testi konusunda CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
bilgi vererek, konuyla ilgili araştırma ve talepte bulundu. Cumhurbaşkanına PCR testi döngü
sayısı ile nasıl vaka sayısının artırıldığı, bilimsel görüşler, Portekiz ve Almanya’daki dava
dosyaları yollanarak anlatıldı. Ve artık dünyada tartışmanın odağında PCR döngü sayısı
olduğunu, C-19’da vaka sayısının da bu döngü sayısının fazla oluşu nedeni ile yüksek çıktığı
belirtildi.
KARABULUT CİMER başvurusunda, ülkemizde de sözü edilen, “COVİD-19’un tespitinde”
bilimin doğruladığı, Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde olduğu ve DSÖ’nün de fazla
bulduğu döngü hızını, “25 Ct’ye sabitleyelim.” önerisi getirdi. Erdoğan’dan PCR testi ile
yapılan hileli yüksek vaka sayısı konusunda bir araştırma yaptırması da istenildi. Eğer bu
araştırma yaptırılırsa, bu sayede, “ülkemiz de ve dünyada DSÖ aracılığı ile yaşatılan Küresel
Darbenin bozulacağı” da başvuruda yer aldı”, örneğinde ise, Dünya Sağlık Örgütü hedef
gösterilerek, küresel bir darbe olarak tanımlanan salgın sürecinde manipülatif bir içerik
üretimi gerçekleşmekte ve yorum bir haber formatına sokularak gerçek olduğu algısı
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bir diğer yorumda ise, “sormak istiyorum DSÖ PCR TESTİNİN
YANLIŞ ÖLÇTÜĞUNU KABUL ETTI VE 1 AY OLDU. FAZ 3 CALISMASI BİTMEMIS
AŞILAR VE OLMAYAN SALGINA RAĞMEN ASIYA DEVAM MI EDECEKSİNİZZ?”
ibaresi ile salgının aslında var olmadığı ve olmayan bir salgında aşı yapıldığı algısı
uyandırılmaya çalışılmaktadır. Ancak, kullanıcı yorumunda, DSÖ’nün PCR testleri ile ilgili
bir hatanın varlığını kabul ettiğini gösteren hiçbir kaynak ve bilimsel kanıta yer vermemiş
olup; bu tarz manipülatif yorumlar, bilgi kirliliği yaratarak; yeni medya okuryazarlık düzeyi
düşük kişi ve gruplar üzerinde aşılar ve salgına yönelik temelsiz iddiaların gerçek olarak
görülmesi yol açarak, infodemiyi derinleştirme potansiyeli taşımaktadır.
Analizde, aşıya yönelik olumsuz tutum sergileyen kullanıcıların bir kısmının “Aşı olmak
istemiyorum, aşı yaptırmayacağım” örneklerinde görüldüğü üzere kendi kişisel görüşlerini
dile getirdiği, bir kısmının ise aşı olmak istemeyen bir grubun temsilcisi rolü üstlenerek, ““Aşı
istemiyoruz, Millet olarak zorunlu aşı İSTEMİYORUZ” ve “Vatandaş devlettir, siz gidersiniz
ama biz baki kalırız neden taleplerimiz kulak verilmiyor, neden aşı olmak istemediğimizi avaz

www.artuklukongresi.org

127

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

avaz bağırdığımız halde sesimizi duymuyorsunuz? Unutmayın ki sizi o mevkilere biz getirdik,
bizim vergilerimizle ayaktasınız ... Bir an önce bu oyuna son verin, ülkece maddi manevi
dipleri gördük. Aksi takdirde İstiklal mahkemelerinde bir gün hesap vereceksiniz”
örneklerinde görüldüğü olumsuz içerikli yorumlarda bulunduğu saptanmıştır. Hatta, son
örnekteki yorum farklı hesaplardan ilgili gönderinin altında sürekli aynı yorum olarak
paylaşılmıştır. Bu tarz yorumlar, hem olumsuz ağızdan ağıza iletişim sağlayan, hem de
provakatif yönü yüksek olan içerikler olarak; sıradan kullanıcının aşı karşıtlığını belirttiği
yorumlardan ayrılmaktadır. Moral bozucu nitelikteki yorumlar ise, bu gönderinin altında diğer
gönderilerdeki içeriklere kıyasla daha fazla saptanmıştır. “Bilmiyorum geleceğimizi
göremiyorum bugüne gidişle,, sadece dünyada yaşar, biz yaşayamayız”, “Eski nasıldı ki?
Unuttum😥🏠, eskiye döneceğimizi düşünemiyorum”, “Yeter yeter, bunaldık nefes
alamıyoruz”, “Psikolojim bozuldu, aşının bir işe yarayacağını düşünmüyorum”, “YAKINDA
BİR SÜRÜ İNTİHAR HABERİ ÇIKARSA BUNA DA ŞAŞIRMAYIN”, “Salgın değil, aşı
değil, psikolojik sıkıntılar öldürecek bizi” örneklerinde görüldüğü üzere, salgının insan
psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini temele almaktadır. Aşıya ve aşılanmaya yönelik
olumsuz tutumu çürütücü yaklaşımda olduğu gibi rasyonel bir gerekçeye dayandırmaya
çalışmak yerine, tamamen duygusal temeller üzerine oturtan bu ret gerekçesini kullanan
yorumlar, Azer ve Alexander (2022)’in vurguladığı üzere, sosyal ağdaki diğer aktörlerin
karamsarlığa kapılmasına ve istenen sağlık davranışına yönelik umursamaz ve negatif bir
tutum takınmasına neden olabilir.
Üçüncü gönderi yorumları
Üçüncü gönderide alaycı, mizahi ve eleştirel yorumlar, diğer inceleme kategorilerine göre
niceliksel olarak daha yüksek bir dağılıma sahiptir. “ Evet kızım vurmuş gibi yap 😅”
örneğinde olduğu gibi mizahi, “Bu dünyada işiniz iş, oyuna devam”, “Ben normal bir
vatandaş olarak bile anladım bu virüsün ölümcül olmadığını. Zaten laboratuvar ürünü olduğu
belli, mutasyona uğrayan virus için aşı öneriyorsunuz hayret ki ne hayret.. 😮” gibi alaycı,
“Daha ne kadar sabredeceğiz bu saçmalığa, size hakkımı helal etmiyorum” örneklerinde
olduğu gibi eleştirel yorumlar, bakanın aşı olmadığı, zaten pandeminin mevcut olmadığı,
aşılamaya gerek olmadığı gibi temelsiz ret gerekçelerini yeniden inşa eden bir nitelik
taşımaktadır. Ayrıca, birinci gönderide olduğu gibi Bakan Koca’nın Sinovac aşısı olmasını,
Çinliye dönüşeceği, Çince konuşacağına yönelik komik yorumların bu gönderi de tespit
edilmesi, bu gönderinin altındaki mizahi ve alaycı yorumların bir önceki gönderiye göre
niceliksel olarak daha yüksek düzeyde saptanmasında belirleyicidir.
Çürütücü nitelikteki yorumların ise, bu gönderide niceliksel olarak kısıtlı bir düşüş gösterdiği
saptanmış olup; bu özellikteki içeriklere. “Rusya’daki olaylar nedir? Korona yalanı, aşı falan
yalan. Korona yok. Bizden niye ses çıkmıyor? Bu insanlar niçin ölüyor?”, “Sars virüsü vardı
2002’de Çin’den yayıldıydı, hala bilinen bir tedavisi aşısı yok. Maşallah korona çabuk
çözüldü! 1. Doz hatta yersen 2. Doz”, “Kimsenin kaçamayacağı Mahkeme-i Kübra’da
makam, koltu,k DSÖ kurtarmayacak kimseyi. Bunca kul hakkı, bunca ah! Yakıtı insanlar ve
taşlar olan o büyük Ateşten sakının ALLAH’ın hükümlerine karşı gelmeyin”, “First they were
dying of Covid19/ Now dying with the Covid19 vacination. China made this killer virus and
now the world has a killer vacination” örneklerinde görüldüğü üzere aslında aşının bir işe
yaramadığını, Çin’in bilerek virüsü yaydığını ve aşısının ölümcül olduğunu, Türkiye Sağlık
Bakanlığı’nın DSÖ’nün talimatlarını yaydığını vurgulayan temelsiz ve manipülatif
içeriklerden oluşmaktadır. Diğer yorumlardan farklı olarak bu gönderinin altında Rusya’daki
aşı karşıtlığına göndermede bulunan bir yorum da eklenmiştir.
Doğrudan aşı karşıtlığı içeren yorumlar arasında ise, “BİN KERE OLSANIZ, BİR KERE AŞI
💉 OLMAYACAĞIM......!!!!!!!!” örneğinde görüldüğü üzere, Sağlık Bakanı’nı bu konuda
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yön gösterici olarak görmediğini ifade eden kullanıcıların yorumları ile, “#aşıcıfaşistler, size
boyun eğmeyeceğiz”, “Aşı karşıtı olanlar, bilim kurulundakilerin sizden öğreneceği çok şey
var! Bu Millet size minnettar” yorumlarında örneklendirildiği üzere, aşı karşıtı grubun
savunuculuğunu yapma misyonu taşıyan kullanıcıların ret tutumlarını açıkladığı
görülmektedir. Hatta son örnekte kullanıcı, aşı karşıtı olanları, bilimsel bir temelden yoksun
bir biçimde aşı ile ilgili olarak bilim kurulundan üst pozisyona taşımakta olup; rasyonel bir
gerekçe göstermeden “minnet” gibi duygusal bir çağrışım üzerinden aşı karşıtlığı
oluşturmaktadır. “Aşının faydası varsa 28 gündür neden bir şey değişmedi, bundan sonra da
değişmez”, “Türkiye bu krizden çıkamaz” yorumları ise, moral bozucu içeriklere örnek teşkil
etmekte olup; bu yorumların sayısı daha önceki gönderilere kıyasla, bu içeriğin altına yapılan
yorumlarda sınırlıdır. Bu sonuçlar, bu gönderinin altında kabul tutumu gösteren yorumların
niceliksel dağılımının, diğer gönderilerden yüksek olduğuna yönelik veriler ve bu içeriğin
aşılama çalışmalarının belirli bir aşama kazanmasından sonra paylaşılan bir gönderi olduğu
göz önüne alındığında, Dr. Koca’nın takipçi kitlesinde aşıya yönelik olumsuz tutumunun ve
görece negatif gelecek kurgusu inşasının görece azaldığı görülmektedir.
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkileyen bir krize dönüşmesi, uluslararası düzeyde
Dünya Sağlık Örgütü, ulusal düzeyde ilgili bakanlıklar ve bu kurumların yetkilileri ve
siyasetçiler gibi çok sayıda aktörün, kamuoyu ile etkileşimli bir biçimde iletişim kurma
amacıyla sosyal medya platformlarını kullanım düzeyini arttırmıştır. Virüsün ilk ortaya çıktığı
dönemlerde, belirli bir tedavinin olmaması ve henüz aşı çalışmalarının başlamamasına bağlı
olarak, sosyal mesafe kurallarına uyulması, hastalık belirtileri, hastalıktan korunma yolları
gibi önleyici sağlık hizmetlerinin duyurulması amacıyla kullanılan sosyal medya kanalları,
Covid-19 aşılarının uygulanmaya başlaması ile birlikte yoğun tartışmaların yaşandığı alanlara
dönüşmüştür. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel çıkış noktası, Instagram gibi sosyal medya
platformlarında Covid-19 aşıları ile ilgili bilgi vermek amacıyla merkezi sağlık kuruluşları
tarafından paylaşılan gönderilerin, takipçi/kullanıcı kitlesi tarafından etkileşimli bir biçimde
değerlendirildiği ve kullanıcıların aşıya yönelik kabul, kararsızlık ve ret tutumlarının
inşasında sosyal ağların belirleyici olduğu savıdır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca’nın Instagram hesabında, Türkiye’de ilk aşı çalışmalarının başladığı 13
Ocak 2021 tarihinden başlayan bir aylık bir dönemde, aşı ile ilgili yapılan paylaşımlara
yönelik olarak takipçi/kullanıcı etkileşim biçimlerini netnografik olarak analiz edilerek; aşıya
yönelik takipçi/kullanıcı tutumları ve bu tutumların inşa süreci incelenmiştir.
Bu çalışmanın literatür taraması bölümünde değinildiği üzere, sosyal medya ve Covid-19
aşılarına yönelik tutumları belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda araştırmada
(Wilson ve Wiysonge, 2020; Murphy vd., 2021; Hernandez vd., 2021; Azer ve Alexander
2022; Benis, Seidmann ve Ashkenazi, 2021; Baines, Ittefaq ve Abwao, 2021; Lyu vd. 2022;
Demuyakor, Nyatuame ve Obiri 2021; Murphy vd., 2021; Mansur ve Bıyık, 2022; Tuzcu ve
Şahini, 2022; Irak, 2022; Özkan, 2022; Azer ve Alexander, 2022), sosyal medya kaynaklı
olarak Covid-19 aşıları ile ilgili olarak paylaşılan içeriğin mecrada yer alan diğer
kullanıcıların aşıya yönelik kabul, kararsızlık ve ret tutumları üzerinde etkili olduğu ortaya
konmuştur. Bu analiz sonucunda ise, Covid-19 aşıları ile ilgili olarak Dr. Fahrettin Koca’nın
Instagram hesabında aşı ile ilgili paylaştığı gönderilerde kullanıcı yorumlarının aşı kabulü,
kararsızlığı ve ret tutumu üzerine şekillendiği ve araştırma sonuçlarında saptanan tutum,
tutumların inşası sürecinde kullanıcıların birbirileri ile etkileşim biçimlerinin, Azer ve
Alexander (2022)’nin Dünya Sağlık Örgütü’nün Facebook sayfasındaki kullanıcı yorumlarını
analiz ettiği çalışma ile uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç, farklı ülkelerde ve farklı
sosyal ağlarda, merkez sağlık kuruluşlarının Covid-19 aşıları ilgili bilgilendirici içerik
paylaşımının, mecradaki takipçi kitlesinde doğrudan kabul görmediği, kullanıcıların etkileşim
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içerisinde kabul, kararsızlık ve ret tutumu sergilediğini göstermekte olup; veriler sanal
toplulukların etkileşim biçimlerinin özellikle halk sağlığını ilgilendiren epidemi ve infodemi
durumlarında doğru takip edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.
Analiz sonucunda, Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabında ilgili içeriklerde, incelenen
takipçi/Instagram kullanıcısı yorumlarının aşıya yönelik tutum bildirimi bağlamında nasıl bir
dağılım gösterdiğine yönelik çalışmanın birincil sorusu, her üç gönderide kabul tutumu
gösteren yorumların daha yüksek olduğu, birinci ve ikinci gönderiye yapılan yorumlarda ret
tutumu bildiren kullanıcı yorumlarının, üçüncü gönderide ise kararsızlık bildiren kullanıcı
yorumlarının daha yüksek bir niceliksel dağılıma sahip olduğu biçiminde cevaplanmıştır.
Covid-19 aşılarına yönelik tutumların hangi etkileşim biçimleri ile nasıl inşa edildiğini
belirlemeye yönelik olarak geliştirilen araştırmanın ikincil sorusu ise şu şekilde
cevaplanmıştır. Kabul tutumunun birinci ve üçüncü gönderide, Dr. Fahrettin Koca’nın aşı
olmasını olumlayıcı, ikinci gönderide Türkiye’de aşı çalışmalarını destekleyici nitelikte daha
yüksek bir oransal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, çalışmada saptanan önemli
bir bulgu, aşı çalışmalarına yönelik kronolojik olarak artan bir biçimde soru soran, öneri
getiren/talep ve istekte bulunan yorumların artış göstermesidir. Bu sonuç, halkın aşılamaya
yönelik olumlu eğilimini göstermekle birlikte, sıranın kendilerine gelmemesinden yakınan ve
aşı çalışmalarının hızını eleştiren yorumların fazlalığı, Bakan Koca’nın Instagram
takipçilerinin bir sanal topluluk olarak stratejik sağlık iletişimi faaliyetlerinin bir gerekliliği
olarak etkin izlenmediğini ve takipçilerle doğru etkileşim kurulmadığını göstermektedir.
Kararsızlık içeren tutumların ise, birinci ve üçüncü gönderide şüpheci yorumlarla daha yüksek
düzeyde inşa edildiği saptanmış olup; bu sonuç kullanıcıların Bakan’ın gerçekten aşı olup
olmadığını sorgulaması ile ilgilidir. İkinci gönderide ise, sorgulayıcı yorumlara daha yüksek
düzeyde yer verilmiş olup; kullanıcıların aşı ile ilgili zihinlerinde oluşan soru işaretlerini hem
diğer takipçiler, hem de Dr. Koca’nın kendisini etiketleyerek paylaşmalarıtemelde, Dr.
Koca’nın takipçilerinin bir bölümünün aşının etkileri ve etkinliği ile bilgi eksikliği olduğunu
göstermektedir. İstenen sağlık davranışının
gerçekleşmesinde, bu soru işaretlerinin
giderilmesine yönelik olarak bu tarz yorumlara Dr. Koca’nın hesabından doğrudan bir cevap
vermemesi, stratejik kriz iletişimi açısından bir eksiklik oluşturmakla birlikte, takipçilerin bir
kısmının aşı ile ilgili sorgulayıcı nitelikteki yorumlarını kendi aralarında etkileşim
oluşturduğu görülmüştür. Ret tutumu içeren yorumların ise, her üç gönderide de alaycı/mizahi
ve eleştirel yorumlar ile daha yüksek düzeyde üretildiği, çürütme içeren yorumların birinci
gönderide niceliksel olarak daha yüksek düzeyde olmasına rağmen görece azaldığı, moral
bozucu ve doğrudan karşıtlık içeren yorumlarda ise birinci ve ikinci gönderide önemli bir
niceliksel farklılık bulunmadığı, üçüncü gönderide ise bu yorumların görece azaldığı
saptanmıştır. Ret tutumu içeren yorumlar incelendiğinde, bu nitelikteki içeriklerin komplo
teorileri ve bilimsel karşılığı olmayan dezenformatif içerikler yayarak; infodemiyi büyütme
ihtimali taşımasının büyük bir risk oluşturduğu görülmektedir. Çünkü, bu yorumların yeni
medya okuryazarlık düzeyi düşük olan veya aşı ile ilgili kararsızlığı yüksek olan kullanıcılar
üzerinde, istenen halk sağlığı tutumunun oluşumuna yönelik olumsuz bir etki yaratma
potansiyelleri bulunmaktadır. Ayrıca çalışmada, bu içeriklere yönelik olarak hesap sahibi olan
Koca’nın veya hesabın yönetici ekibinin herhangi bir müdahalede bulunmadığı
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda kullanıcıların sosyal medya Covid-19 aşılarına yönelik bilgi
arama eğiliminin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin sağlık alanında en yetkili mercii
konumunda olan kamu kurumu temsilcinin resmi hesabının altında bu nitelikte yorumların
bulunması, stratejik sağlık iletişimi çalışmalarının doğru yürütülebilmesi açısından temel bir
eksiklik oluşturmaktadır.
Çalışmanın Instagram kullanıcılarının Covid-19 aşıları ile ilgili olarak ilgili gönderi
yorumlarında birbirleri ve Dr. Koca ile etkileşim biçimlerini belirlemeye yönelik geliştirilen
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üçüncü sorusu ise, birbirleri ile etkileşimlerinin orta düzeyde olduğu, Dr. Koca ile etkileşim
düzeylerinin ise olmadığı biçiminde cevaplanmıştır. Özellikle sorgulayıcı yorumlarda
kullanıcıların aşı ile ilgili bilgi edinmek istedikleri için Dr. Koca’yı etiketleme düzeyleri artış
göstermiş, sorularına cevap almak amacıyla başka kullanıcılardan bilgi isteme eğilimi
yükselmiştir. Ancak, Dr. Koca veya resmi Instagram ekibinin sorulara cevap vermemesi,
kullanıcıların birbiri ile rasyonel bir zemine oturmayan komplo teorileri ve çürütücü içerik
paylaşımını yükselttiği için, takipçi/kullanıcı grubu içerisinde dezenformatif içeriklerin
yükselmesine zemin hazırlamıştır. Analiz sonuçları, Wilson ve Wiysonge (2020), Demuyakor,
Nyatuame ve Obiri (2021), Murphy vd. (2021), Tuzcu ve Şahin (2022)’nin sosyal medyada
dezenformatif ve manipülatif içeriklere maruz kalan kullanıcıların aşılara Covid-19 aşılarına
yönelik ret ve kararsızlık tutumlarının yükseldiğini tespit ettiği araştırmaları destekler bir
nitelik göstermektedir ve aşı kararsızlığı/reddi ile mücadele için sosyal medya kanalları
aracılığıyla sadece gönderi paylaşmak yerine, sanal topluluk ve kullanıcı etkileşiminin
izlenmesinin önemini ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda, Dr. Koca’nın Instagram paylaşımlarına yorum yapan takipçi/kullanıcı kitlesinin
sorularına cevap verilmemesi, şüphe, öneri, talep ve ret içeren yorumların dikkate alınmaması,
sanal topluluğun etkileşim biçiminin doğru izlenmediğini ve stratejik olarak yönetilmediğini
göstermektedir. Dolayısıyla, toplumda istenen sağlık davranışını gerçekleştirmesi için,
bilgilendirici içerik paylaşmanın yanı sıra, ret ve kararsızlık tutumlarının dikkate alınması ve
resmi sağlık kuruluşları ile temsilcilerin takipçi konuşmalarına dahil olması ve yorumlara
cevap vermesi, sağlık alanında stratejik kriz iletişimi açısından önem taşımaktadır.
Günümüzde, içerikleri değerlendirme ve yorumlama gücünün sosyal ağ kullanıcılarına geçtiği
ve ağ üzerinde kullanıcıların etkileşimli ve kolektif bir biçimde enformasyonu değerlendirdiği
göz önüne alındığında, bu çalışma sonuçlarının, ileride yaşanabilecek halk sağlığı krizlerinde
sosyal ağlarda takipçi/kullanıcı topluluklarının etkileşiminin doğru analiz edilip, gerekli
müdahalelerin anlık olarak gerçekleştirilebilmesi açısından yön gösterici olma potansiyeli
bulunmaktadır. Ayrıca, bu çalışma Instagram ve Türkiye ile sınırlı olduğu için, ülke ve mecra
bazında Covid-19 aşıları ile ilgili olarak, sanal toplulukların etkileşim biçimlerini
değerlendirme amacıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalara da temel oluşturabilecektir.
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INVESTIGATION THE PARAMETERS OF SINTERING PROCESS FINITE
ELEMENT METHODS
Ziad Shakeeb Al Sarraf
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mosul, Mosul,
IRAQ
ABSTRACT
Nowadays, sintering process consider one of the important and significant process that can be
performed in different industrial and technology fields that normally use powder technology
to produce a new thermal energy from solid product. Many parameters can be successfully
controlled by this process such as temperature, Particle size, process time, structure geometry,
powder density and powder composition. Finite element methods were successfully involved
to study and analysis of these parameters and then can extract their behaviour precisely and
accurately. The FE simulation provides two styles of discrete method and Qusi-static method.
This work contributes two types of processes in order to simulate the aluminium and copper
powder during sintering process and to determine the variation through using contact and
shrinkage ratios of powder behaviours. Finally, the results showed good comparison between
the two styles of discrete element method explains the impact of using parameters on sintering
process.
Keywords: sintering process, FE Simulation, discrete element method, process parameters.

1. INTRODUCTION
Sintering can be known as the thermal treatment of a powder, which its temperature always
below the melting point of the main constituent, for the purpose of bonding between particles
by increase its strength. Powder technology become one of the important technology that can
be utilized in many applications, which the technology has many steps, one of theses
important steps is sintering process which is recommended in operation due to high facility
and ability to overcome many issues. Understanding the whole process of sintering is required
to solve errors that initiated experimentally during diffusion between powders [1]. In this
work, discrete element method was performed as a numerical method to represent the
mechanism of sintering process through covering of two styles: dynamics rigid bodies based
on Newton’s second law and the second style which use model without dynamics based on
Qusi-static. Many studies are carried out on study, analysis and simulation of sintering
process using finite difference method between powders under select different parameters and
process conditions. Part of these studies is concerned analytically to simulate the sintering
process of powders using two types of diffusions with grain boundaries and surface
conditions, the analytical results are agreed with numerical one for neck size and shrinkage
ratios [2]. A simulation study on model of the densification between powders, type spherical
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is extracting behaviour between powders, using discrete element method. The study focuses
on surface, size, boundary diffusion, applied force, and angle which the results are confirmed
analytically, showing that the angle type dihedral significantly affects on neck size ratio [3],
[4]. Other studies are carried out numerically to simulate the sintering process and to
determine the behaviour due to re arrangement of powders, which concludes the effectiveness
of contact between powders [5], however studying the effect of temperature and force are
covered experimentally [6], [7]. A viscoelastic model for solid state sintering process is
simulated using discrete element methods, the simulation is done under different materials,
which the numerical data are found to be more closed to the experimental data within the
influence of viscoelastic [8]. Investigation the influence of heat rate, thickness, density and
rearrange of powder, is revealed through simulation of multilayer composite during sintering
process. It is seen that the electrode which is performed in study, exhibit low in discontinuity
along with increased heat rate, however, the rearrangement of powder enhanced due to
electrode connectivity [9]. Further, the contact type of powder is seen clearly through a
simulation study on powders using discrete element method, which the simulation is carried
out on bimodal, the result confirms tat the connectivity is directly influence by size and type
of contact [10]. Finally, this research presents simulation models of sintering process based on
discrete element method. The successful models were carried out between aluminium
powders using two styles of discrete element method, which the behaviour of styles for
powders during sintering process were identified for the selecting discrete and Qusi-static
method.

2. PARTICLE ANALYTICAL FORMULA FOR SINTERING PROCESS
Discrete models of sintering process are considered an interaction of particles and describing
the located problems at particle necks. In fact, sintering is treated as the adhesion processes
which is activated thermally and produces contact between particles. In 1958, Coble proposed
sintering process to develop a first spherical model between particles of grain boundary
diffusion, then the model was corrected and its equation was extracted by Coblenz et al as
shown [10], [11].

1/ 6

a  192t 
=
R  τ g 

(1)

While, the second equation represents the shear stress as shown:

τg =

KTR 4
Ωδ g Dg γ s
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The solution of sintering process were extracted analytically, which the results were
theoretically collected using approximation factors in mechanism of diffusion flow of particle
and its grain geometry. However, the model has limitation in involving all factors that is
observed experimentally. Unlike real model of sintering process has more than one
mechanism, the predicted models cannot combine multiple mechanism.

3. NUMERICAL MODELS OF SINTERING WITH DEM
The study and analysis of sintering processes were successfully done using discrete method,
which the method is applied with two different styles in order to extract the behaviour of
powders. The models of powders were designed and simulated according to the spherical
shape of particles, which the geometry of particles allow the simulation program to show the
contact between them and analyzed the effect of touch one particle to another particle. In
1971, Cundall [12] presented a theoretical concept of discrete element method (DEM). The
(DEM) is relatively new numerical method based on the discrete model of material, which can
be used to extract many dynamical parameters such as forces, displacements and acceleration
for a number of particles that totally contain powders. The method has two different styles to
determine the sintering process between aluminium powders. Materials can be represented as
rigid or deformable when it analysed by discrete element method, which the contact forces
exist due to materials interaction. Different effect such as elasticity, friction, cohesive and
adhesive, damping and viscosity can be included in modelling by DEM, which allow the
method to be an efficient tool and useful for modelling system under different conditions.

4. THE VISCOUS MODEL OF SINTERING FOR DYNAMICS AND QUSI-STATIC
METHODS
Discrete Element Method (DEM) was implemented to verify from suggested models in this
study. Then the numerical technique was performed to calculate the motion of large number
of particles and analyzed their different scale sizes. Nowadays, DEM covered wide range of
processes and has ability to overcome many engineering problems, especially those related to
the granular and discontinuous materials. This gave more advantageous to the method to be
used and applied very close to molecular dynamics. Although, the initiated of the technique is
conducted to study the mechanics of rock, but now it applied effectively to model micro
structure. Based on Newton’s law, the movement of solid particles is defined as follows.

mi A = Fi
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where mi mass of the particle, Fi represent the force summation, which these forces are
divided into external force ( Fex ) and contact force ( Fijc ), initiated between particles. The
equation of forces was written below as follows:

Fi = Fex + ∑ ji=1 Fijc
n

(4)

The numerical model was created between two particles. The particles were assumed to have
free sintering, then the bonding of particles was characterised. It can be seen here that the
developed model was implemented by previous studies that carried out using discrete element
method [13], [14], [15]. The governing equation for the normal forces resistance and sintering
forces) contact between two spherical particles is derived according to the same radius (R), as
shown below.

Fn = Fv + Fs

(5)

Where Fv is viscous force, while Fs is sintering force. Both forces have mathematical
expression as mentioned below in Eq. (6) and Eq. (7) respectively.
Fv =

πa 4
Vn
8 Db

(6)

Where a the radius of the particle grain boundary, Db is the diffusion coefficient and Vn is the
relative velocity in normal direction [15].

 
Ψ
Ψ
Fs = πγs 4 R1 − cos  + a sin 
2
2
 

(7)

Where ψ is the dihedral angle, γs is the surface energy. The geometrical parameters of the
two contact particles were shown in Fig.1. it was mentioned here within the figure, that for
favourable rearrangement of particles, the tangential force was taken into account. A thermoviscoelastic model is also introduced along to the extension of viscous model. Fig.2 shows the
presented rheological model through adding of elastic part to enrich the material properties
and characterised it during sintering.
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Fig. 1 Geometry of sintering for two particles contact [15]

Fig. 2 Rheological graph of viscous free sintering model [15]

A constitutive model of sintering process is directly depending on certain diffusion
mechanism, which the values determined from the mechanism of grain boundary. The
diffusion coefficient Db between particles can be expressed in mathematical expression as
follows in equation (8). Coble’s presented a model to control the initiation of neck radius of
overlap between contact particles, as shown in equation (9). While the maximum value of
sintering condition of contact particles at neck size can be mathematically express as seen in
equation (10). At end, governing equation to determine the effective radius due to a different
size along with change in radius is expressed mathematically by equation (11), [15].
 − Qb 

RT 


Ω
Db =
δ b Db . e 
KT

(8)

•

a = −(RVn / a )
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am =

R sinψ
2

Reff =

(10)

2 Ri R j

(11)

Ri + R j

The second method that has been implemented in this study is Qusi-static method, which is
performed successfully in discrete element to simulate sintering models between particles.
Many studies have been incorporated in the dynamical formulation in the discrete element
methods [3]. Parhami et al. present a concept of dynamical simulation, using Qusai-static
method to implement the lattice type of discrete method. In this model, the center of particle
is considered by a node, and the connection between any two neighbouring particles was
carried out through apply discrete element method [10], [14]. Fig. 3 shows the two
dimensional of two powders connected together in a small position which known neck [13].

Fig. 3 Model of two particles, using Qusi-static model [13]

The relative axial velocity between two contact particles can be described by analysis the rate
set up of one particle relative to another one. A proposed formula for calculating of axial
velocity can be written below [13].

Vn =

8 Db
a2

2γ
ψ

σ + γsK (r ) − a sin 2 



(12)

Following the previous expression, the summation of curvature K(a) for the principal free
surface at the edge of the grain boundary and is given by expression:
1 1
Ψ
K (a ) = − + sin
s a
2
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A constant model of two bonding particles by neck part with radius of surface curvature is
suggested by Coble [10]. The model is carried out through intersect spheres joined by neck
segments, result to make dihedral angle Ψ [3]. When r > a > s, to preserve volume to first
order, the expression can be written as shown below:

Ψ

4 R 1 − cos 
1
2

=
2
a
S

(14)

By substituting the last two equations (14) and (13), into equation of equations (12)

Vn =

8 Db
8 D γs 
ψ
ψ
σ − b4 4 R(1 − cos ) + a sin 
2
a 
a
2
2

(15)

Where normal stress on the inside particle grain boundary is expressed by σ = ( Fn / πa 2 ) .
Finally, substituting the expression of normal stress into equation (15) leads to obtain the
equation (16) of normal force initiated between two contact particles during sintering process.

Fn =

πa 4

ψ
ψ

Vn + πγ s 4 R(1 − cos ) + a sin 
2
8 Deff
2


(16)

5. Material Parameters Selection
In this study, the Copper have been selected to be the material of powders that used in
sintering process. The simulation program was ready to run after build up material modal, in
addition to complete other requirements modals. Table (1) shows the mechanical and thermal
data obtained from copper.

Table (1) Mechanical and Thermal properties of copper
Properties
Density (gr./cm3)
Young’s Modulus (MPa)
Melting Point, (K)
Poisson’s Ratio
Fracture Toughness, (MPa/m)
Flexural Strength, (MPa)
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Aluminium
7.200
70
1450
0.31
8.5
450
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Copper
8.700
118
1358
0.31
7.2
350
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Hardness Vickers, (kGmm-2)
Thermal expansion coefficient,
(10-6 /K)

340
10.7

320
11.7

The type of sintering process is varied from one powder materials to another one, which the
type of material has significant impact on process behaviour. Table 2 contribute the input data
of copper that implemented in simulation processing models for sintering.

Table (2) Input parameters for copper material used in simulation process
Properties
Specific surface energy γs
Specific grain-boundary energy γg
Grain-boundary thickness pre-exponential
grain-boundary diffusion coefficient δg
Dgo
Gas constant Rr
Boltzmann’s constant, k

Aluminium
1.90 J/m2
1.2 J/m2
4.12 × 10-15m3/s

Copper
1.72 J/m2
1 J/m2
5.12 × 10-15m3/s

8.21 J/(mol K)

8.3144621 J/(mol
K)
1.3806×1023m2kg/(s2K)
22.5×10-6m
1.18×10-29 m3
146°
1027°C
1.05×105 J/mol

1.6503×1023m2kg/(s2K)
22.5×10-6m
1.18×10-29 m3
146°
1027°C
1.05×105 J/mol

Initial particle radius R
Atomic volume Ω
Dihedral angle Ψ
Sintering temperature T
Activation energy for grain boundary
diffusion Qg

6. SIMULATION AND COMPUTER PROGRAMMING OF FREE SINTERING
PROCESSES
This study was aimed to perform numerical methods by simulating different process of
powders based on discrete element method. The simulation of sintering models were
developed to study the influence input parameters between two particles during process such
as surface curvature, grain boundary and surface diffusion for particles. Other simulation
steps were prepared prior to start simulation such as mesh modal, part assignment, contact
modal, material modal, specify position … etc. Two styles of discrete element method are
carried out using program code to describe the sintering process and to solve the undeniable
parameters between contact particles. Which steps of their programs can be shown in the Fig.
4.within a figure, the out put of the finite difference code contributes sintering parameters
such as the radii at the neck between contact particles, the shrinkage ratio and the change in
surface curvature during process.
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(a)

(b)

Fig. 4 Schematic diagrams for the discrete element method (DEM): (a) The first style of
DEM, dynamics method (b) The second style of DEM, Qusi-static method

7. RESULTS AND DISCUSSIONS
In this study, the simulation of sintering process was carried out under the condition of free
sintering process, which means that the effect of stress is equal zero. Aluminium and copper
powders were used in numerical simulation, and parameters of these powders were used as
input value in computer program. The viscous model has been used, and this model contains
overlap between two sphere powders. Two styles of discrete element method have been used
in the numerical simulation such as dynamics and Qusi-static method. Neck size ratio plays
an important role in sintering process because we can know sintering stages depends on this
factor, and this factor equal the neck radius to powder radius. Fig. 5 shows the neck size ratio
as a function of the sintering time for sintering between two copper powders, and this result
has been achieved using the numerical model which represents Qusi-static method of discrete
element method. It can be seen here that the neck ratio significantly increases with increasing
sintering time and reaches maximum value up to 0.9 during consumed time 430 hr. Also, the
curve indicates a rapid transformation of the sintering stages, which means that initial stage
exist fast rate compared with final stage of process. In addition, the increased ratio of neck
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size significantly influenced by grain boundary velocity and grain boundary diffusion due to
rise in temperature.

Fig. 5 Variation of neck size ratio versus sintering time
of copper particle using DEM Qusi static method
in focusing on another parameter for instance shrinkage, this parameter is normally defined as
the ratio of linear dimensional change to the original dimensions, in mathematical expression
the change in initial length to final sintered length, ( ∆L / Lo ). The distance measured from the
centre of one particle to the centre of another particle with respect to original distance
between centres represents sintering shrinkage, which occurs when overlap of particles are
happened. Fig. 6 shows the shrinkage ratio as a function of the sintering time for sintering
process between two copper powders. The results obtained from numerical model were
represented by Qusi-static method of discrete element method. Conclusion extracted from this
figure shown that the shrinkage ratio increases with increasing sintering time, which
maximum ratio was records 0.44 at sintering time 430 hr. Also, it seen that the shrinkage is
proportional to the diffusion coefficient, but inversely proportional to the energy ratio [16].

Fig. 6 Variation of shrinkage ratio versus sintering time
of copper particles using DEM- Qusi-static method
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During sintering process, one of the important driving forces for densification is the change in
energy due to decrease or reduction in surface area [17]. In general, surface area reduction can
be define as ΔS/So, which means that the change in the initial surface area to the final sintered
surface area given as ΔS to original surface area So. Based on analytical formula and
numerical model, a particle coordination number of value 2, was preformed as an input
parameter in computer program to determine the reduction in surface area. Fig. 8 explains the
relationship between surface area reduction and neck size ratio, this relationship was carried
out from numerical model of sintering process using Qusi-static method of discrete element
method. It can seen from the figure that as the time increased, the reduction of surface area
increase, which the later parameter become greater due to increase in neck radius to value
0.83. Moreover, it was noted here that the percentage of surface reduction has varied between
stages, means that higher value is clearly identified at initial sintering stage. In addition,
increase the contact between particles results to increase surface area reduction.

Fig. 8 the surface area reduction for copper powders

8. CONCLUSIONS
The formulation of numerical models of sintering process for copper powders was carried out
using two styles of discrete element method, such as, dynamics method and Qusi-static
method. The two styles of discrete element methods were successfully compared using
contact ratio to find the easier method of discrete element method. Three parameters are used
on simulation of sintering process to study the influence of input parameters on sintering
process between copper powders numerically. The following points were drawn for the
solution of numerical processes such as the contact ratio (neck radius relative to powder
radius) increased with increasing sintering time. At first stage of sintering process, the time
consumed for completing process is very fast compared to the second and last stages. Using
the two styles of discrete element method (Dynamics and Qusi-static methods) were
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effectively performed in simulation programs; however computer ran more easily by using
Qusi-static method. Dihedral angle between contact particles has less significant effect
comparing with other parameters. The time of sintering process is proportional to the particle
size, which means that is increased due to increase in size; however the process is completely
fast when the size becomes smaller. Further, the time is inversely proportional with
temperature, means that the process can be done in short period due to increase in
temperature. Finally, the numerical results of all input parameters show good agreement for
using two different styles of DEM, and this agreement is confirmed when the numerical
results were compared with the analytical one.
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ABSTRACT
Pregnancy causes a partial decrease in immunity due to physiological changes related to
pregnancy so that pregnant women are more susceptible to viral infections. The COVID-19
pandemic has changed people's habits, including pregnant women. These changes affect the
quality of life-related to physical and mental health. The objective of this study was to explore
the health-related quality of life among pregnant women during the COVID-19 pandemic
conducted between June - July in Tapian Dolok subdistrict, Simalungun, North Sumatra,
Indonesia. This research uses the descriptive method. The sample of this study was pregnant
women 18-45 years, all of the gestational ages, and participants were read and speak well in
Indonesian fluently. The sample size of this study was 87 participants. Simple random sampling
was used in this research. Health-related quality of life was measured using a health survey
short form 12 (SF-12) questionnaire. To calculate the PCS and MCS scores using a web-based
scoring tool (www.orthotoolkit.com/sf12/). The mean age of respondents was 27.54±4.89
years, the mean gestational age was 25.89±8.09 weeks, multigravida was 71.3%, and higher
education level was 74.71%. The mean Physical Component Score (PCS) was 40.74±7.04 and
Mental Component Score (MCS) 49.93±8.77. It needs to be proper education about Covid-19
for pregnant women to improve their physical and mental health.
Keywords: COVID-19; health-related quality of life; pregnant women
INTRODUCTION
Pregnant women and their fetuses are a high-risk population during outbreaks of infectious
diseases, including COVID-19 (WHO, 2020). Pregnancy causes a partial decrease in immunity
due to pregnancy-related physiological changes so that pregnant women are more susceptible
to viral infections (Lee et al., 2020). The COVID-19 pandemic has changed people's habits,
including pregnant women. These changes affect the quality of life-related to physical and
mental health. During the COVID-19 pandemic, the quality of life also experienced moderate
disturbances due to unemployment (Samlani et al., 2020). Restrictions on social activities,
wearing masks, keeping a distance, and washing hands are fundamental changes related to
habits that affect the quality of life during a pandemic (Fikadu et al., 2021). Activity restrictions
lead to reduced daily physical activities (Biviá-Roig et al., 2020).
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After the pandemic, people have become more aware of their health, especially mental health.
The impact of COVID-19 on mental health remains a concern. Zhang et al. found that 67.7%
of respondents reported they paid more attention to their mental health after the pandemic
(Zhang Y & Ma Z, 2020). The Covid-19 pandemic has led to increased anxiety and depression
in pregnant women (Corbett et al., 2020). Mental health is a crucial factor in maternal health
and fetal development (Khatri et al., 2019). The aim of this study is to explore the health-related
quality of life in pregnant women during the COVID-19 pandemic in Tapian Dolok District,
Simalungun, North Sumatra, Indonesia.
METHODS
Study design and participants
The design of this study was descriptive to explore the health-related quality of life in pregnant
women during the COVID-19 pandemic. This study was conducted in June-July 2021 in Tapian
Dolok Subdistrict, Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia. The participants of this
study were 87 pregnant women in all trimesters. Simple random sampling was done in this
study. The sample size in this study was calculated based on the single sample size formula for
the average estimate with absolute accuracy (Lemeshow et al., 1990), the standard deviation
obtained from previous research (Fátimah Alaya et al., 2021) namely:
n ₌ (Zα x s)² ₌ (1.96 x 9.5)² ₌ 86.67
d²
2²
Based on this formula, there were 87 participants were obtained.
Data collection
Health-related quality of life (HRQOL) was collected using the Short-Form Health Survey (SF12) questionnaire developed by Ware et al. (1996). This questionnaire has been validated in
Indonesian version in a previous study (Arovah & Heesch, 2021) with PCS internal
consistency=0.72 and MCS =0.73; root means square error of approximation [RMSEA] = 0.08.
This questionnaire consists of 12 items covering eight subscales, including physical functioning
(PF; two items), role limitations due to physical problems (Role-Physical; two items), bodily
pain (BP; one item), general health (GH; one item), vitality (VT; one item), social functioning
(SF; one item), role limitations due to emotional problems (Role-Emotional/RE; two items),
and perceived mental health (Mental Health; two items). In addition to the eight subscales, this
questionnaire also covers overall physical (Physical Component Summary) and mental (Mental
Component Summary) quality of life. We used Online SF-12 Score Calculator-OrthooToolKit
(http://orthotoolkit.com/sf-12/) to calculate the quality of life. In this study, we used the US
version for the assessment. Physical and mental health was categorized as 'good' if the score
obtained was above the average value (50) and 'impaired' if the score obtained was below the
average value (50).
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Data analysis
Processing and analyzing data using Statistical Package and Service Solution (SPSS) version
25.0 for Windows. Data were presented in percentage.
RESULT
The mean age of the participants was 27.54 ± 4.89 years, the mean gestational age was 25.89 ±
8.09 weeks, the most of the participants were multigravida (71.3%), graduated from senior high
school (66.7%), and housewives (93.1%). The characteristics of participants were presented in
table 1.
Table 1. Characteristics of participants
Variable
Mean ± SD (n=100)
f (%)
Age (years)
27.54 ± 4.89
Gestational age (weeks)
25.89 ± 8.09
Gravida
2.28 ± 1.18
Gravida
- Primigravida
25 (28.7)
- Multigravida
62 (71.3)
Education
- Elementary school
4 (4.6)
- Junior High School
18 (20.7)
- Senior High School
58 (66.7)
- University/Diploma
7 (8)
Job status
- Housewife
81 (93.1)
- work
6 (6.9)
SD= Standard deviation

Item
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Table 2. Frequency distribution of health survey SF-12 short form
Question
Scale
Item response frequency (%)
1
2
3
4
5
Health rating in general
GH
3.4
26.4
64.4
4.6
1.1
Limitations in moderate PF1
31
34.5
34.5
NA
NA
physical activities
Limitations in climbing PF2
31
46
23
NA
NA
several flights of stairs
Accomplished
less RP1
44.8
55.2
NA
NA
NA
because of physical health
Limited in work or RP2
59.8
40.2
NA
NA
NA
activities because of
physical health
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Q6

Q7

Q8

Q9

Q10
Q11

Q12

Accomplished less as a
result
of
emotional
problems
Not careful in work or
activities as a result of
emotional problems
How much did pain
interfere with work inside
and outside the home?
How much of the time did
you feel calm and
peaceful?
How much of the time did
you have a lot of energy?
How much of the time did
you feel downhearted and
blue?
How much of the time did
physical
health
or
emotional

RE1

50.6

49.4

NA

NA

NA

NA

RE2

40.2

59.8

NA

NA

NA

NA

BP

18.4

33.3

40.2

6.9

1.1

NA

MH1

32.2

36.8

13.8

11.5

4.6

1.1

VT

21.8

26.4

32.2

9.2

8.0

2.3

MH2

2.3

9.2

16.1

8.0

27.6

36.8

SF

2.3

8

18.4

48.3

23

NA

GH, general health; PF, physical functioning; RP, role-physical; RE, role- emotional; BP, bodily pain;
MH, mental health; VT, vitality; SF, social functioning; NA, not applicable.

Table 3. Frequency distribution of health survey SF-12 scale
Scale
Mean ± SD
f (%)
Physical component summary
Mental compoenent summary
Physical component summary
- good
- impaired
Mental component summary
- good
- impaired

40.74 ± 7.04
49.93 ± 8.77
7 (8)
80 (92)
45 (51.7)
42 (48.3)

SD= Standard deviation

Based on table 3, it is known that the average quality of life-related to the health of the
participants is in the impaired category, even though the participants' mental health is slightly
better than their physical health.
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DISCUSSION
This study's aim was to explore the health-related quality of life in pregnant women during the
COVID-19 pandemic. In general, the quality of life related to the health of pregnant women in
this study was in the impaired category, with the physical and mental component score of 40.74
± 7.04 and 49.93 ± 8.77, respectively. In general, health-related quality of life during the
COVID-19 pandemic decreased, as reported by Samlani et al. in Morocco with a PCS score of
36.10 ± 5.82 and MCS 34.49 ± 6.44 (Samlani et al., 2020). Hawash et al. in KSA also found
the same thing with a PCS score of 41.65 ± 11.82 and an MCS score of 32.34 ± 25.30 (Hawash
et al., 2021). A higher score (above the average of 50) indicates a better quality of life/mental
health. Previous research conducted in Spain also found a decrease in the quality of life of
pregnant women during the COVID-19 pandemic. It was correlated with changes in the
physiology of pregnancy itself which are exacerbated by situations of stress and anxiety during
social distancing during a pandemic (Biviá-Roig et al., 2020). The decline in physical health is
thought to be related to activity restrictions during the pandemic. As reported by Biviá-Roig et
al., 2020 there was a 30% decrease in moderate physical activity in pregnant women during the
quarantine period. Alaya et al's research stated that there was no difference in mental health in
pregnant women with COVID 19 and non-COVID 19 pregnant women. Alaya et al suspected
that mental health had nothing to do with infection. Mental health may relate to the social,
cultural and health service environment (Fátimah Alaya et al., 2021).
The results of this study were different from the research in Iran conducted in May – June 2020
by Mirzaei et al. In this study, it was found that the mental health of pregnant women was better
with a mean score of MCS was 67.31±13.53 (Mirzaei et al., 2021). Various things can cause a
decline in mental health during a pandemic, including the economic impact due to quarantine,
an unpredictable future, and worry about the health of the fetus (Mirzaei et al., 2021). Stress is
a mental health problem that is commonly encountered in pregnant and lactating women during
the COVID-19 pandemic (Demissie & Bitew, 2021). The mental health effects of the COVID19 pandemic on pregnant women seem to be a concern for policymakers and health planners in
providing maternal welfare services during and after this global crisis. It aims to improve the
welfare of pregnant women (Demissie & Bitew, 2021).
CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Most of the quality of life-related to the health of pregnant women during this pandemic was in
the poor range, indicated by PCS and MCS below the average score. Education about physical
health and psychological support for pregnant women is also needed to reduce the long-term
effects of this pandemic. Further research is needed to find factors that affect health-related
quality of life during the COVID-19 pandemic.
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ABSTRACT
Bioeconomy is a form of economy that provides sustainable use of biological resources and
knowledge of biological systems for processes, products and services in all applications and
sectors of the economy.
Bioeconomy means the sustainable use of biological resources such as plants, animals and
microorganisms.
The article considers the concept of bioeconomy as an interdisciplinary scientific component
based on economics, biotechnology and ecology.
It is determined that science and technology are important factors in shaping the economy
based on biotechnology. However, social processes also play an important role on the path to
the bioeconomy. These include, but are not limited to, global population growth and, as a
result, conflicting goals in the competition for biogenic resources or new patterns of life and
consumption. Consideration of these socially significant aspects of the bioeconomy is an
important part of bioeconomic research.
It is emphasized that the bioeconomy is of strategic importance for the chemical,
pharmaceutical and biotechnology industries in the framework of the global growth strategy.
Its technical basis is industrial biotechnology, which processes biomass into organic products.
The bioeconomy affects all industrial sectors, such as the chemical, pharmaceutical, energy,
food and textile industries, agriculture and forestry, as well as consumer goods, construction
and automotive. Bioeconomy is based on the latest scientific discoveries and combines
technology, ecology and efficient economics.
Bioeconomy is a form of economy that provides sustainable use of biological resources and
knowledge of biological systems for processes, products and services in all applications and
sectors of the economy.
Bioeconomy means the sustainable use of biological resources such as plants, animals and
microorganisms.
Analyzing the above approaches to the definitive aspect of bioeconomy, the following
explanations can be made in order to further their development and use in explaining
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phenomena, processes and laws that go beyond the traditional sciences and are studied in the
interdisciplinary sciences.
Keywords: biotechnology, ecology, interdisciplinary research economics, bioeconomy.

The interfaculty educational program "Bioeconomics" is being implemented on the basis of
the creation of a new master's program at the Faculty of Biology, within the framework of the
"Biology" standard, and a new bachelor's program at the Faculty of Management and
Business Design, within the framework of specialty 051 "Economics". The creation and
implementation of a new bachelor's educational program is based on the parity cooperation of
faculties, which involves: a joint educational part in the form of:
1. A general set of disciplines that can be read simultaneously for students of the new
bachelor's program of the Faculty of Management and Business Design and Chemical and
Biopharmaceutical Technologies.
2. The possibility of attracting teachers from the Faculty of Chemical and Biopharmaceutical
Technologies to study the new bachelor's program of the Faculty of Management and
Business Design and the possibility of attracting teachers from the Faculty of Management
and Business Design to study the new bachelor's program of the Faculty of Chemical and
Biopharmaceutical Technologies.
3. Holding joint scientific seminars and participation of students of both programs in the
development and implementation of joint scientific projects.
4. Сoordinated preparation and management of the new bachelor's program.
5. Joint marketing and promotion of the new bachelor's program.
6. Mutual accounting of the educational load for teachers.
Thus, this interfaculty educational program has become an innovative educational product.
Despite this, the organization of this program faced a number of difficulties, for example, the
lack of a well-developed institutional framework. In particular, the law on education does not
regulate in detail the possibility of opening interfaculty educational programs, while
interdisciplinary educational programs are not provided for at the first (bachelor's) level of
higher education.
From the point of view of the development of the innovation ecosystem, an important element
of this program was the possibility of creating and promoting science-intensive
biotechnological developments created at the Faculty of Chemical and Biopharmaceutical
Technologies. Based on these developments, students learn various aspects of promotion and
commercialization within the framework of the courses. It is important to note that the
participants in this project are interdisciplinary teams consisting of specialists in the natural
sciences (biologists, chemists, bioengineers, biotechnologists) and humanities (economists of
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the Faculty of Management and Business Design). On the basis of such cooperation, students
develop biotechnological developments. In order to contribute to the development of an
innovative ecosystem in the field of biotechnology, students of the bachelor's program
"Bioeconomics" form solutions for the interaction of business, government and science and
the formation of a biotechnology cluster of the Kiev National University of Technologies and
Design.
Within the cluster, three areas are important: commercialization and introduction to the
market of science-intensive biotech developments; training for biotechnologies and
bioeconomy; popularization and promotion of bioeconomy at the regional, national and
international levels.
Despite the high level of fundamental science education at the Kiev National University of
Technologies and Design in the field of biotechnology, it does not always involve obtaining
the necessary competencies for the transfer of biotechnologies to the real economy. In this
regard, commercially promising ideas of scientists often remain within the laboratory, and the
specialists themselves fall into the "institutional trap", despite good managerial potential. On
the way to commercialization of technology, a large number of questions arise that concern
many natural scientists: how to protect intellectual property, how to attract investments, how
long it will take, how to register a company, where to produce a product, where to find a
team, and many others. In 2021, the interfaculty bachelor's program "Bioeconomics" was
organized, which is designed to train specialists who are able to organize and manage a
laboratory or a biotechnology company. It is obvious that bioeconomists should be able to
establish relations "state-business-education" and understand both the problems of a scientist
and the risks of a businessman. Therefore, a specialist with education in the field of natural
sciences can acquire these competencies in biotechnology.
The first semester of training is full of economic subjects, which are certainly necessary for
understanding the economics of an enterprise and evaluating the market. The program also
includes a range of courses related to project management at the level of government
programs, within companies or laboratories. Much attention is paid to research methods in
management, development of company strategy and business planning of innovative projects.
Disciplines related to biotechnology are studied in sufficient detail within several disciplines.
The big advantage of this interfaculty educational program is the planning of regular
meetings, master classes, seminars, trainings with stakeholders – leading experts in this field.
They share their positive and negative experiences, noting the relevance of the Bioeconomy
educational program for the labor market. Representatives of companies and enterprises also
provide a practice base for students on which students can conduct research.
After graduating from the Faculty of Management and Business Design of the Kiev National
University of Technologies and Design, graduates are faced with the problem of choosing
their field of activity. Most go into consulting and auditing businesses. Students who decide to
enter the educational program "Bioeconomics" are interested in working in the field of

www.artuklukongresi.org

158

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

bioeconomics. One of the main reasons for making a decision to enter this field is the desire
to learn how to organize the process of developing a biotechnological development into a
final product useful to society.
Bioeconomy is one of the most promising areas today. Of course, it is necessary not only to
create new products and developments in the field of biotechnology, but also to understand
how to bring them to the market, evaluate the profitability and economic potential of projects.
The organization and management of these and many other processes are carried out by
specialists who understand the specifics of this area.
Today, there is a demand in the labor market for bioeconomists and employment options in
various fields of biotechnology. Among the most popular are the following areas:
pharmaceuticals, chemical industry, agriculture and animal husbandry, fuel and energy
complex, as well as medicine. One of the accompanying goals of the study is to find out what
key skills employers are interested in. But even before the end of the study, it becomes clear
that specialists in this area are in demand in the labor market. The bottom line is clear:
professionals with skills in economics and biotechnology are needed in this industry, and
further research will clarify exactly which competencies are most important for employers.
References:
1. Oleshko, А. А., Olshanska, O., Budiakova, O. & Bebko, S. (2022). Розвиток стійкої
біоекономіки: досвід Європейського Союзу та можливості для України. Агросвіт,
3(24).
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Özet
Kakao (Theobroma cacao) dünya nüfusu için özellikle gelişmekte olan ülkelerde temel bir
meyve mahsulüdür. Kakao mükemmel bir enerji kaynağıdır ve belirli mineraller ile A, C ve B6
vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca, bu çok yıllık, tek çenekli bitki önemli bir lif, şeker,
nişasta ve selüloz kaynağıdır. Bitki transkripsiyon faktörlerinin (TF'ler) genom çapında
karakterizasyonu kritik öneme sahiptir. Transkripsiyon faktörleri, strese duyarlı genleri
düzenleyerek stres toleransında rol oynarlar. Bu nedenle, genlerin ekspresyonu, farklı
uyaranlara bitki tepkilerinde önemli roller oynar. Bu çalışmada, kakao RAV transkripsiyon
faktör ailesi genlerinin kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı RAV gen ailesinin
üyelerinin Theobroma cacao’da in siliko olarak genom çapında belirlenmesi ve karakterize
edilmesidir. RAV genleri kakaoun 1, 2, 3, 4, 5 ve 9 numaralı kromozomlarında dağılmıştır.
RAV proteinleri 293-1943 amino asit dizisi aralığına sahip olduğu belirlenmiştir. Bunlar
içerisinde en uzun aminoasit dizisine sahip olan 1943 aminoasit ile T.cacao-RAV-1 olmuştur.
Buna karşılık olarak en kısa aminoasit dizisi 293 aminoasit ile T.cacao-RAV-5’te elde
edilmiştir. Yine asidikten alkaliye değişen teorik izoelektrik noktası 6.19 ile 9.36 arasındadır.
En yüksek değer T.cacao-RAV-5 (9.36) elde edilirken, en düşük değer T.cacao-RAV-1 (6.19)
olmuştur. Moleküler ağırlık ise 33.458 ile 214.293 kDa arasında değişiklik göstermiştir.
T.cacao-RAV-1 de 214.293 kDa olurken, T.cacao-RAV-5 te 33.458 kDa olmuştur. T. cacao
RAV genlerinin korunmuş bölge yapılarının evrimsel süreçteki durumlarını aydınlatmak için
yapılan filogenetik analizler sonucunda 3 farklı grupta kümelendiği tespit edilmiştir. Buna göre
sınıflandırmada benzer bölgelerde yerleşim gösterenlerin birbirine yakın amino asit yapısına
sahip olduğu ve bunun için aynı grupta yer aldığı söylenebilir. En fazla motif T. cacao -RAV1 (15 motif), en az motif ise T.cacao-RAV-5 (7 motif) elde edilmiştir. Aynı motifleri içeren
bütün T. cacao genleri aynı gruba dâhil olup, filogenetik ağaçta aynı sınıfta bulunmaktadır.
T.cacao ‘da bulunan RAV proteinleri içerisinden %90 ve üzeri güvenilirlikte çıkan 6 RAV
proteini belirlenmiştir. En yüksek ekzon ve intron sayıları T.cacao-RAV-1 de elde edilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçların kakaoda RAV gen ailesi üzerine ileride
gerçekleştirilebilecek fonksiyonel araştırmalar için faydalı olabileceği görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Biyoinformatik, RAV, In siliko analiz, T.cacao
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Abstract
Cocoa (Theobroma cacao) is a staple fruit crop for the world population, especially in
developing countries. Cocoa is an excellent source of energy and is rich in certain minerals and
vitamins A, C and B6. Also, this perennial, monocotyledonous herb is an important source of
fiber, sugar, starch and cellulose. Genome-wide characterization of plant transcription factors
(TFs) is critical. Transcription factors play a role in stress tolerance by regulating stresssensitive genes. Therefore, the expression of genes plays important roles in plant responses to
different stimuli. In this study, a comprehensive analysis of cocoa RAV transcription factor
family genes was performed. The aim of this study is to identify and characterize the members
of the RAV gene family in silico genome-wide in Theobroma cacao. RAV genes are distributed
on chromosomes 1, 2, 3, 4, 5 and 9 of cocoa. RAV proteins were determined to have the amino
acid sequence range of 293-1943. Among these, T.cacao-RAV-1 was the one with the longest
amino acid sequence in 1943. In contrast, the shortest amino acid sequence was obtained in
T.cacao-RAV-5 with 293 amino acids. Again, the theoretical isoelectric point varying from
acidic to alkaline is between 6.19 and 9.36. The highest value was T.cacao-RAV-5 (9.36), while
the lowest value was T.cacao-RAV-1 (6.19). The molecular weights varied between 33.458 and
214,293 kDa. While it was 214.293 kDa in T.cacao-RAV-1, it was 33.458 kDa in T.cacaoRAV-5. As a result of the phylogenetic analyzes carried out to elucidate the evolutionary status
of the conserved region structures of T. cacao RAV genes, it was determined that they were
clustered in 3 different groups. Accordingly, it can be said that those located in similar regions
in the classification have amino acid structures close to each other and therefore are in the same
group. The most motifs were obtained from T. cacao -RAV-1 (15 motifs), and the least motif
was T.cacao-RAV-5 (7 motifs). All T. cacao genes containing the same motifs belong to the
same group and are in the same class in the phylogenetic tree. Among the RAV proteins found
in T.cacao, 6 RAV proteins with a reliability of 90% and above were determined. The highest
exon and intron numbers were obtained in T.cacao-RAV-1. We believe that the results obtained
from this study may be useful for future functional studies on the RAV gene family in cocoa.
Keywords: Bioinformatics, RAV, In silico analysis, T.cacao

Giriş
Bitkiler, çeşitli genlerin ekspresyonunu düzenleyerek abiyotik streslere direnç gösterebilir (1).
Bitkilerin strese dayanıklılık yollarında yer alan birçok transkripsiyon faktörü tanımlanmıştır,
bunların arasında 'ABI3/VP1 (RAV) ile ilgili' transkripsiyon faktörleri ailesi bunlardan biridir.
RAV ailesi, ARF, LAV ve REM ailelerini de içeren B3 süper ailesinin bir parçasıdır. B3 süper
ailesi, yaklaşık 110 amino asitten oluşan B3 alanı tarafından tanımlanmaktadır (2). RAV
ailesinin üyeleri, yaprak yaşlanması, çiçeklenme gelişimi, organ büyümesi ve hormon sinyali
gibi bitki fizyolojik süreçlerinde önemli roller oynamaktadır. Arabidopsis RAV1 (3) ve soya
fasulyesi GmRAV, SD aracılı çiçeklenmeyi ve hipokotil uzamasını negatif olarak düzenler ve
SD'lerde GmRAV'nin aşırı ekspresyonu, soya fasulyesi yaprağı, kökü ve sapının büyümesini
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engelleyebilir, bu da bitki büyümesinin kontrolünde önemli rollerde hareket ettiklerini
düşündürür (4,5). Bu arada, birkaç RAV ailesi üyesinin ekspresyon seviyeleri, çeşitli bitki
hormonlarından etkilenmiştir. RAV proteinlerinin etilen ve brassinosteroid tepkilerinde yer
aldığı bilinmektedir (6). Arabidopsis'te TEMPRANILLO (TEM) genleri, GA4 biyosentetik
genlerinin ekspresyonunu baskılayarak, transgenik bitkilerin gecikmiş büyüme fenotiplerine
yol açmıştır (7). Arabidopsis'teki RAV1 (3) ve AT3G25730 (RAV1L), sırasıyla 2
epibrassinolid (epiBL) ve ABA tarafından down regüle edilmiştir. Bitki hormonlarından önemli
olan ABA, bitki abiyotik stres tepkilerinin kontrolünde hayati rol oynamaktadır. ABA üretimi,
kuraklık ve yüksek tuzluluk tarafından tetiklenebilir ve ABA, kuraklıkla indüklenebilen bazı
genleri aktive etmektedir (8). Bununla birlikte, bugüne kadar, abiyotik strese karşı bitki
tepkilerinde RAV proteinlerinin işlevleri hakkında çok az şey rapor edilmiştir. Pamukta
(Gossypium hirsutum), AtRAV1/2 aşırı ekspresyonu pamuğun kuraklığa karşı direncini
artırmıştır (9). Abiyotik stresler tarafından indüklenen biber CARAV1, ozmotik streslere
toleransı tetikleyen bir transkripsiyonel aktivatör olarak işlev görmüştür (10). Çeşitli bitki
türlerinde RAV gen ailesinin evrimi ve fonksiyonunun analizinde karşılaştırmalı genom
uygulamasına ilişkin araştırmalar bildirilmiş olmasına rağmen, kakaodaki RAV ailesi
genlerinin spesifik evrimsel ilişkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, kakao
RAV ailesi genlerinin kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, 6 RAV geni
tanımlanmıştır ve filogenetik ilişkileri, gen yapıları, korunmuş motifleri, kromozomal
konumları analiz edilmiştir. Sonuçlar, bu genlerin işlevlerinin daha fazla araştırılması için
önemli bir teorik temel sağlamaktadır ve ayrıca diğer türlerde RAV transkripsiyon faktörü gen
ailesinin tanımlanmasına ve kapsamlı analizine yardımcı olacaktır.

Materyal ve Metot
Theobroma cacao genomunda RAV genlerinin belirlenmesi
Theobroma cacao genomundaki RAV gen ailesinin protein dizileri Pfam
(http://pfam.xfam.org/) veritabanı kullanılarak Phytozome veritabanı v12.1 (http://
www.phytozome.net) ’dan elde edilmiştir. Kakao genomundaki tüm muhtemel RAV genlerini
belirlemek için, hem Phytozome veritabanın v13’teki blastp hem de gizli Markov model
(HMM) (http://www.ebi.ac.uk) araması varsayılan parametrelerle Theobroma cacao
genomunda taranmıştır. İlişkili olmayan diziler “decrease redundancy aracı” (http://web.expas
y.org/decrease_redundancy/) kullanılarak elde edilmiştir. İlişkili dizilerdeki RAV domaininin
varlığı HMMER (http://www.ebi.ac.uk) veritabanı kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen RAV
proteinlerinin moleküler ağırlığı ve teorik izoelektrik noktası (pI) “ProtParam aracı”
(http://web.expasy.org/protp aram) kullanılarak belirlenmiştir.
RAV genlerinin yapısı, fiziksel yerleri, korunmuş motiflerinin belirlenmesi
RAV proteinlerinin ekzon-intron bölgeleri hakkında bilgi edinmek için, Gene Structure Display
Server v2.0 kullanılmıştır (GSDS, http://gsds.cbi.pku.edu.cn/). Hem genom dizileri hem de
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kodlanan DNA (CDS) dizileri RAV genlerinin pozisyon bilgisini tahmin etmede kullanılmıştır.
Phytozome veritabanı v12.1 kullanılarak, RAV genlerinin kromozomal yerleri ve büyüklükleri
belirlenmiştir. RAV genleri tüm Theobroma cacao kromozomlarına işaretlenmiş ve MapChart
programı ile çizilmiştir (11). RAV proteinlerinin ilave korunmuş motiflerini belirlemek için,
“Multiple EM for Motif Elicition (MEME) Aracı” (MEME v4.11.1; http://memesuite.org/)kullanılmıştır. Minimum/maksimum genişlik ve Motiflerin maksimum sayısı için
sınırlar sırasıyla 2, 50 ve 20 olarak ayarlanmıştır. Motif bölgeleri 2 ile 300 arasındadır. Phyre2
Tool kullanılarak tüm proteinler için Üç Boyutlu (3D) yapıları elde edilmiştir
(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2/html/page.cgi?id =index).
Filogenetik analizler ve dizi hizalama
Filogenetik analizler, 1000 tekrarlı bootstrap değeri ile Neighbour-joining (NJ) metoduna göre
yapılmıştır. RAV protein dizileri ClustalW kullanılarak hizalanmıştır (12). MEGA v7 programı
kullanılarak filogenetik ağaç elde edilmiştir. Ağaç, İnteraktif Yaşam Ağacı (iTOL) arayüzü
kullanılarak şekillendirilmiştir (iTOL; http://itol.embl.de/index .shtml ).

Bulgular ve Tartışma
T. cacao genomundaki RAV gen ailesinin belirlenmesi Phytozome veritabanı v13’te bulunan
kakao genomunda, Pfam veritabanı kullanılarak anahtar kelime taraması (keysearch)
yapılmıştır. Bu tarama sonucunda RAV protein homolojisine sahip 6 gen bulunmuştur. RAV
domainlerinin varlığı HMMER veritabanı kullanılarak doğrulanmıştır. Ayrıca varsayılan RAV
domaini içeren genlerden ilişkili olmayan diziler uzaklaştırıldıktan sonra tekrar HMMER
veritabanı ile doğrulama yapılmıştır. Kakao genomundan elde edilen altı aday RAV geni Tablo
1’de listelenmiştir. Ayrıca bu genlerin teorik izoelektrik noktaları, moleküler ağırlıkları,
aminoasit ve CDS dizi uzunlukları da verilmiştir. RAV genleri kakaoun 1, 2, 3, 4, 5 ve 9
numaralı kromozomlarında dağılmıştır (Şekil 1). RAV proteinleri 293-1943 amino asit dizisi
aralığına sahip olduğu belirlenmiştir. Bunlar içerisinde en uzun aminoasit dizisine sahip olan
1943 aminoasit ile T.cacao-RAV-1 olmuştur. Buna karşılık olarak en kısa aminoasit dizisi 293
aminoasit ile T.cacao-RAV-5’te elde edilmiştir. Yine asidikten alkaliye değişen teorik
izoelektrik noktası 6.19 ile 9.36 arasındadır. En yüksek değer T.cacao-RAV-5 (9.36) elde
edilirken, en düşük değer T.cacao-RAV-1 (6.19) olmuştur. Moleküler ağırlık ise 33.458 ile
214.293 kDa arasında değişiklik göstermiştir. T.cacao-RAV-1 de 214.293 kDa olurken,
T.cacao-RAV-5 te 33.458 kDa olmuştur.
ID

Theobroma cacao
Genomic Database
Identifier

Physical position on Theobroma cacao genome
Protein length
End Position
(aa)
Chromosome Start position (bp)
(bp)

T.cacao_RAV_1
T.cacao_RAV_2

Thecc.01G340200
Thecc.02G360500

1
2

35888050
42651425

35902999
42652975

T.cacao_RAV_3

Thecc.09G218600

9

30103278

30104762

T.cacao_RAV_4

Thecc.05G307800

5

39978565

39980872

T.cacao_RAV_5

Thecc.03G244700

3

31193282

31194164

T.cacao_RAV_6

Thecc.04G138100

4

23885131

23886082
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1943
358

pI

Molecular
Instability index
weight (Da)

Stable or
unstable

6.19
8.69

214293.29
39939.06

37.36
43.28

stable
unstable

361

6.53

41556.86

42.07

unstable

339

8.61

38682.59

36.11

stable

293

9.36

33458.03

44.62

unstable

316

9.32

36131.81

38.78

stable
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Tablo 1. T. cacao genomunda bulunan RAV genleri hakkında bilgi

Şekil 1. RAV genlerinin T. cacao kromozomlarındaki dağılışı
RAV genlerinin filogenetik analizleri, korunmuş motifleri ve gen yapısı RAV proteinleri
arasındaki ilişkiyi belirlemek için T.cacao, A. thaliana, O. sativa, Z. Mays bitkilerinin RAV
genleri kullanılarak filogenetik ağacı ortaya çıkarılmıştır. Sekanslar MEGA7'de ClustalOmega
[Clustal W] ile hizalandı ve filogenetik ağaç, RAV proteinlerinin amino asit sekansına dayanan
1000 tekrarlayan bootstrap değerine sahip Neighbour-joining yöntemi kullanılarak çizilmiştir
(Şekil 2). Buna göre sınıflandırmada benzer bölgelerde yerleşim gösterenlerin birbirine yakın
amino asit yapısına sahip olduğu ve bunun için aynı grupta yer aldığı söylenebilir.

Şekil 2. T.cacao, A. thaliana, O. sativa, Z. Mays bitkilerinin RAV proteinleri ile çizilen
filogenetik ağaç
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MEME (v4.12.1) (13) programı kullanılarak RAV proteinlerinde yapılan korunmuş motif
analizlerinde 20 korunmuş motif tespit edilmiştir. Belirlenen motiflerin uzunluğu 2–50
aminoasit aralığında olmuştur. En fazla motif T. cacao-RAV-1 (15 motif), en az motif ise
T.cacao-RAV-5 (7 motif) elde edilmiştir (Şekil 3). Aynı motifleri içeren bütün T. cacao genleri
aynı gruba dâhil olup, filogenetik ağaçta aynı sınıfta bulunmaktadır.

Şekil 3. RAV genlerinde tahmin edilen motiflerin dağılımı
Gene Structure Display Server v2.0 ile RAV genlerinde yapılan yapısal analiz sonucunda ekzon
ve intron sayıları belirlemiştir. En yüksek ekzon ve intron sayıları T.cacao-RAV-1 de elde
edilmiştir (Şekil 4). En az ise T.cacao-RAV-5 ve 6’da elde edilmiştir. Tüm organizmalarda
bulunan RAV genlerinde olduğu gibi T. cacao RAV genleri de intron-ekzon sayı ve
durumlarına göre filogenetik ağaçta benzer sınıflarda yer almıştır. Bu sonuç, tüm RAV genleri
arasında evrimsel açıdan korunmuş bir ilişkinin varolabileceğini ve RAV üyelerinin benzer
ekzon-intron organizasyon paternleri göstermesi çeşitli abiyotik stresleriyle ilgili benzer
fonksiyonlara sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Şekil 4. RAV genlerindeki ekzon ve intronların sayısı, uzunluğu ve pozisyonu
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Phyre2 veri tabanı kullanılarak Protein Data Bank[PDB]’da bulunan RAV proteinleri ile
BLASTP taraması yapılmış ve bu proteinlerin 3 boyutlu homoloji modellemesi yapılmıştır.Bu
veri tabanı RAV proteinlerin yapısının ve fonksiyonlarının tahminlenmesinde kullanılmıştır.Bu
çalışmada %90 ve üzeri güvenilirlikte çıkan sonuçlar baz alınmıştır. T. cacao ‘da bulunan RAV
proteinleri içerisinden %90 ve üzeri güvenilirlikte çıkan 6 RAV proteini belirlenmiştir (Şekil
5).

Şekil 5. RAV proteinlerinin 3D modellemesi
SONUÇ
Theobroma cacao genomunda RAV gen ailesi ile in siliko olarak yapılan bu çalışmada 6 RAV
üyesi tespit edilmiştir. Kakaodaki RAV gen ailesi üzerinde daha fazla fonksiyonel araştırma
için bir temel sağlamaktadır. Sonuç olarak çalışmamız, RAV genlerinin fonksiyonlarının
çalışılması için sonraki çalışmalara ışık tutucu niteliktedir ve farklı türlerde RAV genlerinin
evriminin anlaşılmasına önemli katkılar sağlayabilir.
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KLOZAPİNİN İN VİTRO SİTOTOKSİK VE GENOTOKSİK ETKİNLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
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ABSTRACT
Clozapine is an atypical antipsychotic drug of the dibenzodiazepine class. It is the only
antipsychotic drug that affects patients in the treatment of treatment-resistant schizophrenia,
and it has been shown to reduce negative and positive symptoms in patients with
schizophrenia. However, during the use of clozapine in treatment, the development of fatal
risky agranulocytosis can be seen, the cause of which is still not fully elucidated. The
literature indicates that this fatal condition may result from the nitrenium ion produced during
the metabolism of clozapine. Despite its success in the treatment of schizophrenia, clozapine
causes a significant increase in reactive oxygen species formation (ROS), lipid peroxidation,
mitochondrial membrane potential collapse, and overall oxidative stress. . It has also been
shown to have a dose-dependent cytotoxic effect, and it has been reported that this effect is
partially reduced by antioxidants in the use of the drug at therapeutic doses. Despite the few
studies in the literature with its cytotoxicity, it is noteworthy that there is no research on how
these toxicologically important changes in the cell affect the hereditary material of the cell. In
the treatment of schizophrenia, which is widely observed in our country and in the world, it is
of great toxicological importance not only to detect the damage that may be caused by chronic
exposure to clozapine, but also to detect the cytotoxic and genotoxic changes caused by acute
exposure with reliable methods.
In this study, our aim is to determine the cytotoxic and genotoxic efficacy of clozapine in two
different cell lines, depending on acute and chronic dosing, by in vitro methods. Relative
Population Growth (%RPD) test was used to determine the cytotoxic activity of clozapine and
Single Alkaline Gel Electrophoresis method was used to determine the genotoxic activity.
Lymphoblastoid TK6 cell line without metabolic activation source and lymphoblastoid AHH1
cell line with metabolic activation source were used as cell lines. Acute doses of clozapine
were determined as 18, 36, 54, 72 and 90 µM. The chronic dose, on the other hand, was
administered for five days by dividing the acute doses into five separate doses.
Keywords: Clozapine, Cytotoxicity, Comet assay, AHH1, in vitro

www.artuklukongresi.org

168

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

GİRİŞ
Şizofreni, dünya nüfusun %1'ini etkileyen, pozitif semptomlar, negatif semptomlar ve bilişsel
bozulmanın bir kombinasyonu ile karakterize nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Şizofreni
belirtileri pozitif, negatif ve bilişsel bozukluklar olmak üzere üç grupta incelenmektedir.
Şizofreni tedavisi antipsikotik ilaçlar ile sağlanmaktadır. Antipsikotik ilaçlar, şizofreni başta
olmak üzere birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır (Gardner et al.,
2005).Antipsikotik ilaçlar üç temel ilaç sınıfına (tipik (geleneksel)), atipik, dopamin kısmi
agonist antipsikotikler) ayrılmaktadır (Miyamoto et al., 2004). Atipik antipsikotiklerin yapı
taşı olarak kabul edilen klozapin (CLZ), dibenzodiazepin kimyasal sınıfına aittir. Klozapin,
tedaviye dirençli şizofreni için FDA onaylı atipik bir antipsikotik ilaçtır (Haidary & Padhy,
2021). Klozapin, tedaviye dirençli şizofrenideki etkinliği, ekstrapiramidal semptomları,
özellikle geç diskineziyi indükleme eğiliminin düşük olması ve serum prolaktin düzeylerini
artırmaması dahil olmak üzere, tipik nöroleptik ajanlara göre birçok önemli klinik avantajlara
sahiptir. Klozapin, pozitif semptomlara karşı etkili olmasının yanı sıra, negatif semptomların
tedavisinde de faydalı olmaktadır. İntihar eğilimini ve şizofreni ile ilişkili bazı bilişsel
eksiklikleri de önlediği gösterilmiştir (Mauri et al., 2014). Klozapinin, şizofreni ile birlikte
görülen intihar girişimini FGA’lar ve diğer SGA’lar ile karşılaştırıldığında önemli derecede
azalttığı belirlenmiştir. Tüm bunlara rağmen klinikte kullanımını, klozapin kullanan hastaların
%0.8-2’sinde gelişen, yaşamı tehdit eden agranülositoz veya granülositopeniye dönüşebilen
nötropeni sınırlandırmaktadır. Agranulositoz klozapin ile tedaviye başladıktan sonraki ilk 12
hafta ile 6 ay içerisinde meydana gelmektedir ve agranülositoz gelişiminin dozdan bağımsız
olduğu düşünülmektedir (De Berardis et al., 2018). Klozapin ile tedavide agranülositoz
gelişimini azaltmak için hematolojik testler zorunlu tutulmaktadır. İngiltere’de, klozapin
tedavisine başlayan hastalar ilk 18 hafta haftada bir, 52. haftaya kadar iki haftada bir ve daha
sonra tedavi süresi boyunca ayda bir tam kan sayımı yaptırması zorunlu tutulmaktadır
(Khokhar et al., 2018).

GEREÇ VE YÖNTEM
Kimyasallar: At serumu(Thermo Fisher), dimetilsülfoksit(Merck), EDTA(Sigma Life
Science), ethidium bromür(MP,Fransa), L-glutamin(Thermo Fisher), LMPA(Fisher
Bioreagents), NaCl, NaOH(Sigma Aldrich),NMA(Bimax Agaroz), PBS(Wisent), RPMI 1640
besiyeri(Thermo-fisher), Tris(Sigma Life Science), triton(Merk),AHH1 hücre hattı, TK6
hücre hattı
Hücre Kültürü: Çalışmamızda insan lenfosit hücresine ait, yüksek düzey oksidatif aktiviteye
(CYP450) sahip AHH1 hücre attı ve P53 genine sahip TK6 hücre hattı kullanılmıştır (Penman
et al., 1994; TK6 | ATCC, n.d.). AHH1 ve TK6 hücre hatları L-glutamine ve % 10 at serumu
ile desteklenmiş RPMI 1640 besi ortamında 80 cm² hacme sahip flasklar +37 ° C’de, %100
nem %5 CO2 ortamında kültürlenmiştir.
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Rölatif Popülasyon Çoğalma (%RPD) Testi: Klozapinin sitotoksik etkisini test etmek için
uyguladığımız %RPD testi AHH1 ve TK6 hücre hatlarının flasklara ekimi ile başlamıştır.
Ekimi yapılan hücreler +37°C’de %100 nem ve %5 CO2’li ortamda çoğaltılmıştır. Hücreler
olası bir kontaminasyonun önceden belirlenmesi ve sağlıklı olduklarının tespiti için
araştırmaya dahil edilmeden önce ≥1.106 hücre/mL’ye çoğaltılarak en az 2 pasajlama işlemi
yapılmıştır. Çoğaltılan AHH1 ve TK6 hücre süspansiyonları 1x105 hücre/mL olacak şekilde
6-oyuklu plakalara 3 mL hacimde ekilerek etüvde 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 24
saatin sonunda hemasitometre (neauber lamı) yardımıyla hücre sayımları yapılmıştır. Sayım
işlemleri sonunda 18, 36. 54. 72 ve 90 µM klozapin konsantrasyonları ile dozlama işlemleri
yapılmıştır. 6-oyuklu plakalar dozlama sonunda standart koşullarda tekrar 24 saatlik
inkübasyona bırakılmıştır. 24 saatlik inkübasyon sonrasında akut doz konsantrasyonu bulunan
platelerde tekrar hücre sayımı yapılmıştır ve sonuçlar kaydedilmiştir. Kronik dozlama için ise
5 gün boyunca dozlama devam etmiştir. Kronik dozlamada 3.dozlama gününde hücre sayımı
yapıldıktan sonra hücre konsantrasyonu 1x105 hücre/mL olacak şekilde tekrar 6-oyuklu
plakalar ekim yapılmıştır. Daha sonra o günün dozlaması yapılarak kronik dozlamaya 2 gün
daha devam edilmiştir. Çalışmamızda klozapinin akut doz konsantrasyonları 18, 36, 54, 72,
90 µM olarak kullanılmıştır. Akut dozları beş güne bölünerek kronik dozlama
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada plakalardaki hücre sayılarının akut ve kronik dozlamada 1
x105-1 x 106 µg/mL arasında tutulmasına özen gösterilmiştir. Seyreltme hesapları bu sayıya
göre yapılmıştır. Kronik dozlamanın 3. gününde yapılan seyreltme işleminin katsayısı % RPD
hesaplamasında kullanılmıştır.
Akut ve kronik dozlama sonrasında flasklardan alınan 10 hücre süspansiyonları neauber
lamına yüklenmiş ve ölçüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Ölçüm esnasında neauber lamının 4
ölçüm alanındaki hücreler sayılmış ve alanların ortalaması alınarak mL’deki hücre sayısı
hesaplanmıştır. % RPD değeri OECD 487 numaralı kılavuza göre % 40’ın altında olduğunda
kimyasal madde çok toksik olarak yorumlanacaktır. %RPD değer %60’ından ( %55 ± 5) daha
fazla çıkarsa kimyasal maddenin toksikolojik değerlendirilmesinin güçleşeceği
bildirilmektedir (OECD/ OCDE, 2016).
Tek Hücre Alkali Jel Analizi (COMET): Deneyden 5 gün önce TK6 ve AHH1 hücrelerinin

ekimi yapılmıştır. Uygulama gününde, önceden ekimi yapılmış hücre süspansiyonlarının
1x105 hücre/ml olacak şekilde 10 ml’lik T25 flasklara ekimi yapılmıştır. Ekimi yapılan
hücreler 37°C’de %5 CO2’li ortamda 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Diğer gün hücre
süspansiyonları klozapin ile dozlanmıştır. Burada OECD kılavuzları gereği dozlamada en
fazla 100µl hacimde klozapin solüsyonu kullanılmıştır. Akut dozlama için 18, 36. 54. 72 ve
90 µM konsantrasyonlarında dozlama yapılmıştır. Kronik dozlama için akut doz değerleri 5
eşit parçaya bölünerek 5 gün boyunca uygulanmıştır. Kronik çalışmada 3.dozlama gününde
flasklarda bulunan hücre sayısı sayım lamı ile belirlendikten sonra konsantrasyon hesabı ile
1x105 hücre/ml olacak şekilde tekrar ekimi yapılıp dozlanmıştır. Klozapinin akut ve kronik
dozlamaları bittikten sonra, hücreler harvest time olarak adlandırılan son aşamada
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toplanmıştır. Toplama zamanından önce Neaubeaur sayım lamı ile (2 x 10 µL) hücreler
skorlanmıştır. 15 mL’lik falkon tüp içinde santrifüj edilip üst faz atıldıktan sonra kalan
süspansiyon mL’de 20.000-50.000 hücre olacak şekilde PBS ile seyreltilmiştir. Daha önceden
NMA çözeltisi ile kaplanmış ve kurutulmuş lamlar düz bir zemin üzerine sıralanmıştır. Bu
lamlara PBS ile seyreltilmiş hücre süspansiyonundan 50 µL ve LMPA çözeltisinden 100 µL
alınarak lama yayılmıştır. Lamın üstü lamel ile kapatılıp, bir süre buz üzerinde bekletilmiştir.
Soğuduktan sonra lameller dikkatli bir şekilde çıkarılmıştır. Lamlar daha önceden hazırlanmış
lizing çözeltisine konmuş ve buzdolabında 1.5 saat bekletilmiştir.
Bu işlemden sonra önceden hazırlanmış ve buzdolabında soğutulmuş elektroforez çözeltisi
elektroforez cihazına konulmuştur. Lizing işlemi biten lamlar lizing çözeltisinden çıkarılmış
ve lamlar elektroforez cihazına sıkı bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu işlemlerin tümü karanlık
ortamda gerçekleşmektedir. Eletroforez çözeltisinin yükseltisi kontrol edilmiş, lamların 0,5-1
cm üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Lamlar, elektroforez cihazında 20 dk akım
olmaksızın bekletilmiştir. Sürenin sonunda elektroforez cihazı 25 Voltta 300 mA’de 20
dakika boyunca çalıştırılmıştır. Elektroforezde yürütme işleminden sonra lamlar tanktan
alınarak sırasıyla 5 dk distile suda, 15 dk nötralize lizing çözeltisinde ve en son 5 dk tekrar
distile suda bekletilmiştir. Böylelikle lamların nötralizasyon işlemi tamamlanmış olur. Daha
sonra lamlar fiksasyon işlemi için sırasıyla %50’lik, %75’lik, %100’lük etanolde 5’er dakika
bekletilmiştir. Bu işlemin ardından lamlar 1 gün süreyle kurumaya bırakılmıştır. Kuruma
işleminden sonra lamlar kutusuna dizilmiş ve +4°C’de buzdolabında okuma yapılıncaya kadar
saklanmıştır.
Genotoksik etkinin belirlenmesi için lamları, mikroskopta okumadan önce 60 µM ethidium
bromür çözeltisi damlatılır ve daha sonra comet analiz sisteminde floresans mikroskopta
okuma yapılmıştır. Comet analizi sırasında her bir doz konsantrasyon için toplam 100 hücre
floresans mikroskopta izlenmiştir. Üç tekrar yaptığımız için her doz konsantrasyonu için
toplam 300 hücre 40’lık okülerle incelenmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışma konsantrasyonları ön denemeler ve daha önceki çalışmalar baz alınarak 18, 36, 54. 72
ve 90 µM olarak belirlenmiştir. Klozapin, dimetil sülfoksit(DMSO) içerisinde
çözündürülmüştür. Sonra seçilen bu dozlar TK6 ve AHH1 hücre hatlarına akut ve kronik
olarak uygulanmıştır. Verilerin güvenirliliğini artırmak adına hücrelere uygulamalar 3 kez
tekrarlanmıştır.
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Tablo 1. Klozapinin TK6 hücre hattında akut uygulamasının ortalama % RPD ve COMET sonuçları

Ort.
11
22
33
44
55
66

Hücre sayısı
Dozlama
Dozlama
öncesi
sonrası
285667
3676667
298833
4000000
252500
3185000
313333
2596667
290500
1790000
281333
360000

Konsantrasyon
µM
0
18
36
54
72
90

PD

%RPD

AUFC

3,69
3,74
3,66
3,05
2,62
0,36

100,00
101,54
99,20
82,80
71,17
9,65

1,00
3,79
5,06
6,10
9,28
17,46

TK6-Klozapin-Akut-Ortalama
40

100,00

30

RPD%

60,00

25

40,00

20

20,00
0,00

15
0

18

36

54

72

-20,00
-40,00

90

Comet Frequency

35

80,00

COMET
RPD%

10
5

Konsantrasyon (µM)

0

Şekil 1. Klozapinin TK6 hücre hattındaki akut uygulamasının ortalama konsantrasyon-%RPDCOMET grafiği
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Tablo 2. Klozapinin TK6 hücre hattında kronik uygulamasının ortalama % RPD ve COMET sonuçları
Hücre sayısı
Ort. Konsantrasyon
(µM)

Dozlama Dozlamanın
öncesi
3. günü

Dozlama
sonrası

Gerçek
değer

PD

%
RPD

AUFC

11

0

304000

2496666

2446666

61085111

7,65

100,00

1,00

22

18

289000

2381666

2496666

59462277

7,68

100,45

2,96

33

36

278333

2433333

2249166

54729722

7,62

99,59

4,78

44

54

259333
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Şekil 2. Klozapinin TK6 hücre hattındaki kronik uygulamasının ortalama konsantrasyon-%RPDCOMET grafiği
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Tablo 3. Klozapinin AHH1 hücre hattında akut uygulamasının ortalama % RPD ve COMET sonuçları
Hücre sayısı
Konsantrasyon
Ort.

µM

Dozlama öncesi

Dozlama sonrası

PD

% RPD

AUFC

11

0

179000

534666

1,58

100,00

1,00

22

18

217500

477333

1,13

71,83

6,52

33

36

195500

352333

0,85

53,83

10,87

44

54

230000

320000

0,48

30,18

16,09

55

72
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213000

0,12

7,37

24,30
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90

226666
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-55,86
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Şekil 3. Klozapinin AHH1 hücre hattındaki akut uygulamasının ortalama konsantrasyon-%RPDCOMET grafiği
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Tablo 4. Klozapinin AHH1 hücre hattında kronik uygulamasının ortalama % RPD ve COMET sonuçları
Hücre sayısı
Konsantrasyon

AUFC

Dozlamanın
3. günü

Dozlama
sonrası

Gerçek değer

PD

% RPD

µM

Dozlama
öncesi

11

0

238000

1963333

1106666

21727555

6,51

100,00

1,00

22

18

245666

1788333

1257333

22485311

6,52

100,06

2,72

33

36

262333

1736666

1121333

19473822

6,21

95,42

4,28

44

54

256333

1566666

980667

15363778

5,90

90,68

5,77

55

72

230333

1360000

704000

9574400

5,38

82,57

8,62

66

90

250666

1303333
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6156077

4,61

70,91

10,97
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Şekil 4. Klozapinin AHH1 hücre hattındaki kronik uygulamasının ortalama konsantrasyon-%RPDCOMET grafiği
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada klozapinin in vitro sitotoksisitesinin belirlenmesi için hücre kültürü temelli %RPD
testi ve genotoksisitesinin belirlenmesi için de Comet assay kullanılmıştır. Hücre kültüründe
hücre hattı olarak insan lenfoblastoid hücrelerine ait, metabolik aktivasyon kaynağı olmayan
ama p53 genine sahip TK6 hücre hattı ve metabolik aktivasyon kaynağı (CYP450) olan
AHH1 hücre hattı kullanılmıştır. Hücreler dozlanarak akut (24 saat) ve kronik (5x24 saat)
olarak klozapine maruz bırakılmıştır. Klozapin için akut doz konsantrasyonları tablo 2.4’de
belirtildiği gibi 18, 36, 54, 72 ve 90 µM kullanılmıştır. Kronik dozlama için ise bu dozlar,
fraksiyonlara bölünerek uygulanmıştır. Çalışmada klozapin için, her hücre hattı ve her doz
uygulaması için üç kez tekrarlanmıştır. Ölçülen %RPD değerindeki düşüş sitotoksisitenin
klozapin için konsantrasyona bağlı olarak arttığı anlamına gelmektedir. Comet assay
sonucunda hesaplanan AUFC (Mutlak kat değişimi) değerindeki artış genotoksik etkinin doza
bağımlı olarak arttığını göstermektedir.
Metabolik aktivasyon kaynağı olmayan TK6 hücre hattında akut dozlamada kullanılan 18, 36,
54, 72 ve 90 µM klozapin konsatrasyonları için %RPD sonuçları 101,54-99,20-82,80-71,17
ve 9,65’tir. Kronik dozlamada ise aynı klozapin konsantrasyonları için %RPD sonuçları
100,45-99,59-101,60-97,79 ve 97,70’tir. Klozapin TK6 hücre hattında akut dozlamada çok
önemli miktarda doza bağımlı sitotoksisite göstermektedir. Kronik dozlamada ise doza
bağımlı sitotoksisite göstermediği görülmektedir. Klozapinin akut dozlama sonucu
oluşturduğu AUFC değerleri 3,79-5,06-6,10-9,28 ve 17,46‘dır. Kronik dozlamada ise bu
değerler 2,96-4,78-5,85-6,89 ve 7,63’tür.
AUFC değerleri göstermektedir ki klozapin TK6 hücre hattında artan doz
konsantrasyonlarında, doza bağımlı genotoksik etki göstermektedir. Klozapinin akut
dozlamada gösterdiği genotoksik etki, kronik dozlamaya göre daha fazladır (Şekil 5.).
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Şekil 5. Klozapinin TK6 hücre hattında ortaya çıkardığı etkinin akut ve kronik dozlamaya bağlı karşılaştırılması
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Metabolik aktivasyon kaynağı olan AHH1 hücre hattında akut dozlamada 18, 36, 54, 72 ve 90
µM klozapin konsantrasyonları için %RPD sonuçları 71,83-53,83-30,18-7,37 ve -55,86’dır.
Kronik dozlamada aynı klozapin konsantrasyonları için %RPD sonuçları 100,06-95,42-90,6882,57 ve 70,91’dir. Klozapin AHH1 hücre hattında akut ve kronik dozlamada doza bağımlı
sitotoksisiste göstermektedir. AHH1 hücre hattında akut dozlamada görülen sitotoksisite
kronik dozlamada görülen sitotoksisiteden çok daha fazladır. Klozapinin akut dozlama sonucu
oluşturduğu AUFC değerleri 6,52-10,87-16,09-24,30 ve 26,33’tür. Kronik dozlamada ise bu
değerler 2,72-4,28-5,77-8,62 ve 10,97’dir. AUFC değerleri göstermektedir ki klozapin AHH1
hücre hattında artan doz konsantrasyonlarında, doza bağımlı genotoksik etki göstermektedir.
Klozapinin akut dozlamada gösterdiği genotoksik etki, kronik dozlamaya göre daha fazladır
(Şekil 6.).
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Şekil 6. Klozapinin AHH1 hücre hattında ortaya çıkardığı etkinin akut ve kronik dozlamaya bağlı
karşılaştırılması

Klozapinin 36 ve 72 µM konsantrasyonları için TK6 ve AHH1 hücre hattında akut dozlamada
görülen %RPD sonuçları TK6 hücre hattı için 99,20 ve 71,17’dir ve AHH1 hücre hattı için ise
bu değerler 53,83 ve 7,37’dir. Sonuçlardan görülmektedir ki klozapinin akut dozlaması ile
AHH-1 hücre hattında oluşturduğu sitotoksik etki TK6 hücre hattında oluşturduğu etkiden
daha fazladır. Aynı şekilde klozapinin 36 ve 72 µM konsantrasyonları için TK6 ve AHH1
hücre hattında akut dozlamada görülen AUFC değerleri TK6 hücre hattı için 5,06 ve 9,28’dir
ve AHH1 hücre hattı için ise bu değerler 10,87 ve 24,30’dur. AUFC değerlerinden
görülmektedir ki klozapinin akut dozlanması sonucu doza bağımlı gösterdiği genotoksik etki
AHH1 hücre hattında daha fazladır (Şekil 7.).
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Şekil 7. Klozapinin akut dozlamada oluşturduğu etkinin TK6 ve AHH1 hücre hattında karşılaştırılması

Klozapinin 36 ve 72 µM konsantrasyonları için kronik dozlamada görülen %RPD sonuçları
TK6 hücre hattı için 99,59 ve 97,79’dur ve AHH-1 hücre hattı için ise bu değerler 95,42 ve
82,57’dir. Bu sonuçlar doğrultusunda görülmektedir ki klozapinin kronik dozlamasında TK6
hücre hattı için belirgin sitotoksisite görülmemektedir. AHH-1 hücre hattında ise klozapinin
doza bağımlı belirgin bir sitotoksik etki gösterdiği görülmektedir. Aynı şekilde klozapinin 36
ve 72 µM konsantrasyonları için TK6 ve AHH1 hücre hattında kronik dozlamada görülen
AUFC değerleri TK6 hücre hattı için 4,78 ve 6,89’dur ve AHH1 hücre hattı için ise bu
değerler 4,28 ve 8,62’dir. AUFC değerlerinden görülmektedir ki klozapinin kronik
dozlanması sonucu doza bağımlı gösterdiği genotoksik etki TK6 ve AHH1 hücre hattında çok
fazla değişmemektedir(Şekil 8.).
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Şekil 8. Klozapinin akut dozlamada oluşturduğu etkinin TK6 ve AHH1 hücre hattında karşılaştırılması

Bu iki hücre hattında klozapinin doza bağımlı sitotoksik etkisi farklı çıkmaktadır. Bu farklı
sonuç klozapinin sitotoksik etkisinin, AHH-1 hücre hattında da bulunan metabolik aktivasyon
kaynağının oluşturduğu metabolitlerden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Aynı
şekilde iki hücre hattında klozapinin göstermiş olduğu doza bağımlı genotoksik etki akut
dozlamada çok faklı çıkmaktadır. Kronik dozlamada ise birbirine yakın sonuçlar vermektedir.
Çalışmamızda klozapin sitotoksik ve genoktik etkisini hücre hatları kullanarak inceledik.
Çalışma sonucunda metabolik aktivasyon kaynağı bulunan ve metabolik aktivasyon kaynağı
bulundurmayan hücre hatlarında akut dozlama sonucu ortaya çıkan farklı sonucun klozapinin
metabolitlerinin, klozapine göre daha toksik olabileceğini düşündürmektedir. Klozapinin
toksik etki mekanizmasının aydınlatılabilmesi açısından yapılacak olan genetik çalışmalar
önem taşıyacaktır.
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ÖZET
Aralık 2019’dan bu yana, SARS-CoV-2’nin etken olduğu şiddetli akut solunum sendromu
koronavirüs 2 (COVID-19), hızla tüm dünyaya yayılarak yaklaşık olarak 6,500,000 kişinin
hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla, COVID-19 enfeksiyonu hakkında yapılan
ilk çalışmalar çoğunlukla tedavi ve tanıya yönelik olmakla birlikte, ilerleyen zamanda
hastalığın seyrinde viral yük atılım süresi ile bulaştırıcılık ilişkisini irdeleyen çalışmalar ortaya
konmuştur. Covid-19’un farklı varyantlarında viral atılım süresinin önceki vakalardan farklı
özellikler göstermesi hastaların izolasyon sürelerinde değişikliğe gidilmesine yol açmıştır.
Bu çalışmamızda, COVID-19 hastalığını asemptomatik ve semptomatik (hafif, orta ve şiddetli
formlar) olarak geçiren hastaların viral atılım süreleriyle ilgili olarak literatüre dayalı araştırma
yapılmıştır. Gebe ve immünsüprese hastalar da dahil olmak üzere hastalardan alınan solunum
yolu, gastrointestinal bölge, kan örneklerinden bakılan viral atılım süreleri göz önüne alınarak
viral atılım süreleri ve bulaştırıcılık özellikleri hakkında değerlendirme yapılmıştır. SARSCoV-2 ile enfekte olmuş kişilerde uzun süreli viral atılım olduğuna dair birçok çalışma vardır
ancak testte viral RNA’nın bulunması, mutlaka enfektivite ile ilişkili değildir. Bu nedenle,
klinik iyileşmeden sonra, bulaşmayı önlemek için gereken karantina süresi belirsiz kalmaktadır.
Öte yandan, asemptomatik ve presemptomatik bulaş mümkündür. Bulaşıcılık semptomların
başlangıcından hemen sonra en yüksek düzeyde olabilir yada semptomlar ortaya çıkmadan
bulaşıcılık mümkün olabilir. Bazı çalışmalarda çeşitli vücut sıvılarında tespit edilen viral yük
seviyesinin ve viral yük atılım süresinin hastalık bulaşında önemli determinantlar olduğu
gösterilmiştir. Tüm bu durumlar, virüsün yayılmasını önlemek için, temaslı kişilerin izlenmesi,
maruz kalanların izolasyonu, kişiler arası sosyal mesafenin sağlanması ve maske takılması gibi
önlemlerin alınmasını gerekli kılabilir.
Bu çalışma, viral atılım süresi ve bulaştırıcılık arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçlamaktadır.
Ortaya çıkan kanıtlar, izolasyon sürelerinin belirlenmesinde ve özellikle immünsüprese
hastaların tedavilerinde bizlere yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19, Virus atılımı, Bulaştırıcılık
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VIRAL SHEDDING & INFECTIVITY IN COVID-19 INFECTION
ABSTRACT
Since December 2019, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (COVID-19), caused
by SARS-CoV-2, has spread rapidly all over the world, causing approximately, 6,500,000
deaths. Therefore, the first studies on Covid-19 infection were mostly oriented towards
treatment and diagnosis, later studies focused revailing the relationship between viral load
shedding time and contagiousness in the course of disease. The fact that the viral clearence in
different variants of Covid-19 differs from previous cases has led to changes in the isolation
period of patients.
In this study, literature analysis of viral shedding on the duration of viral shedding in
asymptomatic and symptomatic (mild, moderate, and severe forms) COVID-19 patients was
carried out. Considering the viral shedding times obtained from the respiratory tract,
gastrointestinal tract and blood samples taken from the patients, including pregnant and
immunosuppressed patients, an evaluation was made about viral shedding times and their
infectious characteristics. There are multiple reports of prolonged viral shedding in people
infected with SARS-CoV-2 but the presence of viral RNA on test does not necessarily correlate
with infectivity. Therefore, after clinical recovery, the quarantine period required to prevent
transmission remains uncertain. On the other hand, asymptomatic and presymptomatic
transmisssion may be highest immediately after the onset of symptoms, or it may be possible
before symptoms appear. In certain studies, it has been shown that the viral load level detected
in various body fluids and the viral load shedding time are important determinants of disease
transmission. All these situations may necessitate taking measures such as monitoring contacts,
isolation of those who are exposed, ensuring interpersonal social distance and wearing masks
to prevent the spread of the virus.
This study aims to show the relationship between viral shedding duration and contagiousness.
Emerging evidence can guide us in determining the isolation time and proper treatment for
especially, immunsuppressed patients.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Virus shedding, Transmission
GİRİŞ
Aralık 2019’dan bu yana, SARS-CoV-2’nin etken olduğu şiddetli akut solunum sendromu
koronavirüs 2 (COVID-19), hızla tüm dünyaya yayılarak yaklaşık olarak 6,500,000 kişinin
hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla, COVID-19 enfeksiyonu hakkında yapılan
ilk çalışmalar çoğunlukla tedavi ve tanıya yönelik olmakla birlikte, ilerleyen zamanda
hastalığın seyrinde viral yük atılım süresi ile bulaştırıcılık ilişkisini irdeleyen çalışmalar ortaya
konmuştur. (1). Dolayısıyla, COVID-19 enfeksiyonu hakkında yapılan ilk çalışmalar
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çoğunlukla tedavi ve tanıya yönelik olmakla birlikte, ilerleyen zamanda hastalığın seyrinde
viral yük atılım süresi ile bulaştırıcılık ilişkisini irdeleyen çalışmalar ortaya konmuştur.
Virüsler genom yapılarında geçirdikleri mutasyonlar sonucunda kısa sürede büyük
değişikliklere uğrayabilirler, bu da virüsün yeni konakçılara uyum sağlayabilmesini
kolaylaştırır. Genom yapısında önemli bir değişim geçiren veya birden fazla farklı mutasyon
oluşan yeni virüsler ‘varyantlar’ olarak adlandırılırlar (2, 3). Çoğunlukla meydana gelen
mutasyonlar çekinik kalabilir, virüslerin özellikleri üzerinde çok az veya hiç etkisini
göstermeyebilir. Ancak bazen virüsün konak hücreye aderansında,rol oynayan protein ve
enzimlerin yapısında oluşan değişiklikler virüsün hastalık yapma şiddetini (virülansını)
dolayısıyla virüsün yayılımını, oluşturduğu hastalığın şiddetini ve tanı kriterlerini etkiler (4).
Bulaş hızının artması neticesinde her konakçıda replike olan virüste oluşabilecek spontane
mutasyon sayısının artışı virüsün orijinal formuna baskın duruma geçen varyantların oluşmasını
tetikleyecektir (2, 3, 4).
SARS-CoV-2 varyantlarını (Variant of Interest, VOI) dikkate alınması gereken varyantlar,
(Variant of Concern, VOC) endişe uyandıran varyantlar olarak 2 genel kategoriye ayrılırlar.
Endişe uyandıran varyantların bir alt başlığı olarak (Variant of High Consequence, VOHC),
ağır sonuçlara sebep olan varyantları listeleyebiliriz. Endişe uyandıran varyantlarda hastalık
bulaş hızı ve şiddetinde artma, tedavinin ve aşının etkisiz kalması gibi durumlar söz
konusuyken, sonuçları ağır olan varyantlarda ise tanı testlerinde yetersizlik, aşının etkisiz
kalması, aşılılarda enfeksiyon gelişme sıklığının artması, hastalığın ciddi seyretmesi ve
hastanede kalma süresinin uzaması öngörülmektedir (2, 4). Tüm RNA virüslerinde olduğu gibi
SARS-CoV-2 de mutasyon oluşturmaya çok meyillidir. Bununla birlikte, endişe uyandıran
(VOC) varyantların az bir kısmında, bulaşıcılığı ve dolayısıyla hasta bağışıklık sistemi cevabını
etkileyen mutasyonlar oluştuğu gözlemlenmiştir. Covid-19’un farklı varyantlarında viral atılım
süresinin önceki vakalardan farklı özellikler göstermesi hastaların izolasyon sürelerinde
değişikliğe gidilmesine yol açmıştır.
SARS-CoV-2’nin Önemli Varyantları
Alfa (B.1.1.7) Varyantı
İlk olarak 2020 yılında İngiltere’de görülmüştür. Virüsün peplomer yapısı (spike protein) ile
ilişkili, çoğusu nokta mutasyonlardan oluşan ve ayrıca immün yanıttan kaçışını kolaylaştıran
aminoasit zincirlerinde delesyonun sebep olduğu toplamda onyedi mutasyon tespit edilmiştir.
Oluşan varyantın ACE2 reseptörüne bağlanma afinitesinin arttığı ve daha sıkı bağlandığı
gözlemlenmiştir (5, 6-9).
Beta (B.1.351) Varyantı
İlk olarak Ekim ayında Güney Afrika’da tespit edilmiştir. Oluşan mutasyonlar sonucu varyantın
konak hücreye girişte kullandığı reseptöre bağlanma afinitesi artmış ve immün sistemden kaçış
kolaylaşmıştır. Bulaş %50 daha fazladır ve tekrar enfekte olma potansiyel yüksektir (9).
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Gama (P.1) Varyantı
İlk olarak Ocak 2021’de Brezilya’da görülmüştür. Mutasyonlar sonucu virüsün bağlanma
kapasitesi artmış ve antikordan kaçış mekanizmaları gelişmiştir (9).
Delta (B.1.617.2) Varyantı
İlk olarak 2021’ de Hindistan’da saptanmıştır. DSÖ tarafından VOC olarak tanımlanmıştır. Alfa
varyantından %60 daha bulaşıcıdır. Boğaz, burun ve baş ağrısının daha baskın olduğu
bildirilmiştir (7, 10).
Omicron (B.1.1.529) Varyantı
İlk olarak 2021 Kasım ayında Güney Afrika’da görülmüştür. Üç farklı alt soydan oluşan
VOC’ların arasında en fazla mutasyon barındıran bir varyanttır. Bulaşıcılık artarken, virüsün
tropizminin üst solunum yollarına kayması neticesinde hastalık şiddeti azalmıştır. Deltaya
oranla daha hızlı çoğalmaktadır ve daha yüksek enfeksiyon riski taşımaktadır (15). Kullanımda
olan aşıların etkinliği bu varyanta karşı azalmıştır (11, 12, 13, 14).
ARAŞTIRMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmamızda, COVID-19 hastalığını asemptomatik ve semptomatik (hafif, orta ve şiddetli
formlar) olarak geçiren hastaların viral atılım süreleriyle ilgili olarak literatüre dayalı araştırma
yapılmıştır. SARS-CoV-2’nin virüs atılım süresi esas olarak virüsün diğer bireylere geçme
kapasitesini ve bulaşıcılık süresini etkiler. Ancak, bu konu ile ilgili çalışmaları incelediğimizde
farklı sonuçlar da elde edildiği görülmektedir.
Yan ve arkadaşlarının salgının başlarından 25 Ocak 2020 yılına kadar Pubmed, Web of Science,
MedRxiv, BioRxiv, CNKI, CSTJ ve Wanfang sitelerinden alınan 35 bilimsel çalışmada yer alan
SARS-CoV-2 ile enfekte 3385 hastanın, 338’i asemptomatik özellik göstermektedir. Virüs
atılımı süreleri, farklı demografik ve klinik özellik, tedavi ve örnek tipleri için gruplandırılarak
birbirleriyle kıyaslanmıştır. Ortalama virüs atılım süresi kadınlarda 19.4 gün (9.5 – 39.4),
erkeklerde 11.9 gün (8.4 – 16.9) ve çocuklarda 9.9 gün olarak bulunmuştur. Kronik
rahatsızlıkları olan yetişkinlerde 24.2 gün (19.2 – 30.2), rahatsızlığı olmayanlarda 11.5 gün (5.3
– 25.0) olarak tespit edilmiştir. Kortikosteroid tedavisi alan hastalarda 28.3 gün (25.6 – 31.2),
almayanlarda ise 16.2 gün (11.5 – 22.5) ile istatistiksel olarak aralarında önemli bir fark
bulunamamıştır. Mono-antiviral tedavi uygulanan hastalarda viral atılım süresi 21.2 gündür
(15.3 – 29.2). Multi-antiviral tedavi gören hastalarda bu süre 20.3 güne düşmüştür (13.7 – 30.3)
(16). Sadece bir çalışmada antiviral tedavi görmeyen 5 hastanın viral atılım süresinin ortalama
11.2 gün olduğu belirtilmiştir (17). Çalışmaların çoğunda (%63) üst solunum yolu örnekleri
kullanılırken (17.5 gün), dışkı örneklerinde viral atılım süresi 30.3 güne kadar uzamaktadır.
İlk Covid-19 vakalarının Çin’in Wuhan eyaletinden çıkması Çin’deki bilimsel çalışmaların
çoğunun buraya odaklanmasına sebep olmuştur. Lin Qi ve arkadaşları Wuhan dışındaki
eyaletlerde durumu tespit etmek amaçlı olarak yaptıkları retrospektif çalışmada COVID-19 ile
enfekte 18 yaş üzeri, 80 kadın ve 67 erkek hastayı gösterdikleri semptomlara göre hastalık
durumlarını hafif ve ciddi prognozlu olarak sınıflandırmışlardır. Uzun süreli viral saçılımı (˃
17 gün) olan hastalarda başlangıç CT değerleri (eşik döngüsü), süresi 17 günden az olanlardan
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daha düşük bulunmuştur. Semptomların başlamasından 22 gün sonra, viral temizlenmesi 17
günden fazla olan hastaların yarısında SARS-CoV-2 RNA tespit edilememiştir. Viral atılımı
uzun süren hastalarda lenfopeni görülme oranı artarken, serum ferritin seviyesi önemli ölçüde
yükselmiştir (18).
Zheng ve arkadaşlarının 80 hasta üzerinde gerçekleştirdikleri COVID-19 hastalık seyri ve viral
atılım süresi ve diğer biyokimyasal indikatörlerin ilişkisini görmeyi amaçladıkları çalışmaya
göre hastalığın erken döneminde hastanın yaşı, yüksek tansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklar,
devam eden yüksek ateş, anormal CRP ve PO2 < 80 mm Hg değerleri ve hastalığın ciddiyeti
arasında bir ilişki varken viral atılım süresi ile hastalığın prognozu arasında bir ilişki
bulunamamıştır. Hastaların solunum yolları ve dışkı örneklerinde 43-46 güne kadar viral RNA
tespit edilmiştir (14).
Wu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, hamileliklerinin farklı dönemlerinde SARS-CoV-2
ile enfekte olan ve hafif olarak geçiren 13 hastanın vajinal sekresyonlarında virüse
rastlanamamıştır (1 hastanın dışkı örneği pozitif ) bununla birlikte viral nükleik asit testi ile 1
hastanın sütünde virüs tespit edilmiştir (2 gün sonra negatife dönmüştür). Vajinal örneklerin
alındığı gün alınan boğaz örneklerinin 10’u pozitif çıkmıştır (19). Yenidoğanların hiçbirinde
enfeksiyon saptanamamıştır.
Kanwugu ve arkadaşlarının HIV ile enfekte bağışıklığı baskılanmış hastaların COVID-19
hastalığını daha kötü prognozlu olarak geçirecekleri konusunda yaptıkları çalışma bu ilişkiyi
göstermektedir ama kliniksel olarak ispat edilememiştir (20).
TARTIŞMA
Yan ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri meta-analiz çalışmasında kronik hastalıkları olan
semptomatik yetişkin hastalarda viral atılım süresinin özellikle dışkı örneklerinde uzadığı
görülmektedir. Çalışmada ortalama SARS-CoV-2 viral atılım süresinin 16.8 gün ile SARSCoV-1 (21.0 gün) ve MERS-CoV (13.2 gün) ile kıyası yapılmaktadır. Viral atılım süresine ek
olarak atılan viral yükün bulaşıcılığın değerlendirilmesinde önemli bir faktör olduğu açıktır.
Bazı çalışmalarda SARS-CoV-2’nin viral yükünün hastalığın sempomlarının başlangıcından
itibaren ilk hafta en yüksek seviyeye ulaştığı ve sonradan zamanla azaldığı bildirilmektedir (2123).
Anneden bebeğe (vertikal yol) geçiş önemli bir bulaş yolu olarak gözükmemektedir. Gebeliğin
son döneminde COVID-19 geçiren hamilelerde intrauterin vertikal bulaş gösterilememiştir.
Anne sütünde virüsün gösterildiği çalışmalar mevcut olamasına rağmen emzirme
yasaklanmamıştır. Gayta, kan, göz sekresyonları ve semende gösterilmiştir ancak bulaş
kanıtlanamamıştır (24, 25). Gaytada canlı virüs tespit edilmiş olmasına rağmen fekal-oral bulaş
belirlenememiştir (26, 27). SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kişilerde uzun süreli viral atılım
olduğuna dair birçok çalışma vardır ancak testte viral RNA’nın bulunması, mutlaka enfektivite
ile ilişkili değildir. Bu nedenle, klinik iyileşmeden sonra, bulaşmayı önlemek için gereken
karantina süresi belirsiz kalmaktadır. rRT-PZR testi ile tespit edilen viral temizlenme veya diğer
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adı ile viral atılım aslında çok güvenilir bir parametre değildir. Çünkü tespit edilen virüs
yükünün canlı olmayan (bulaşıcı olmayan) veya canlı ve replike olan (bulaşıcı) doğru olarak
tespit etmek kolay değildir. Virüsün bulaşıcılığı ölçme konusunda hücre kültüründe
doğrulanarak, rRT-PZR testinin CT değerleri yol göstericidir. Düşük CT değerleri yüksek virüs
yükü ve bulaşıcılığı ifade etmektedir.
Yapılan çalışmalarda COVID-19 ile koenfeksiyonlu HIV-1 pozitif hastaların hastalık seyirleri
ve viral temizlenme süreleri arasında belirgin bir fark görünmemektedir. Vajinada virüse
rastlanamamasının sebebi RNA ve ACE2 reseptörü için protein ekspresyon seviyesinin
vajinada çok az olmasını gösterebiliriz bu reseptör çoğunlukla oral mukoza ve sindirim sistemi
organlarında yüksek oranda ekspres edilmektedir. Hastaların değişik bölgelerinden alınan
örneklerdeki viral atılım sürelerinin değişkenlik göstermesinin sebebi de olabilir.
Mutasyonlar sonucu oluşan varyantlarda en yüksek bulaşıcılığın olduğu zamanların değişmesi
sonucu viral atılım süresi de değişkenlik göstermektedir. Omikron varyantında viral yük
seviyesinin semptomlar ortaya çıktıktan veya tanıdan sonra 3-6 günler arasında en yüksek
seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla karantina sürelerinin 10 günden, 7 güne ve 5
güne indirilmesi tavsiye edilmiştir.
Viral atılım süresini hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olarak uzadığı ve hastanın bağışıklık sistemi
ile yakından ilişki olduğu bir gerçektir. Viral atılım süresi ve virüs yükünün bulaşıcılık
kapasitesi hakkında daha çok fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Tüm bu durumlar, virüsün
yayılmasını önlemek için, temaslı kişilerin izlenmesi, maruz kalanların izolasyonu, kişiler arası
sosyal mesafenin sağlanması ve maske takılması gibi önlemlerin alınmasını gerekli kılabilir.
Bu çalışma, viral atılım süresi ve bulaştırıcılık arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçlamaktadır.
Ortaya çıkan kanıtlar, izolasyon sürelerinin belirlenmesinde ve özellikle immünsüprese
hastaların tedavilerinde bizlere yol gösterici olabilir.
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ABSTRACT
Most of the car engines use fossil based fuels which are estimated to run out in a period of 50-60
years. Scientists are also researching ways to improve the performance of existing fuels and reduce
emissions to the environment on the one hand while trying to provide an alternative to petroleumbased fuels on the other hand. They come from gasoline and diesel fuels to reduce harmful
emissions to the environment and one of the most studied subjects of increasing fuel efficiency
values and decreasing the fuel consumption. Boron is a promising additive for fossil fuels in
combustion applications. It can increase the overall engine efficiency and reduce the harmful
exhaust emissions and the fuel consumption, because boron itself is among the highest energy
density materials. In this review study, effects of boron additives were investigated on the exhaust
emissions.
Keywords: Internal combustion engine; Boron additives; Exhaust Emissions

1. INTRODUCTION
Most of the internal combustion engines used nowadays use petroleum based fuels. However; due
to the fact that fossil fuel source is at a limited quantity that will eventually be exhausted
completely, researchers have embarked on studying alternative energy sources that will take over
petroleum based fuels in future. In addition, the exhaust gas emissions that pollute environment as a
result of usage of petroleum fuels, has further intensified the researches towards alternative energy
resources. Together with these researches, studies are conducted to improve the fossil fuels quality
by adding some additives that aim at improving engine performance and lowering exhaust
emissions [1-3]. Boron is a promising additive for fossil fuels in combustion applications. It can
increase their overall heat release and reduce ignition temperature, because boron itself is among
the highest energy density materials [4-6]. Boron has excellent potential as a liquid fuel additive due
to its high volumetric and gravimetric heating value. In recent times, boron particles have been used
as surfactants to increase the performance values of liquid particles. When boron nanoparticles were
added to liquid fuels, it was observed that the surface tension decreased and the dispersion quality
of the particles in the fuel increased. Nanoparticles added to liquid fuels provide a better heat
transfer rate, which increases combustion rates and reduces fuel consumption and thus positively
affects the emission characteristics of the fuel [7]. Boron particles were first tested as fuel additives
in the 1950-1970’s during rocket development and found to significantly increase fuel energy
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density but boron slurry combustion has problems with ignition, flame stability, and burnout [8-10].
The objective of this review study is to investigate the effects of the boron additives in internal
combustion engine fuels on exhaust emissions.

2. STUDIES ABOUT BORON ADDITIVES
There are a several studies on the using of boron as a gasoline additive [1], engine oil additive [2, 3,
9, 10], bio-fuel additive [4], performance enhancement additive [5], diesel fuel additive [8]. In these
studies, the effects of boron additives were investigated on the friction or lubricating, combustion,
performance and exhaust emissions. This review study especially focus on the effects on exhaust
emissions.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Carbon monoxide (CO) emissions are exhaust products appearing as a result of insufficient air for
fuel combustion or an outcome of less than the necessary time needed for burning the fuel
completely. Therefore, among the exhaust emissions, the concentration of CO mostly depends on
the engine’s operating conditions and air-fuel mixture. Fig. 1(a) shows the variation of CO
emissions with engine speeds. When the CO emissions are investigated, it is seen that under all
operating speeds A additive shows a reduction of 2.8%, B additive 1.2% increase, additive C
additive exhibits 0.3% reduction and D additive indicates an increase of 5.3% on average [1]. In
Fig. 1(b), variation of hydrocarbon (HC) emission with engine speeds is given. In all the additives
used in the experiments, it was found that the HC emission values tend to decrease depending on
the increase in engine speed. It was only in A additive where an increase in HC was observed at
engine speeds of 1500 and 2500 rpm. HC emissions are specifically caused by the cold zones
around the engine cylinder walls. As explained in CO emissions, depending on engine speed, an
increase in the turbulence within the engine cylinders will provide perfect combustion in the engine
therefore reducing the HC emissions as the engine speed increases. By studying the HC emissions,
it is seen that in all additives, a decreasing trend with respect to gasoline is observed [1].
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Fig. 1. Variation of a) CO emissions and b) HC emissions [1]
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Fig. 2. Variation of a) CO emissions and b) HC emissions [2]

Fig. 2(a) shows the change in CO depending on the revolution. The lowest CO values were
measured at 4000 rpm. The highest CO values were measured at 3000 rpm. According to all the
data, the boron additive didn’t show a significant effect on CO. There is only a change due to fuel
consumption [2]. According to Fig. 2(b), the change of HC is observed depending on the revolution.
The lowest HC values in gasoline fuel were measured at 4000 rpm. In natural gas fuel, the lowest
HC values were measured at 3500 rpm. In gasoline fuel, the highest HC values were measured at
4500 rpm at the initial run start, 4500 rpm for 50 h undoped boron, and 3500 rpm for boron-doped.
The highest initial HC values with natural gas fuel were measured at 4500 rpm with no boron and
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3000 rpm with boron added. The highest results were obtained at 4500 rpm in 50 h. Based on all
data, no significant effect of boron-doped into engine oil was seen on HC [2].
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Fig. 3. Variation of a) CO2 emissions and b) NOx emissions [2]

Fig. 3(a) shows the CO2 change depending on the revolution. In the initial process, the lowest CO2
values in gasoline fuel were measured at 4500 rpm. The lowest CO2 values in natural gas fuel were
measured at 3000 rpm; the lowest CO2 values in gasoline fuel were measured at 3500 rpm in 50 h.
The lowest CO2 values in natural gas fuel undoped boron were measured at 3000 rpm with borondoped at 4500 rpm. The highest CO2 value was measured at 4000 rpm. When all the data are
examined, a significant effect of boron-doped on CO2 was not observed. There is a change only
depending on the fuel consumption [2]. Fig. 3(b) shows the NOx change depending on the
revolution. NOx values were low in boron-doped. In the initial process, the average of all
revolutions with boron-doped is 12.9% lower than undoped boron, and the average of all
revolutions with natural gas boron is 12% lower than boron additives. The average of all cycles
with gasoline and boron additives in 50 h is 12.3% lower than boron additives and the average of all
cycles with natural gas boron doped is 11.4% lower than undoped boron. Boron doped to engine oil
has a positive effect on NOx emissions [2].
Since CO emission is a result of incomplete combustion, the air-fuel mixture ratio, compression
ratio and oxygen amount affect the volume of CO emission. Fig. 4(a) shows the variations of CO
emission with different loads for all test fuels. CO emissions are positively affected by the increase
of oxygen amount and temperature inside of the cylinder. Octamix’s oxygen content provides a
reduction in incomplete combustion, resulting in a decline in CO emissions. On the other hand, as
the engine load increases, the temperature inside the cylinder rises, which is a factor that increases
the rate of complete combustion. Therefore, CO emissions are diminished at high loads. Since the
increase in engine load increases inertia forces and decreases volumetric efficiency, CO emissions

www.artuklukongresi.org

192

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

have increased again after 2500 W engine load. According to the results at 2500 W engine load, 1
OCT-D has the lowest CO emission with 0.0213%. On the 2500 W engine load, the CO emission
levels of 100D, 0.5 OCT-D, 2 OCT-D and 3 OCT-D are 0.04%, 0.0307%, 0.0633% and 0.0787%,
respectively [8]. Fig. 4(b) demonstrates the alterations in the HC emissions of the diesel and dieseloctamix fuel blends depending on the engine load. As presented in the figure, HC emissions
diminished as the ratio of octamix in the mixture up to 2% octamix percentage. This decline
happened because octamix includes oxygen-boron. Boron enriched octamix contributed positively
to the combustion properties and resulted in a significant reduction of the incomplete combustion
product of HC emissions. On the other hand, HC emission, which is an incomplete combustion
product such as CO emission, also decreased with increasing engine load. Since the increased
engine load also increases the temperature inside the cylinder, the combustion efficiency also
increases, and complete combustion occurs. This causes a reduction in HC emissions. After an
engine load of 2500 W, BTE tends to decrease due to the combustion process that is adversely
affected due to increased friction losses, which negatively affects the HC emission. Therefore, HC
emissions increase after 2500 W engine load. With 0.5 OCT-D and 1 OCT-D fuel mixtures, the
reduction in HC emissions at 2500 W engine load was 12.12% and 13.79%, respectively, compared
to diesel fuel [8].
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Fig. 4. Variation of a) CO emissions and b) HC emissions [8]

Fig. 5(a) demonstrates that CO2 emissions according to engine load for all test fuels. It is extremely
important to reduce the CO2 emission, which is the biggest waste of our world and has recently
increased rapidly. If the exact combustion occurs in the cylinder, CO2 levels will increase, and
conversely, if incomplete combustion occurs, all the carbon in the fuel will not convert to CO2 and
will remain as CO emission. Therefore, CO and CO2 emissions are inversely proportional to each
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other. As explained in the CO emission section above, CO emissions decreased as the engine load
increased because of the increasing temperature of the in-cylinder. From this point of view, it is
expected that CO2 emissions will increase as the engine load increases, which Fig. 5(a) provides
supporting results. In addition, the use of 0.5 OCT-D and 1 OCT-D test fuels, which have a lower
carbon-hydrogen ratio than diesel fuel, reduced CO2 emissions compared to diesel fuel. In octamix
ratios higher than 1%, CO2 emissions are higher compared to diesel since high oxygen content
suppresses low carbon content. Octamix contains inherited oxygen content which is responsible for
the proper burning of fuel in the engine cylinder. Proper burning of the fuel means whole CO
oxidized to CO2 due to the maximum oxygen content of the fuels. The lowest CO2 emission values
were obtained with 1 OCT-D and 0.5 OCT-D as 1.5% and 1.8% on 500 W engine load,
respectively. CO2 emission values obtained with 100D, 2 OCT-D, and 3 OCT-D at the same engine
load are 1.964%, 2.5907%, and 3.364%, respectively. The maximum decrease ratio was achieved as
18.97% with 1 OCT-D compared to diesel fuel [8]. The variation in NOx emissions according to
engine load for all test fuels is shown in Fig. 5(b). According to the figure, the NOx emissions rose
as the engine load increased. The high temperature is the main factor for the creation of NOx
emissions. If the temperature after combustion is above 1500℃, the nitrogen molecules start to
react with oxygen, and NOx is produced after the required reaction time is reached. Due to the
excess oxygen and nitrogen in the molecules of the octamix-fuel mixtures, NOx emissions are
expected to increase. However, the latent heat of vaporization of octamix fuel is higher than diesel.
Thus, the use of octamix fuel caused a decrease in the peak temperature in the cylinder. Therefore,
NOx emissions are reduced with the use of 0.5 OCT-D and 1 OCT-D. Besides, ammonia borane
used to obtain octamix contains nitrogen. After the addition of 1% octamix, the effect of nitrogen
content outweighs the positive effect of the latent heat of vaporization, and therefore NOx
emissions increase [8].
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Fig. 5. Variation of a) CO2 emissions, b) NOx emissions and c) smoke emissions [8]
The illustration of the smoke emission depending on the engine load for all test fuels is given in Fig.
5(c). It is clearly seen from the figure that the addition of octamix up to a certain amount (up to 2%)
reduces the smoke emissions and after this amount, the smoke emissions increase again with the
addition of extra octamix. Octamix’s oxygen content provided the essential quantity of oxygen in
the combustion zones, increasing the amount of oxidation in the cylinder and reducing smoke
emissions. Since octamix has a cooling effect due to its high latent heat of vaporization, adding a
large amount of octamix causes the temperature in the cylinder to decrease and thus to increase
incomplete combustion. This increases smoke emissions. While the smoke emissions decreased up
to 1500 W engine load, it increased again after this load. With the increase in engine load, the total
burning rate increases, and with this, smoke emissions have also decreased to a certain point. At
higher loads, the smoke emissions started to increase again due to the lack of time for the air-fuel
mixture [8].
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Fig. 6. Variation of a) CO emissions, b) HC emissions and c) NOx emissions [9]

Carbon monoxide (CO), hydrocarbon (HC), and nitrogen oxide (NOx) have been renowned as the
most serious pollutants from the diesel and gasoline engines. Therefore, the control of exhaust
emissions from these engines is very significant to reduce air pollution. In this work, the exhaust
emissions of diesel engine were monitored with the varying load under the different operating
conditions. The outcomes of the experiments are shown in Fig. 6(a-c). A significant reduction in
CO and HC emissions by as much 46.15% and 55.95% whereas an increment in the NOx emissions
by as much 40.03% was observed by using 1 wt.% BN-based nanofluid. The decrements in the CO
and HC emissions were observed because of an increment in the oxidation stability of nanofluid.
Further, the formation of the tight sealing between the rings and liner surfaces reduced the blow-by
emission losses. A reduction in the blow-by emission losses helps to maintain the proper air-fuel
mixture for the combustion process and supports for complete combustion and thereby minimizes
the exhaust emissions. However, an increment in NOx emissions was observed as nanofluid
contained the nitride molecules which on oxidation caused to increase the NOx emissions [9].

4. CONCLUSIONS
This review study was performed to investigate the effects of boron additives on the engine
performance parameters. The following general conclusions have been drawn from the results of the
study;
• The using of various boron additives into gasoline as a fuel additive provide the decrements in
HC emissions, while they increments in CO emissions.
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• The addition of boron additive into engine lubricating oil for gasoline and natural gas fueled
engines didn’t show a significant effect on CO, HC and CO2 emissions, while it has a positive effect
on only NOx emissions.
• The addition of the boron additive into diesel fuel provides the decreases in CO, HC, CO2 and
smoke emissions at a certain addition level, but the more addition of boron containing additive into
diesel fuel affects negatively the all exhaust emissions.
• The addition of boron containing additive into diesel engine oil causes the increases in NOx
emissions while it decreases the CO emissions and HC emissions.
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APPLICATION OF THE COMPLEX MOMENTS FOR THE SELECTION OF AN
OPTIMAL SENSOR

Raoul R. Nigmatullin
Vadim S. Alexandrov
Radioelectronics and Informative-Measurement Technics department, Kazan National
Research Technical University named after by A.N. Tupolev (KNRTU-KAI)
ABSTRACT
In the first time we apply the statistics of the complex moments for selection of an optimal
pressure sensor (from the available set of sensors) based on their statistical/correlation
characteristics. The complex moments contain additional source of information and, therefore,
they can be applied for comparison of random sequences registered for almost identical
devices or gadgets. The pro-posed general algorithm allows to calculate 12 key correlation
parameters in the significance space. These correlation parameters allow to realize the desired
comparison. New algorithm is rather general and can be applied for a set of other data if they
are presented in the form of rectangle matrices. Each matrix contains N data points and M
columns that are connected with repetitious cycle of measurements. Besides, we want to
underline that the value of correlations evaluated with the help of Pearson correlation
coefficient (PCC) has a relative character. One can introduce also external correlations based
on the statistics of the fractional/complex moments that form a complete picture of
correlations. To the PCC value of internal correlations one can add at least 7 additional
external correlators evaluated in the space of fractional and complex moments in order to
realize the justified choice. We do suppose that the proposed algorithm (containing an
additional source of information in the complex space) can find a wide application in
treatment of different data, where it is necessary to select the “best sensors/chips” based on
their measured data, presented usually in the form of measured rectangle matrices.
Keywords: Complex moments, pressure sensors, multiple correlations, selection of the “best”
device among available ones.
Existing methods have the following error classes:
1) The presence of an uncontrolled model (in many cases it becomes difficult to
evaluate the limits and drawbacks of the proposed model) and numerous treatment errors due
to the selection of the mathematical method and an approximate evaluation of a random
variable.
2) The requirement a priori knowledge of the distribution law for a set of the chosen
random variables and the reduction of the investigated data array to the normal distribution
law, guided by the central limit theorem. In real situations it is difficult to realize the
requirements of this theorem and a potential researcher does not have conditions for its
verification.

www.artuklukongresi.org

199

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

The collection of experimental data was carried out in accordance to the scheme
shown in Figure 1.

Figure 1. Block diagram explaining the measured procedure of experimental data.
Ten sensors were considered as initial data. Their principle of operation is based on the
conversion of the control mechanical pressure into an electrical signal. These measuring
devices are installed in the fuel rail of the automotive system and are designed to regulate the
fuel supply to each cylinder. Note, that sensors 1 and 3 operate in symmetrical mode (odd
channels) similar to sensors 2 and 4 (even channels). Therefore, their output signals can be
expected to be same. For registration the desired data, a personal computer with preinstalled
Car Scanner software and appropriate drivers were used. The connection was made using the
OBD-II protocol, which is currently in-stalled in all similar vehicles. To obtain more reliable
information, the connection was made using a tested cable, excluding a wireless connection.
Processing of data from sensors was carried out using the method of statistics of complex
moments based on comparison of the tested data with the standard. The results obtained for
two sensors operating in symmetrical modes are shown in Table 1 and Table 2 respectively.
Table 1 The comparison of different pressure sensors
sensors 2. The sensor 4 is chosen as the pattern one.
Parameters
CP1
CP2
CP3
Av_dat_42.00000
2.00000
1.00000
4
Av_dat_21.92061
1.98463
0.99090
4
Dat_0(2)-4
1.70812
1.87657
0.35850
Dat_1(2)-4
1.77456
1.97723
0.51981
Dat_2(2)-4
1.82209
1.98434
0.42453
Dat_3(2)-4
1.64490
1.90466
0.42725
Dat_4(2)-4
1.70848
1.89775
0.01748
Dat_5(2)-4
1.70610
1.89553
0.08288
Dat_6(2)-4
0.35258
1.84175
1.95250
Dat_7(2)-4
1.64295
1.94093
0.75510
Dat_8(2)-4
1.58442
1.93771
0.38956
Dat_9(2)-4
1.64399
1.95634
0.46726
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for selection the optimal one between
CP4
1.00000

CP5
0.00000

CP6
0.00000

0.99476

1.00000

0.55556

0.50096
0.77936
0.76471
0.91952
0.41120
0.75774
0.91273
0.60961
0.89027
0.93791

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.03199
0.00000
1.00000
0.00000
0.00000

0.73878
0.82199
0.59856
0.55907
1.00556
0.90528
0.77201
0.52327
0.50330
0.45556
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Table 2 – additional correlation parameters that were extracted from complex moments.
Parameters
Av_dat_4-4
Av_dat_2-4
Dat_0(2)-4
Dat_1(2)-4
Dat_2(2)-4
Dat_3(2)-4
Dat_4(2)-4
Dat_5(2)-4
Dat_6(2)-4
Dat_7(2)-4
Dat_8(2)-4
Dat_9(2)-4

CP7
2.00000
1.97672
1.89042
1.80958
1.85315
1.94629
1.55217
1.55215
1.96605
1.64515
1.99556
1.96199

CP8
2.00000
1.96094
1.97025
1.91885
1.94167
1.95683
1.91368
1.89460
1.91791
1.83867
1.97457
1.92880

CP9
2.00000
1.62537
1.43929
1.55008
1.47640
1.61756
1.15797
1.17895
1.58189
1.59583
1.48013
1.55389

CP10
2.00000
1.96052
1.78006
1.93186
1.84744
1.87538
1.80164
1.91341
1.94122
1.92842
1.83007
1.91143

CP11
0.00000
0.14781
0.32158
0.50223
0.39057
0.35610
0.42078
0.42383
0.37310
0.39639
0.42879
0.41355

CP12
0.00000
0.62314
0.37876
0.51391
0.45681
0.50784
0.95679
0.99566
0.52606
1.11090
0.36855
0.53128

Based on the correlation of the parameters indicated in Tables 1 and 2, the "prizes" for these
sensors were distributed (Table 3).

Table 3. The selection of the best sensor among sensors numbered 3.
The available set of the
selected pressure
sensors
Dat_0(2)-4
Dat_1(2)-4
Dat_2(2)-4
Dat_3(2)-4
Dat_4(2)-4
Dat_5(2)-4
Dat_6(2)-4
Dat_7(2)-4
Dat_8(2)-4
Dat_9(2)-4

Number of
optimal
parameters
2
4
4
7
0
2
7
5
5
7

Figures 2-4 show graphs of data that were obtained in the process of constructing
mathematical models and corresponding calculations. Descriptions of the received functions
are described in detail under each of them.
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Figure 2. (a) On the left. Here we plot the initial data containing 263600 data points for the
averaged data associated with reference sensor (bolded line). Red line corresponds to the
averaged data for sensor -2. In the right corner above we place the reduced data for the same
data compressed in b=100. The correlation coefficient equals 0.987. They exhibit the
scaling/fractal properties, from one side, and accelerate the calculations, from another side.
Vertical axis gives the value of response in Volts. Horizontal axis is dimensionless and the
measured data points are normalized to the unit value. (b) Data for the reference function
(bolded black line) are shown on the right. . The red line depicts the data for sensor 0(3). In
the left corner of this figure we depict the same data compressed in b=100 times. As it was
marked in figure 2(a), vertical axis gives the value of response in Volts and horizontal axis is
dimensionless and the measured data points are normalized to the unit value.
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Figure 3. In the central figure we compare the GMV-functions for the same curves Av_dat_11 and Dat_0(3) calculated in the space of the fractional moments. In the right corner below we
depict the generalized Pearson correlation function (Eqn.2a) in the space of the fractional
moments placed in the same interval [-10,10].

www.artuklukongresi.org

202

Mardin, TURKEY

The sequence of the ranged amplitudes (SRA)
for the corresponding phases

Phase of Av_dat_1-1
Dat_0(3)_1

Module of Av_dat_1-1
Module of Dat_0(3)_1

0,6

The difference between the y2-y1.
y1 =Av_dat_1-1, y2=Dat_0(3)_1

0,2

0,5

3

Phase behavior of the functions
Av_dat_1-1 and Dat_0(3)_1

The difference between the functions
y1 =Av_dat_1-1, y2=Dat_0(3)_1

The modules of the functions in the space of the
complex moments Av_dat_1-1 and Dat_03_1

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

0,1

0,4

0,0

0,3

0,2

-0,1
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Ln(momp)

0,1

0,0
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2

SRA_Ph(Av_dat_1-1)
SRA_Ph(Dat_0(3)-1)
3

2

1

0

-1
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

p <10

1

0

15

-1

-25 < Ln(momp) < 10

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

p

(a)

(b)

Figure 4. (a). The behavior of the initial functions (see Figs.2 above) in the space of the
complex moments. Here the corresponding modules are shown. On the left corner above we
show the difference between these functions. (b). The behavior of the initial functions (see
Figs.2 above) in the space of the complex moments. Here the corresponding phases are
shown. On the left corner above we show the sequences of the range amplitudes calculated for
these functions. These functions are sensitive for evaluation of the differences between them.
We apply the statistics of the complex moments for evaluation the additional correlations.
Sum-ming up, we want to draw the following conclusions:
1. We can apply 6 external correlations (CP1-2, CP7,8,9,10) and couple of internal
correlations (CP3-4) for reliable selection of an “optimal” sensor based on its
correlation characteristics. Besides, one can evaluate the ranges of the relative
differences (CP6,11,12) between the tested and reference data that are turned to be useful
for selection of the “best” sensor, as well.
2. For reliable evaluations the values of internal correlations the conventional PCC is not
sufficient. As one sees from the paper the statistics of the fractional/complex moments
allows to divide the correlations on two independent classes: (a) external correlations
that allow to compare the samplings having different or equal number of data points;
(b) internal correlations that allow to compare the samplings having equal number of
data points only. As it follows from this analysis the concept of correlation has a
relative character. It becomes impossible to receive their absolute values.
3. The method proposed in this paper is free from the model and treatment errors and has
rather general character. It can be applied to any set of data (having a trend or without
one).
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ÖZET
DIN 1.2738 çeliği, AISI P20+Ni takım çeliğine eşdeğer bir tür plastik kalıp çeliğidir. Nikel,
krom ve molibden sertlik ve tokluk için kullanılan başlıca alaşım elementleridir. 1.2738 takım
çeliği, plastik kalıp endüstrisinde kullanılan özellikle büyük çelik kalıp parçaları için özel
olarak tasarlanmıştır. Tüm kesiti boyunca aynı sertliğin elde edilebildiği, ayna parlaklığı
özelliği ve işlenebilirliği nedeni ile plastik kalıplarında geniş kullanım alanı bulmuştur. Bu
çalışmada, büyük gövdeli plastik kalıpların yapımında kullanılan 1.2738 çeliğinin sertliği ve
darbe performansı üzerinde sığ kriyojenik işlemin etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, 1.2738
plastik kalıp çeliğine geleneksel ısıl işlem (CHT) ve sonrasında -80 ºC’de 8 saat sığ kriyojenik
işlem (SCT-8) uygulanmıştır. Makro sertlik ve mikro sertlikte sırasıyla 0,7 HRc ve 19,4
HV’lik bir artış görülmüştür. Darbe enerjisi sırasıyla CHT ve SCT-8 numuneleri için 20,8 J ve
22,8 J olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak sığ kriyojenik işlemden sonra numunelerin mekanik
özelliklerinde artışlar olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sığ kriyojenik işlem, 1.2738 çeliği, Makro sertlik, Mikro sertlik, Darbe
enerjisi.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SHALLOW CRYOGENIC PROCESS ON
MECHANICAL PROPERTIES
ABSTRACT
DIN 1.2738 steel is a kind of plastic mold steel equivalent to AISI P20+Ni tool steel. Nickel,
chromium and molybdenum are the main alloying elements used for hardness and toughness.
1.2738 tool steel is specially designed for especially large steel mold parts used in the plastic
mold industry. It has found wide use in plastic molds due to its mirror shine feature and
machinability, where the same hardness can be achieved throughout its entire cross-section. In
this study, the effect of shallow cryogenic treatment on the hardness and impact performance
of 1.2738 steel used in the construction of large body plastic molds was investigated. In this
context, 1.2738 plastic mold steel was treated with conventional heat treatment (CHT) and
then shallow cryogenic treatment (SCT-8) at -80 ºC for 8 hours. An increase of 0.7 HRc and
19.4 HV was observed in macro hardness and micro hardness, respectively. The impact
energy was measured as 20.8 J and 22.8 J for the CHT and SCT-8 samples, respectively. As a
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result, it was observed that there was an increase in the mechanical properties of the samples
after shallow cryogenic treatment.
Keywords: Shallow cryogenic treatment, 1.2738 steel, Macro hardness, Micro hardness,
Impact energy.
GİRİŞ
Günümüzde gelişmekte olan yeni teknolojiyle birlikte insanların ihtiyaçları da değişmekte
bununla birlikte mal ve ürünler de değişmekte ve gelişmektedir. Bu teknolojik gelişmelere
bağlı olarak sanayide de değişim arayışı kaçınılmaz hale gelmektedir. Sanayideki değişim ve
gelişim arayışı ve kendini yenileme isteği sanayiyi modern makinelerle, teçhizatlarla ve
üretim yöntemleriyle ya da üretim planlamalarıyla tanışmalarına neden olmaktadır. Böylece,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler alanındaki araştırmalar önemli hale gelmektedir. Mekanik
sistemler kullanım alanına göre aşırı yük ve yüksek hız gibi birçok ağır koşullar altında
çalışmaktadır. Bu nedenle endüstriyel ve bilimsel çalışmalar mevcut malzemelerden
beklenilen özelliklere sürekli iyileştirme ve geliştirme doğrultusunda ilerlemektedir (Ekinci ve
Akdemir, 2011). Bu durumun bir sonucu olarak son yıllarda metalik malzemelere mikro
yapıları, temel mekanik özellikleri ve kırılma karakteristiği arasındaki ilişkiler üzerinde
yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır (Ulu vd., 2006).
DIN 1.2738 plastik kalıp çeliği, genellikle plastiklerin enjeksiyon kalıplarında pres ve
şişirmelerde, kalıp, maça ve itici olarak kullanılmaktadır. Genellikle 30-35 HRc arasında
önsertleştirilmiş olarak kullanılan bu çelikler, iyi parlatılabilirlik ve çok iyi nitrürlenebilme
özelliğine sahiptirler. Kriyojenik işlem, genellikle yüksek aşınmaya maruz kalan
malzemelerde aşınma direncini artırmak amacıyla uygulanan ısıl işlemi tamamlayıcı bir
prosestir (Baldissera and Delprete, 2009). Kriyojenik işlem, sıfır altı işlem olarak da
bilinmektedir. Bu yöntem ile geleneksel ısıl işlem uygulanmış malzeme içerisindeki kalıntı
östenitin martenzite dönüşmesi, ince karbür çökeltilerinin oluşumu ve homojen Fe-C dağılımı
sağlamaktadır. Böylece malzemelerin sertlik ve aşınma direnci gibi mekanik özelliklerinde
ciddi iyileşmeler elde edilmektedir. Son yıllarda malzemelerin mekanik özelliklerini
güçlendirmek için kriyojenik işlem yaygın olarak kullanılmaktadır. Kriyojenik işlemin, uzay
araştırmalarından gıda nakliyesine kadar birçok alanda uygulamaları bulunmaktadır (Li et al.,
2016).
Bu çalışmanın amacı; sığ kriyojenik işlemden sonra makro sertlik, mikro sertlik ve darbe
enerjisinin değişimini incelemek ve bu sayede kriyojenik işlemin DIN 1.2738 plastik kalıp
çeliğinin mekanik özellikleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Deneylerde kullanılan numuneler CHT ve SCT-8 olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. CHT
numunesi, geleneksel ısıl işlem uygulanarak yaklaşık 50-52 HRc sertlik değerlerine
çıkarılmıştır. SCT-8 numunesi, geleneksel ısıl işlemden sonra Şekil 1’de görülen MMD marka
kriyojenik işlem cihazında -80 °C’de 8 saat bekletilerek sığ kriyojenik işleme tabi
tutulmuştur. Kriyojenik işlemden sonra numunelere REF-SAN markalı RD-50 model cihazda
temperleme işlemi uygulanmıştır. Her grup numune için 250 °C’de 2 saat sürede temperleme
yapılmıştır.

Şekil 1. Kriyojenik işlem cihazı.

Kriyojenik işlem sonrası numunelerin mekanik özelliklerde dinamik zorlama ile kırılma
etkisini incelemek için numunelere darbe deneyi uygulanmıştır. Darbe deneyi Düzce
Üniversitesinde, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde
yapılmıştır. Deneyde numuneye çekiç ile 150 J darbe uygulanmıştır. Makro sertlik ölçümleri,
CHT ve SCT-8 gruplarının her birinden beşer adet olmak üzere toplamda 10 adet ölçüm
yapılmış ve değerlerin ortalaması alınmıştır. Makro sertlik ölçümleri Düzce Üniversitesinde,
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan
DIGIROCK-RB marka makro sertlik cihazı ile Rockwell C (HRc) sertlik ölçme metodu
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikro sertlik ölçümleri ise Düzce Üniversitesi Dr. Engin
PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulunda bulunan MICROBUL-N marka mikro sertlik cihazı
ile elmas piramit uçla 300 gram yük 25 saniye süre ile tatbik edilerek gerçekleştirilmiştir.
Mikro sertlik ölçümlerinde de herbir grup için 5 adet ölçüm gerçekleştirilmiş ve değerlerin
ortalaması alınmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Geleneksel ısıl işlem uygulanmış ve sığ kriyojenik işlem uygulanmış numunelere ait darbe
enerjisi değerleri Şekil 2’de verilmiştir. CHT numunesinin darbe enerjisi 20,8 J iken SCT-8
numunesinin darbe enerjisi değeri 22,8 J olarak ölçülmüştür. Sığ kriyojenik işlemden sonra
darbe enerjisinde 2 J’lük bir artış görülmüştür.

Şekil 2. CHT ve SCT-8 numunelerine ait darbe enerjisi değerleri.

CHT ve SCT-8 numunelerine ait makro sertlik değerleri Şekil 3’te verilmiştir. Makro sertlik
değerlerine bakıldığında, sığ kriyojenik işlemden sonra 0,7 HRc’lik bir artış olduğu
görülmektedir. Geleneksel ısıl işlem sonrası 51,9 HRc olan sertlik sığ kriyojenik işlemden
sonra 52,6 HRc’ye yükselmiştir. Makro sertlikteki bu artış kriyojenik işlemden sonra
malzemenin mikroyapısında ısıl işlem sonrası kalan östenitin martenzite dönüşümü ile
ilişkilendirilmektedir (El ve Kara, 2021; Özer, 2019). Geleneksel ısıl işlem esnasında
östenitleme süresince takım çeliklerinin mikroyapısındaki yumuşak östenit fazı sert martenzit
fazına dönüşür ve bu sayede malzemeler sertlik kazanır. Isıl işlem ile bu östenit-martenzit
dönüşümü tam olarak tamamlanamaz ve birçok çelikte östenit kalıntısı meydana gelir. Bu
durum kalıntı östenit olarak isimlendirilir. Kryojenik işlemin en önemli iyileştirmelerinin
başında malzemelerin mikroyapısında ısıl işlem sonrası kalan bu östeniti martenzite
dönüştürmesidir. Bu dönüşüm sonrasında numunelerin sertliğinde artışlar meydana
gelmektedir (Akgümüş ve Öztürk, 2020).
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Şekil 3. CHT ve SCT-8 numunelerine ait makro sertlik değerleri.

CHT ve SCT-8 numunelerine ait mikro sertlik değerleri Şekil 4’te verilmiştir. Mikro sertlik
değerlerine bakıldığında, sığ kriyojenik işlemden sonra 19,4 HV’lik bir artış olduğu
görülmektedir. Geleneksel ısıl işlem sonrası 533,6 HV olan sertlik sığ kriyojenik işlemden
sonra 553 HV’ye yükselmiştir. Mikro sertlikteki bu artış makro sertlikte de olduğu gibi yine
kriyojenik işlemden sonra malzemenin mikroyapısında ısıl işlem sonrası kalan östenitin
martenzite dönüşümü ile ilişkilendirilmiştir (El ve Kara, 2021; Sola et al., 2017; Özer, 2019).

Şekil 4. CHT ve SCT-8 numunelerine ait mikro sertlik değerleri.

SONUÇLAR
Bu çalışmada, 1.2718 plastik kalıp çeliğinden iki farklı grup CHT ve SCT-8 numuneleri
oluşturularak makro ve mikro sertlikleri ve darbe enerjileri üzerinde oluşan farklılıklar
araştırılmıştır. Darbe enerjisi için çentik darbe deneyi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
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• Makro sertlik sonuçlarına göre, CHT numunesi 51,9 HRc ölçülürken SCT-8 numunesinin
ortalama makro sertlik değeri 52,6 HRc olarak belirlenmiştir. Kriyojenik işlemden sonra
makro sertlik değeri % 1,34 oranında iyileşmiştir.
• Mikro sertlik sonuçlarına göre, CHT numunesi 533,6 HV ölçülürken SCT-8 numunesinin
ortalama mikro sertlik değeri 553 HV olarak belirlenmiştir. Sığ kriyojenik işlemden sonra
mikro sertlik değeri 19,4 HV yükselmiştir.
• Çentik darbe deneyi sonuçlarına göre, CHT numunesi 20,8 J ölçülürken SCT-8
numunesinin ortalama darbe enerjisi değeri 22,8 J olarak belirlenmiştir. Kriyojenik işlemden
sonra darbe enerjisi değeri % 9,61 oranında iyileşmiştir.
Bu çalışmada yapılan araştırmalar sonucunda, 1.2718 plastik kalıp çeliğine uygulanan sığ
kriyojenik işlem ile makro sertlik, mikro sertlik ve darbe performansında olumlu
iyileştirmeler görülmüştür. Kriyojenik işlem üzerine yapılacak yeni çalışmalarda, 1.2718
plastik kalıp çeliği için farklı bekletme süreleri ve sıcaklıklarda sığ ve derin kriyojenik işlemin
etkileri araştırılabilir.
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ÖZET
Hayvanların zekâsının yanı sıra, son zamanlarda sosyal biliş ve farkındalık kavramları gözden
geçirilmekte ve yeniden değerlendirilmektedir. Hayvan davranışları, geçmişte birçok bilim
insanı tarafından zekâ göstergesi olarak görülmezken; bunun yerine, bu tür davranışları,
içgüdüsel davranış olarak kategorize edilmesi tercih edilmiştir. Güvercinler zekâ konusunda
diğer evcil kanatlılardan ileridir; güvercinler, kendi yansımalarını tanıyabilme (ayna testini)
geçen altı türden biri ve kanatlı olarak tek tür olma özgünlüğüne sahiptir. Yapılan testler,
güvercinlerin şekilleri tanıyabildiğini ve şekil kısmen gizlendiğinde bile ana hatları tanıma
konusunda aynı kabiliyeti gösterdiğini ortaya koymuştur. Güvercinlerin bu yeteneği (hatların
bu şekilde tanınması), navigasyon becerilerinde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir.
Otoyolları ve benzeri ana hatlar onları pinlerine (yuva) yönlendirdiği ve yoldan çıktıklarında
diğer nevigasyon sistemler devreye girdiği yaygın kabul görmektedir. Dehası, çoğu zaman
güçlü uyarı sistemleri olarak devrede olan gözleri ve kulakları iş daha da kolaylaştırıyor. Son
araştırmalarda, güvercinlerin yüksek hedef arama yeteneklerine ile ilgili, burnun kökündeki
etmoid bölgede yoğunlaşan manyetit parçacıklara ya da küçük iyon kristallerine (manyetik
kümelerine) sahip olduğu tespit edilmiştir. Manyetik alanlara oldukça duyarlı olan bu İyonlar,
farklı eksenlerde kümeler halinde bulunuyor ve güvercine dünyanın manyetik alanı hakkında
üç boyutlu bilgi veriyor. Jeomanyetik alan, yön veya rota belirlemeye yardımcı olan zihinsel
haritadaki unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Güvercinler, sadece üreme için değil, diğer
güvercinlere aktif olarak katılmaktan çekinmez. Oldukça sosyal olan güvercinler için kur
yapma davranışı düzenli ve yumuşaktır. Güvercinlere özgü en büyüleyici özelliklerden biri,
yavrularını beslemek için elzem olan güvercin sütü salgılayan salgı bezine sahip olmasıdır. Her
iki ebeveynde de bu aktivite mevcuttur. Güvercinler, sıvı alma biçimleri bakımından da diğer
kuşlardan ayrılır. Güvercinler, sudan bir yudum alıp başlarını arkaya doğru atıp boğazlarından
aşağı inmesini sağlayan davranışın aksine, gagalarını suya daldırıp emerek içerler.
Tünediklerinde veya uyuduklarında, başlarını kanatlarının altına sokmak yerine başlarını
vücutlarına yaklaştırmayı yeğlerler. Ciddi kavgalar genellikle yuvalama alanı üzerinde olsa da
kışkırtıldıklarında ya da taciz edildiklerinde bölgelerini savunmaktan çekinmeyen güvercinler
barışçıl ve uysal kuşlar olarak kabul edilirler. Yeryüzüne dağılımlarından büyük ölçüde
sorumlu olan insanlar tarafından kutsal dini semboller ve savaş kahramanları olarak kabul
edilen güvercinler bugün parazitoloji, davranış, fizyoloji, psikoloji, sinirbilim, mikrobiyoloji ve
diğer disiplinlerdeki araştırmalar için önemli bir modeldirler.
Anahtar Sözcükler: Davranış, Evcil Güvercin, Zekâ
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SPECIES-SPECIFIC BIOLOGICAL BEHAVIORS OF DOMESTIC PIGEONS
(COLUMBA LIVIA DOMESTICA)
ABSTRACT
In addition to the intelligence of animals, the concepts of social cognition and awareness have
recently been reviewed and reevaluated. While animal behavior was not seen as an indicator of
intelligence by many scientists in the past; instead, it has been preferred to categorize such
behavior as instinctive behavior. Pigeons are superior to other domestic birds in intelligence;
Pigeons have the uniqueness of being one of six species that can recognize their own reflection
(mirror test) and being the only species with wings. Tests have shown that pigeons can
recognize shapes and show the same ability to recognize outlines even when the shape is
partially hidden. This ability of pigeons (recognition of lines in this way) is considered to play
an important role in their navigation skills. It is widely accepted that highways and similar trunk
lines lead them to their pins (slots), and when they get off the road, other navigation systems
kick in. His genius makes it even easier with his eyes and ears, which are often activated as
powerful warning systems. In recent studies, it has been found that pigeons have magnetite
particles or small ion crystals (magnetic clusters) concentrated in the ethmoid region at the root
of the nose, related to their high homing abilities. These ions, which are very sensitive to
magnetic fields, are located in clusters on different axes and give the pigeon three-dimensional
information about the earth's magnetic field. The geomagnetic field is considered one of the
elements in the mental map that helps determine direction or route. Pigeons do not hesitate to
actively join other pigeons, not only for breeding. Courtship behavior for the highly social
pigeons is orderly and gentle. One of the most fascinating characteristics unique to pigeons is
that they have a gland that secretes pigeon milk, which is essential for feeding their young. This
activity is available to both parents. Pigeons are also different from other birds in terms of the
way they drink. Pigeons drink by dipping their beaks into the water and sucking, unlike the
behavior where they take a sip of water and throw their head back down their throats. When
perching or sleeping, they prefer to bring their heads close to their bodies rather than tuck them
under their wings. While serious fights are often over the nesting site, pigeons that do not
hesitate to defend their territory when provoked or harassed are considered peaceful and docile
birds. Considered sacred religious symbols and heroes of war by the people largely responsible
for their distribution to the earth, pigeons are today an important model for research in
parasitology, behavior, physiology, psychology, neuroscience, microbiology, and other
disciplines.
Keywords: Behavior, Domestic Pigeon, Intelligence

GİRİŞ
Çok eski ortaklıklardan biri olan insan-güvercin ilişkisi oldukça ilginçtir ve bir o kadar da
mükemmeldir. Güvercin yetiştiriciliğine gönül verenlerin bu ilişkiyi tarif etiklerinde,
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gözlerinin sevincinde şöhret ya da zenginlik hayallerinin ötesinde çok daha özel duygular
yakalarsınız (Allen 2009). Yeryüzüne dağılımlarından büyük ölçüde sorumlu olan insanlar
tarafından kutsal dini semboller ve savaş kahramanları olarak kabul edilen güvercinler bugün
parazitoloji, davranış, fizyoloji, psikoloji, sinirbilim, mikrobiyoloji ve diğer disiplinlerdeki
araştırmalar için önemli bir modeldirler (Domyan and Shapiro 2017). Charles Darwin'in doğal
seleksiyon teorisini desteklemek için kullandığı evcil hayvan türünden hiçbiri evcil güvercin
kadar ilgi görmemiştir. Darwin, evcil güvercinlerde görülen muazzam fenotipik varyasyondan
büyülenmişti ve bunu kaya güvercinlerinden yapay seçilimin bir sonucu olarak doğru bir
şekilde yorumlamış ve böylece seçilimin evrimsel gücünü kanıtlamak için kullanmıştır (Sol
2008).
Hayvan davranışları birçok bilim insanı, biyolog, zoolog ve etnolog tarafından “zekâ”
göstergesi yerine, bu tür davranışları, evrimsel ilerlemelerinin bir parçası olan "içgüdüsel
davranış" olarak kategorize edilirdi. Son yıllarda hayvanların zekâsı, sosyal biliş ve farkındalık
yeniden gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Bir kuşun beyninin bilgiyi işleme
biçimine ilişkin son keşifler beynin büyüklüğünün zekâ göstergesi önyargısını yıkmıştır.
Beynin oldukça gelişmiş dış bölümü olan neokortekse sahip olmayan kuş beyni zekâ için
beynin başka bir bölgesindeki (paleokorteks) dokuyu kullanır (Allen 2009).
FİZYOLOJİK DAVRANIŞLAR
Bir güvercinin yüzlerce kilometre uzaktaki (daha önce bilmedikleri) yerlerden eve doğru
yönünü yaklaşık olarak tahmin etme yeteneği ve evinin çatı katına geri dönme konusundaki
efsanevi yeteneği, hayvan navigasyonunun bilinen en olağanüstü örneklerinden biridir
(Bingman 2005). Kısaca navigasyon, belirli bir hedefe, onunla doğrudan duyusal temas
olmaksızın veya ara tanıdık yer işaretlerinin yardımı olmadan yönelme yeteneği olarak
tanımlanır (Mehlhorn 2009). Güvercin navigasyonu ile ilgili birçok hipotez ve teori ortaya
atılmış ve bunlardan bazıları hala geçerliliğini kurumakta; hedef arama yeteneklerinin, genetik
yatkınlığa, çok modlu öğrenmeye ve uzaysal bilişe dayandığı genel olarak kabul edilmektedir
(Wallraff 2001).
Güneş pusulası, manyetik pusula, koku alma ipuçları, görsel işaretler gibi çeşitli yönlendirme
mekanizmaları ve ipuçlarının hedef arama davranışında rol aldığı bilinmekte ve ayrıca
motivasyon ve deneyim gibi parametrelerin başarılı hedef arama için önemli olduğu da
bilinmektedir (Mehlhorn 2009; Walcott 2005; Shapiro 2013). Muhtemelen, güneş pusulası
güvercinlerin serbest bırakılmasından hemen sonra, ilk oryantasyonunda önemli rol oynuyor ve
yön bilgisi veriyor. Posta güvercinleri UV ışığını algılayabildiğinden bulutlu günlerde de güneş
pusulasını kullanabilirler (Mehlhorn 2009; Allen 2009).
Koku navigasyonunun hipotezi atmosferde dağılmış ve farklı bölgeleri karakterize eden
maddeler olduğunu varsayar; aksi takdirde navigasyon mümkün olmazdı ve bu maddelerin
zaman içinde oldukça kararlı oldukları, atmosferin dinamik fenomenlerine rağmen
güvercinlerin bu maddeleri ayırt etmesi, bunların mutlak konsantrasyonlarından ziyade , tıpkı
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insanın yaptığı gibi, aralarındaki ilişkilere dayandırması; çiçek ve meyve kokuları arasında
özgüllük, tam olarak bileşen maddelerin nicel ilişkilerine bağlı olması gibi (Papi 2001).
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, güvercinlerin, üst gaganın sinir uçlarında bulunan küçük
iyon kristalleri, manyetit kümelerine sahip olduğunu bulmuştur. Bu iyonlar manyetik alanlara
oldukça duyarlıdır. İyonlar, güvercine dünyanın manyetik alanı hakkında üç boyutlu bilgi verir.
Bu, rotasını eve çizen ve manyetik alandaki değişiklikleri algılayan yerleşik bir izleme cihazı
nedeniyle güvercinin manyetik algılamaya sahip olduğu anlamına gelir (Allen 2009).
Güvercinlerin kulakları da oldukça hassastır; insan duyu eşiğinden çok daha düşük frekanslı
sesleri duyabilirler. Böylece uzaktaki sesleri duymalarını ve yaklaşan fırtınaların ve diğer
tehlikelerin farkında olmalarını sağlar. Güvercinlerin, rehberlik ve uyarı sistemleri olarak
hizmet eden, hassas gözleri vardır. Yakın nesnelerin şeklini ve mesafesini kaydeden güvercin
gözleri bizden çok daha fazlasını görür. Her bir göz, neredeyse başlarının arkasını görmelerini
sağlar ve bu da onlara 340°'lik bir görüş alanı sağlar. Güvercinlerin ayrıca polarize ışığa karşı
bir duyarlılığı vardır: yani, ışığın bizim göremediğimiz bu yönünü de görebilirler (Allen 2009).
En zeki kuşlardan biri olan güvercinler, kendi yansımalarını tanıyabilme testini (ayna testini)
geçen altı türden biri ve memeli olmayan tek türdür (Allen 2009). Yapılan araştırmalar,
güvercinlerin "ağaç" ve "balık" gibi kategorileri tanıyarak, fotoğraflar arasında ayrım
yapabildiğini göstermiştir (Herrnstein 1964).
Keio Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yapılan araştırmalarda, güvercinlerin üç yaşındaki
bir çocukta bulunanlara benzer zekâ seviyelerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca
güvercinlerin Picasso'nun resimleriyle Monet'nin resimleri arasında ayrım yapabildiğini ortaya
koyabilmiştir (Watanabe 1995; Allen 2009). Profesör Shigeru Watanabe şunları söylemiştir:
Güvercin, mevcut kendi imajını ile eski imajını birkaç saniye gecikmeyle ayırt edebilir, bu da
güvercinin bilişsel yeteneklere sahip olduğu anlamına gelir (Allen 2009).
Ultraviyole ışığı görebilen, basınçtaki değişiklikleri algılayan, infrasound sesleri duyabilen ve
uzaysal zekâ konusunda oldukça yetenekli olan güvercinler, döndürülen nesneleri tanıma
konusunda insanlardan daha iyi bir kavrayışa sahip görünüyor. Testler, güvercinlerin şekilleri
tanıyabildiğini ve şekil kısmen gizlendiğinde bile güvercinin ana hattı hala tanıyabildiğini
göstermiştir. Şekillerin ve ana hatların bu şekilde tanınması, navigasyon yeteneklerinde çok
önemli görünmektedir (Allen 2009).
SOSYAL DAVRANIŞLAR
İnsanoğlu tarafından barışın sembolü kabul edilen güvercinler (Petek 2004; Demirhan 2020)
barışçıl kuşlardır, ancak kışkırtıldıklarında bölgelerini savunurlar. Ciddi kavgalar genellikle
yuvalama alanı üzerindedir (Allen 2009; Biray 2019). Güvercinler tünediklerinde eşleri,
yavruları veya kardeşleri dışında diğer güvercin ve kuşlara karşı meydan okurcasına ötüşürler.
Güvercinler yığın şeklinde güvercin tüyü gördüklerinde korkarlar. Bu davranış, yeni öğeleri
gözlemlediklerinde de ortaya çıkabilir; Güvercinler, özellikle kendi bölgelerindeki ani
değişiklikleri hoş karşılamazlar (Allen 2009).
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ÜREME İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR
Güvercinler sosyal varlıklardır; sadece üreme için değil, başka davranışlar çerçevesinde diğer
güvercinlere aktif olarak katılırlar. Baş sallama ve kuyruğun yayılması, tüm güvercin türlerinde
ortak olan kur yapma davranışlarıdır. Bu görüntü erkek tarafından bir eşi çekmek için kullanılır.
Dişi ilgileniyorsa, erkek yönünde başını sallamaya başlar. Erkek, kanatlarının arkasını
gagalamaya başlar ve ona ilgi gösterir. İlgi duymaya devam ederse, kafasını dışarı çıkaracak ve
genellikle bir çiftleşme çağrısı eşliğinde erkeğe yaklaşacaktır. Güvercinler ömür boyu çiftleşir
ve ebeveynlik görevlerini paylaşırlar. Güvercinler eşleştiklerinde ve yuva yapmaya hazır
olduklarında, ikisi de yuva yerini seçmeye giderler, erkek önderlik eder ve yeri ve yeri ilk
araştıran erkek olur. Her ikisi de yuva yeri konusunda anlaştığında, yuvalama malzemelerinin
toplanmasına ikisi de katılır (Biray 2019; Allen 2009). Genellikle dişi ve erkek kuşlar yaklaşık
12 saatte bir dönüşümlü olarak kuluçkada bekleyerek yavrularını beraber büyütmektedirler
(Demirhan 2020). Dişi yuvada kaldığında yuva inşası yoğunlaşır ve erkeğin malzemeleri
almasına izin verir.
BESLENME İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR
Güvercinlere özgü en büyüleyici özelliklerden biri, yavrularını beslemek için kullanılan
besleyici "güvercin sütü” salgılayan salgı bezine sahip olmasıdır (Petek 2004; Demirhan 2020).
Her iki ebeveyn de güvercin sütü geliştirir. Güvercin sütü yüksek oranda yağ içerir ve şeker
içermez. İnek veya insan sütünde bulunandan daha fazla protein ve yağ içerir ve bağışıklık
içerir. Güvercin sütü o kadar besleyici ki, yavrular iki gün içinde boyutlarını ikiye katlayabilir
(Demirhan 2020). Yavrular her gün neredeyse kendi vücut ağırlıkları kadar güvercin sütü
alırlar. İki hafta içinde ebeveynlerinin yarısı kadar olurlar. 25 gün içinde neredeyse tamamen
büyürler ve kendilerini besleyebilirler. Süt üretimi, muhtemelen hipofiz hormonu prolaktinin
bir sonucu olarak, her iki cinsiyette de aynı anda gerçekleşir. Her ikisi de yavrularını 35 ila 37
gün arasında bu maddeyle besler. Güvercin sütü, yulaf lapası gibi kalındır. Memede değil,
kursak duvarının içinde üretilir, çünkü aslında epitel hücre yapısının bir dejenerasyonudur.
Güvercin sütü ayrıca yavrulara parazitlere ve mikroplara karşı savaşma gücü veren ve aynı
zamanda yavruların hayatta kalmasını iyileştiren antikorlar içerir. Yavrular 4. veya 6. haftada
tüylenmeye başlar ve 6 ay sonra cinsel olgunluğa ulaşır. Yerli güvercinler 15 yıla kadar
yaşarken, şehirdeki sokak güvercinlerinin ortalama ömrü 3 ila 4 yıldır (Biray 2019).
Güvercinler öncelikle tohum yiyicilerdir (Williams 1994). Yavru güvercin ilk tohumunu alır,
düşürür, sonra tekrar alır ve tohum yutulmadan önce bu birkaç kez tekrarlanır. Yetişkin
güvercinler, yeni yiyeceklerle karşılaştıklarında da benzer şekilde davranış sergilerler. Bu
davranış, bir güvercin yeterince yemek yedikten sonra bile devam edebilir (Allen 2009).
Güvercinler, sıvıları alma biçimleri bakımından muhtemelen kuşlar arasında benzersizdir.
Güvercinler, sudan bir yudum alıp başlarını arkaya doğru eğip boğazlarından aşağı damlatarak
içen diğer kuşların aksine, gagalarını pipet gibi kullanarak yani suyu emerek içerler (Zweers
1982; Petek 2004; Allen 2009; Demirhan 2020).
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ÖZET
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), genellikle yaşamın ilk üç yılı içerisinde ortaya çıkan,
sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde belirgin derecede bozulma, konuşma dilinin
gelişmesinde gecikme veya tamamen eksiklik, sınırlı ilgi alanı ve tekrarlayan davranışlar ile
karakterize ömür boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Bugüne kadar OSB’ye fiziksel
ve biyolojik olarak tanı konulmasını sağlayan bilinen kesin bir biyobelirteç ortaya
konulamamıştır. Bu durum OSB’ye tanı konulmasını güçleştirmektedir. Kesin ve tek bir
nedeni olmayan OSB’ye neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. OSB’ye neden olan
birçok faktör sayılmaktadır. Bir dizi karmaşık gen-çevre etkileşiminden kaynaklanabileceği
ifade edilen otizm spektrum bozukluğunun, ortamdaki kimyasalların artan yükü, özellikle
sanayileşmiş ülkelerde, olası nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili olabileceği ifade
edilmektedir. Otizme genetik yatkınlığı olan çocukların kurşun, cıva, manganez, pestisitler ve
polibromine difenil eterler gibi zararlı toksinlere maruz kalmanın bu çocukların savunma
sistemlerini zayıflatabileceği ve nörolojik hasar riskini arttırabileceği şeklinde
belirtilmektedir. Bu nedenle bu araştırmada OSB ve kimyasal maddeler arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Otizm, Otizm spektrum bozukluğu, Kimya
ABSTRACT
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a lifelong neurodevelopmental disorder that usually
appears in the first three years of life and is characterized by significant impairment in social
interaction and communication skills, delayed or complete lack of speech language
development, limited interests, and repetitive behaviors. To date, no definite biomarker has
been revealed that enables the physical and biological diagnosis of ASD. This makes it
difficult to diagnose ASD. It is not known exactly what causes ASD, which does not have a
definite and single cause. There are many factors that cause ASD. It is stated that autism
spectrum disorder, which is stated to be caused by a series of complex gene-environment
interactions, may be associated with possible neurodevelopmental disorders, especially in
industrialized countries, due to the increased load of chemicals in the environment. It is stated
that exposure of children with genetic predisposition to autism to harmful toxins such as lead,
mercury, manganese, pesticides and polybrominated diphenyl ethers may weaken the defense
systems of these children and increase the risk of neurological damage. Therefore, in this
study, it is aimed to examine the relationship between OSB and chemical substances.
Keywords: Autism, Autism spectrum disorder, Chemistry
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Giriş
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), genellikle yaşamın ilk üç yılı içerisinde ortaya çıkan,
sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde belirgin derecede bozulma, konuşma dilinin
gelişmesinde gecikme veya tamamen eksiklik, sınırlı ilgi alanı ve tekrarlayan davranışlar ile
karakterize ömür boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur (1, 2, 3, 4).
Günümüzde yaygınlığı 59’da 1 olan OSB, hafif düzeyden şiddetliye doğru değişen geniş bir
nörolojik bozukluk yelpazesine sahiptir (5, 6). Bu nedenle bazı insanlar OSB’nin
semptomlarından hafif düzeyde etkilenirken, diğerleri ise derinden etkilenmektedir (7). Dünya
genelinde nüfusun yaklaşık %1’inin OSB’den etkilendiği tahmin edilmekte ve bu haliyle
içinde bulunduğumuz çağda zihinsel gerilikten sonra, en yaygın olarak görülen çocukluk
sorunlarından biri haline geldiği ifade edilmektedir (8, 9).
Otizm Spektrum Bozukluğuna neyin neden olduğuna dair kesin bir bilginin varlığından söz
etmek henüz tam olarak mümkün değilse de mevcut araştırmalar bu durumun tek bir nedeni
olmadığını ve birden fazla nedeninin varlığına dair bulgular ortaya koymuştur. Bu nedenler
genetik nedenler, çevresel nedenler ve nörobiyolojik nedenler şeklinde sıralanmaktadır (10,
11, 12). Otizme neden olan çevresel faktörlerden biri de kimyasal maddelerdir. Bu nedenle bu
araştırmada OSB ile kimyasal maddeler arasındaki ilişki ele alınmıştır.
Otizm ve Kimyasal Maddeler
Genler, çevre-gen etkileşimi ve nörobiyolojik nedenlerin tümü OSB riskini belirlemede rol
oynamakta ve hatta bu etkilerin bazılarının nesiller boyu görülebildiği ifade edilmektedir (13).
Bugüne kadar yapılan genetik çalışmalar, güçlü bir etkiye sahip genleri ortaya çıkaramamış
olsa da nörobiyolojik düzeyde genetik karmaşıklığın ve sistemik anormalliklerin yani
OSB’nin genetik etkiye ve çevresel katkılara sahip çok sistemli bir bozukluk olarak daha
kapsayıcı bir şekilde çerçevelenmesini desteklemektedir (14).
Bir dizi karmaşık gen-çevre etkileşiminden kaynaklanabileceği ifade edilen otizm spektrum
bozukluğunun, ortamdaki kimyasalların artan yükü, özellikle sanayileşmiş ülkelerde, olası
nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili olabileceği ifade edilmektedir. Otizme genetik yatkınlığı
olan çocukların kurşun, cıva, manganez, pestisitler ve polibromine difenil eterler gibi zararlı
toksinlere maruz kalmanın bu çocukların savunma sistemlerini zayıflatabileceği ve nörolojik
hasar riskini arttırabileceği şeklinde belirtilmektedir (15, 16, 17).
Otizm spektrum bozukluğuna neden olan çevresel faktörlerin ne olduğuna yönelik insan ve
hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda çevresel yönden maruz kalınan kimyasalların,
annenin yaşadığı stres, kullanılan ilaçlar, beslenme kürleri, tıbbi müdahaleler gibi farklı
nedenlerin OSB’nin oluşmasında rol alabildiği şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle cıva,
kursun, arsenik, magnezyum ve pestisitler gibi bazı çevresel ajanların öğrenme ve gelişimde
yetersizliklere neden olduğuna dair güçlü bir bağın olduğu söylenmektedir (18). Ayrıca birçok
OSB’li insanın vücutlarında yüksek düzeyde ağır metallerin olduğu özellikle OSB ile cıvaya
maruz kalma arasında bir ilişki olduğu ifade edilmektedir. OSB’li insanların maruz kaldığı bir
diğer çevresel neden ise tarım ilaçları yani bu ilaçların sahip olduğu kimyasal içeriklerdir.
Yine thimerosal denilen ve aşılarda kullanılan (Thimerosal cıva içeren bir koruyucudur) bir
maddenin de OSB’ye neden olduğu iddia edilmektedir (19, 20, 21, 22, 23).
Otizm spektrum bozukluğuna neden olan kimyasallar kadar OSB’li çocukların özellikle
davranış problemlerini azaltmaya yönelik başvurulan biyokimyasal tedavilerde mevcuttur.
Biyokimyasal tedavilerden biri olan ilaç tedavisiyle çocuğun saldırganlık, sinirlilik, kendine
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zarar verme, hiperaktivite ve tekrarlayan davranışlar gibi istenmedik davranışlarının
azaltılmasında etkili olduğu söylenmektedir (24, 25, 26).
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğunun tam olarak
belirlenebilmesi için fiziksel ve biyolojik biyobelirteçlerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yapılan çalışmalar OSB’li çocuklarda kimyasal toksinlerin varlığına işaret etmektedir. Bu
nedenle OSB ile kimyasal maruziyet arasında bir ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür.
Ancak bu durumun nasıl oluştuğu, çocukta kimyasal maddelerin varlığını tetikleyen
unsurların neler olduğu, ne gibi çevresel faktörlerin bunu tetiklediği vb. gibi faktörlerin daha
çok araştırılması ve böylelikle OSB’nin kesin tanı almasını sağlayabilecek biyobelirteçlerin
ortaya çıkarılması için kimyasal maddelerle olan ilişkinin daha çok araştırılması
önerilmektedir.
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AN ASSESSMENT OF MULTIDRUG RESISTANT BACTERIAL STATUS OF
OGANE-AJI RIVER, ANYIGBA, KOGI STATE
1S.
1&2

A. Adegoke and 2Yusuf, L

Department of Microbiology, kogi State University, Anyigba.

Abstract
Surface aquifers can be useful for different purposes however they can act as fomites. The
multidrug resistance pattern of bacteria from Ogane-Aji River was assessed. Samples were
taken from the river at two different points (Point A with a depth of 10 cm and point B with a
depth of 45 cm). These samples were analyzed by the most probable number (MPN) of which
point B had more MPN index/ml (180) than point A which had 79 MPN/index/ml. The
bacterial isolate obtained were identified by standard microbiological methods. The isolates
obtained were tested for their resistance to nine foreign antibiotics and 20 indigenous
antibiotics using the disk agar diffusion method. The organisms most frequently isolated from
the samples included those of the genera Staphylococcus, Bacillus, Enterobacter,
Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella, Streptococcus and Salmonella. Percentage resistance
to all the foreign antibiotics by the isolates were obtained {Staphylococcus sp.(55.5%),
Bacillus sp. (66.6%), Enterobacter sp.(77.8%), Streptococcus sp. (88.8%), Pseudomonas sp.
(66.6%), E. coli, Klebsiella (77.8%), Streptococcus sp.(88.8%) and Salmonella sp. (88.8%)
while percentage resistance to all the indigenous antibiotics were Staphylococcus sp.(30%),
Streptococcus sp.(20%), Bacillus sp.(70%), Enterobacter sp. (60%), Pseudomonas (50%), E.
coli (50%), Klebsiella (40%) and Salmonella (20%)}. All the isolates were found to be
multidrug resistant and the presence of such organisms in this body of water which is used for
many purposes within the area suggest a means whereby these organisms and the multidrug
resistance properties can spread through the population in contact with the river.
Keywords: agar diffusion, antibiotics, bacteria, multidrug resistant.

Introduction
The emergence of multidrug-resistant bacteria limits the clinical use of antibiotics and, as
resistant bacteria become more prevalent, there is increasing concern that existing antibiotics
will become ineffective against these pathogens and more expensive. Multidrug-resistant
genes conferring resistance to a wide variety of organisms have been identified in a large
range of water environments including drinking water in both developed and developing
countries. The main risk for public health is that resistance genes are transferred from
environmental bacteria to human pathogens. The potential of drinking water to transport
microbial pathogens to a greater number of people, causing subsequent illness, is well
documented in countries at all levels of economic development (Argerso, 2007).
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According to the World Health Organization, 80% of all diseases are attributed to unsafe
water. Developing countries in particular, are plagued with water-related diseases such as
diarrhoea which account for 10% of the disease burden in such countries.
Antimicrobial resistance (AMR) presents a major and growing threat to effective treatment of
bacterial infections. For almost a century antimicrobials have been used to control bacterial
infections and disease in humans and animals. However, with increasing microbial resistance
to these drugs, despite current interventions, we face a return to nineteenth century levels of
morbidity (Hawkey, 2008; Chan, 2011). Hitherto, investigation and policy development for
the control of AMR using surveillance data have focused largely on patterns of resistance to
individual antimicrobials (Skjøt-Rasmussen
et al., 2009) Quantitative studies have
concentrated on theoretical frameworks using simulated and in vitro experimental data (Smith
et al., 2002; Bergstrom et al.,2004), while much of our current understanding of the impacts
of individual antimicrobials has been derived from small scale clinical epidemiological
studies (Jiang et al., 2006).
The broader ecological landscape occupied by the bacteria and their hosts been considered by
Singer et al. (2006) and Martınez (2008). Novel approaches may bring new perspectives on
the origins and spread of AMR, or assist in the development of new or revised targeted
interventions. The use of antimicrobials in agriculture as a major driver of AMR in
pathogenic bacteria of significance to humans is an issue over which opinions are divided
(Angulo et al., 2004; Wassenaar, 2005). The prophylactic and metaphylactic use in animal
populations has been a particular concern (Aarestrup et al., 2001), especially when the drug
classes are the same as or related to the pharmaceuticals used in the control of human
infections. Exposure of microbial populations to antimicrobials evidently selects for
resistance; however, the critical and unresolved issue is the relative contribution to resistance
in these populations from the different host communities.
The multi-drug resistance mechanism employed by bacteria has resulted in a serious public
health threat today. River water is the major source of water for household use in most rural
communities in Kogi State. It is used for various purposes such as drinking, cooking, bathing
and laundry; hence it serves as a perfect medium for spreading these bacteria. River
contamination occurs when waste and different other pollutants are discharged into river
without being properly treated (Abraham, 2010).
Multidrug resistance is rising to dangerously high level in all parts of the world. New
resistance mechanisms are emerging and spreading globally, threatening our ability to treat
common infectious diseases. A growing list of infections – such as pneumonia, tuberculosis,
blood poisoning, gonorrhoea and food borne diseases are becoming harder and sometimes
impossible, to treat as antibiotics become less effective (WHO, 2010).There is need to
monitor our aquifers for multidrug resistant bacteria to create the much needed awareness in
order to alleviate the spread of multidrug resistant bacteria.
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Materials and methods
Study Area and Sample Collection
The study area is Ogane-Aji, a village in Dekina Local Government, Kogi State. That is the
source of Ogane-Aji. The sample was randomly collected (50 ml) into a sterile glass bottle at
three different points 50 metres apart along the course of the river. The bottled were placed in
ice-boxes and taken to the Microbiology Laboratory, Kogi State University, Anyigba for
further analysis.
Dilution Preparation and Inoculation
Serial dilution was carried out by introducing 1 ml sample into 9 ml sterile distilled water.
This was repeated with the dilution made to get various dilutions. 1 ml of the appropriate
dilution was used to inoculate cool, sterile, molten nutrient agar (pour plate method) and
incubated at 30oC for 2 days. Total coli form count was estimated using the most probable
number (MPN) method.
Bacterial Isolation and Identification
Distinct colonies from the mixed culture plates were sub-cultured severally to get a pure
bacterial isolate. The bacteria were identified using Gram test and biochemical tests (catalase,
methyl red, indole, Voges Proskauer, oxidase, citrate and urease) (Nester et al., 2007)
Antibiotic Susceptibility Testing of the Isolates
Antibiotic susceptibility test was carried out using disk diffusion method on Mueller Hinton
agar plates. The identification of Multidrug Resistant Isolates were recorded through the zone
of inhibition measured to the nearest millimetres.
Results
Bacterial isolates from the Ogane-Aji water sample showed that75% are rod shaped and
mostly enterobacteriaceae members as shown in Table 1

www.artuklukongresi.org

223

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Table 1: Gram reaction and biochemical characterization of pure isolates
Isolates Gram
Reaction

Cell
Biochemical Tests
Probable organism
shape
CAT INDO CIT MR UR OXI VP

A1

+

Cocci +

-

+

+

-

-

+

Staphylococcus sp.

A2

-

Rod

+

-

+

+

-

-

-

Bacillus sp.

A3

-

Rod

+

+

+

-

-

-

+

Enterobacter sp.

A4

-

Rod

+

-

+

-

-

+

-

Pseudomonas sp

B1

-

Rod

+

+

-

+

-

-

-

Escherichia coli

B2

-

Rod

+

-

+

-

+

-

+

Klebsiella sp.

B3

+

Cocci -

-

-

+

+

-

+

Streptococcus sp.

B4

-

Rod

+

-

-

-

-

-

Salmonella sp.

+

KEY: CAT = Catalase OXI = Oxidase INDO = Indole URE = Urease CIT = Citrate
MR = Methyl Red VP = Voges-Proskauer
Antibiotic susceptibility test of isolates revealed that Staphylococcus sp. showed the least
resistance of 55.5% while Streptococcus sp. and Salmonella sp. displayed highest resistance
of 88.8% to the tested antibiotics as showed in Table 2.
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Table 2: Antibiotic susceptibility test of isolates (foreign disks)
Chemical class Antibiotics
of antibiotics
β-lactam

AMP(10µg)
OX(1µg)
AUG(30µg)
Macrolide
VAN(30µg)
Cephalosporin 3 CAZ(30µg)
& 4 generation
CTX(30µg)
Tetracycline
TE(30µg)
DO(30µg)
Chloramphenicol C(30µg)

Staphyl
ococcus
sp.
I
R
R
S
R
R
R
S
S

Susceptible 33.3%
Intermediate 11.1%
Resistant
55.5%

Bacillu
s sp.
R
R
R
S
R
R
R
S
S

Enterob Pseud
acter sp. omon
as sp
R
R
R
R
R
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
I
S

33.3%
0%
66.6%

11.1%
11.1%
77.8%

E.
coli
R
R
S
R
R
R
R
R
S

Klebsi Strepto
ella sp coccus
sp.
R
R
R
R
R
R
I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
S

22.2% 22.2% 0%
11.1% 0%
22.2%
66.6% 77.8% 77.8%

11.1%
0%
88.8%

Salmo
nella
sp
R
R
S
R
R
R
R
R
R
11.1%
0%
88.8%

KEY: AMP = ampicillin OX = oxacillin VAM = vancomycin AUG = amoxicillin/clavulanic
acid C= chlorampehicol CAZ = ceftazidime CTX = cefotaxime TE = tetracycline DO =
doxycyline S = susceptible I = intermediate R = resistant

Table 3: Antibiotic susceptibility of gram positive isolates (indigenous disk)
Chemical Class of Antibiotics
Antibiotics

Staphylococcus sp. Streptococcus
sp.

Fluoroquinolones

S
R
S
S
I
S
I
I
R
R
40%
30%
30%

Aminoglycosides
Macrolide
β-lactam
Antitubercular
Chloramphenicol
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CPX(10µg)
NB(10µg)
LEV(20µg)
GN(10µg)
S(30µg)
E(30µg)
AML(20µg)
APX(20µg)
RD(20µg)
CH(30µg)
Susceptibility
Intermediate
Resistant
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S
I
S
S
S
S
R
R
I
I
50%
30%
20%
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KEY: CPX = ciproflox
streptomycin

NB = norfolaxin

GN = gentamycin

RD = rifampicin E = erythromycin CH = chloramhenicol
levofloxacin

AML = amoxil

APX = ampiclox,

S =
LEV =

Table 4: Antibiotic susceptibility of Gram-negative isolates
Chemical Class
of Antibiotics
Antibiotics

Entero
Bacillus
bacter
sp.
sp.
Fluoroquinolones OFX(10µg)
S
R
CPX(10µg)
S
R
NA(30µg)
R
I
β-lactam
AU(20µg)
R
I
PN(20µg)
R
R
Aminoglycosides GN(30µg)
R
S
S(20µg)
R
R
Cephalosporin
CEP(30µg)
R
R
Sulfonamides
SXT(20µg)
S
R
Reflacine
PEF(10µg)
R
S
Susceptibility 30%
20%
Intermediate 0%
20%
Resistant
70%
60%

Pseudo
monas
sp
S
S
R
S
R
R
R
R
S
S
50%
0%
50%

E.
coli

Klebsi
ella sp

S
R
R
R
S
R
S
R
I
I
30%
20%
50%

S
S
R
I
R
R
I
R
I
I
20%
40%
40%

Salmo
nella
sp
S
S
I
S
I
R
I
I
S
R
40%
40%
20%

KEY: OFX = tarivid PEF = reflacine CPX = ciprofloxacine AU = augmentin
gentamycin S = streptomycin. CEP = ceporex NA = nalidixic acid SXT = septrin
ampicilin

GN =
PN =

Table 5: MPN of the isolates from Ogane-Aji river water
Sample site

No. of tubes giving

A
B

10ml
5
5

1ml
3
3

MPN index
per 100ml
0.1 ml
0
3

27
33

95% confidence limit
low
9
11

High
80
93

Discussion
Water sample collected from Ogane-aji river in Anyigba Kogi State was used to assess the
multidrug resistance status of the river. Enumeration and isolation of bacteria was done and a
total of eight bacterial genera were isolated (Tables 3 and 4). Characterization and
identification of bacteria isolates was done through Gram staining and biochemical test. Two
organisms were Gram positive (Tables 3) while six organisms were Gram negative (Tables 4).
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The antibiotic susceptibility and resistance pattern (Table 2) for foreign disk showed 33.3%
sensitivity, 11.1% intermediate resistance and 55.5% resistance for Staphylococcus sp.,
Bacillus sp. showed 33.3% sensitivity, 0% intermediate and 66.6% resistance. Enterobacter
showed 11.1% sensitivity, 11.1% intermediate and 77.7% resistance. Pseudomonas showed
22.2% sensitivity, 11.1% intermediate resistance and 66.6% resistance. E. coli also showed
22.2% sensitivity, 0% intermediate resistance and 77.7% resistance. Klebsiella showed 0%
sensitivity, 22.2% intermediate resistance and 77.8% resistance. Streptococcus showed 11.1%
sensitivity, 0% intermediate resistance and 88.8% resistance. For salmonella 11.1% of
antibiotics showed intermediate resistance and 88.8% resistance respectively. Staphylococcus
showed resistance to oxacillin, Amoxicillin, Cefotaxime, Ceftazidime and Tetracycline.
Intermediate resistance to Ampicilin and susceptibility to Vancomycin, chloramphenicol and
Doxycycline. Bacillus sp. showed resistance to Ampicillin, Oxacillin, Amoxicillin,
Ceftazidime, Cefotaxime and Tetracycline. Susceptible to vancomycin, chloramphenicol and
Doxycycline. Enteroacter showed resistance to Ampicillin, Oxacillin, Amoxicillin,
Ceftozidime, Cefotaxime, Tetracycline and Docycline. Intermediate resistance to only
Chloramphenicol and susceptibility to only vancomycin. Pseudomonas showed resistance to
Ampicillin, Oxacillin, Amoxicillin, Ceftazidime, cefotaxime and Tetracycline. Intermediate
resistance to only Doxycycline and susceptibility to Vancomycin and chloramphenicol. E.coli
showed resistance to Ampicillin, Oxacillin, Vancomycine Ceftazidime, Cefotaxime,
Tetracycline and Doxycycline. Susceptibility to Amoxillin and Chloramphemicol. Klebsiella
showed resistance to Ampicillin, Oxacillin, Amoxicillin, Ceftazidime, Cefotaxime ,
Tetracycline and Doxycycline. It showed intermediate resistance to all the antibiotics used
except chloramphenicol which it was susceptible to. Salmonella also showed resistance to all
the antibiotics used except Augmentin which it was susceptible to.
The antibiotic susceptibility and resistance pattern (Table 4 and 5) for commercially available
disk showed 50% susceptibility to ciprofloxacine, gentamycin, Erythromycin,
Chloramphenicol and Levofloxacin. 30% intermediate resistance to Amoxil, Streptomycin
and Ampiclox. 20% resistance to Norfloxacin, and Rifampicin for Staphylococcus sp.
Streptococcus sp. showed 50% susceptibility to ciprofloxacine, streptomycin, gentamiycin,
erythromycin and Levofloxacin. 30% intermediate reisistance to Norfloxacin, Rifampicin and
Ampiclox. 20% intermediate resistance to Amoxil and Chloramphenicol. 20% susceptibility
to streptomycin and erythromycin. Bacillussp showed 70% resistance to Reflacin, Augmentin,
Gentamycin, Streptomycin, Ceporex, Nalidixic acid and Ampicllin, 0% intermediate
resistance and 30% susceptibility to Tarivid, Ciproflox and septrin. Pseudomonas showed
50% resistance to Gentamycin, Streptomycin, ceporex. Nalidixic acid and ampicillin. 0%
intermediate resistance and 50% susceptibility to Tarivid, reflacine, ciproflox and ampicillin.
Kelbsiella showed 40% interemediate resistance to Reflacine, Augmentin, Streptomycin and
Septrin. 20% susceptibility to tarivid and ciproflox. Salmonella showed 20% resistance to
Reflacine and Gentamycin, 40% intermediate resistance to Streptomycin, Ceporex, Nalidixic
acid and Ampicillin, 40% susceptibility to tarivid, ciproflox, Augmentin and septrin.
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The pattern of resistance in this study to several key antibiotics commonly used in therapeutic
treatment is considered a public health threat. The isolation of E.coli multidrug resistant
bacteria from Ogane-aji river correlates with the work of Stephen and Kennedy (2018) who
isolated multidrug resistant E. coli from water sources. Multidrug resistance patterns have
been also detected in E. coli isolated from river water in Osun State Nigeria, (Titilayo et al.,
2015) and from Yamuna river in the holy city of Mathura, India (Amit et al., 2014). The
isolation of multidrug resistant Enterobacter, Klebsiella, and Streptococcus from Ogane-aji
River correlates with the work of Abdul-Rasheed and his co-workers (2013) that isolated
similar multidrug resistant organisms from Opa River, South-Western Nigeria.
The incidence of multidrug resistant isolates from the Enterobacteriaceae family from
Ogane-aji river Anyigba correlates with the work of Graham et al., (2014) who identified
multidrug resistant isolates from the Enterobacteriaceae family in Almendares River in Cuba.
As shown in this study, the foreign or imported disk was found to be more potent than the
indigenous disk. The foreign disk (table 2) showed a higher resistance range of 55.5% to
88.8% than the indigenous disk which showed a resistance range between 20 -70%. The
presence of coliforms in water samples serve as indicators of faecal contamination
(Agunwamba 2000). The presence of E. coli, in the water sample used in this study indicates
the possible presence of other intestinal pathogens. Streptococcus sp, Staphylococcus sp,
Salmonella, Pseudomonas and Bacillus which were isolated and identified from the samples
are other pathogens of importance that have been linked to gastrointestinal disorders (Nwidu
et al., 2008)
Overall, the results of the present study demonstrated that the antibiotic resistance patterns
detected in the isolates collected from Ogane-aji River Anyigba, may have contributed to
ineffective use of antibiotics in the treatment of gastrointestinal infections reported in Oganeaji, resulting in lower alternatives for therapeutic treatments. Animal and human waste mostly
generated in rural locations, play an important role in diarrhea outbreaks observed within
inhabitants of this community.

Conclusion
The results of this study highlight the need for the provision of treated water for the
communities along Ogane-Aji river and the need to check level of pollution of the Ogane-Aji
river.
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ABSTRACT
The airmycoflora of 41 agricultural fields located in different villages of Thiruvallur district in
the state of Tamil Nadu, India was monitored. The agricultural fields of different villages
include, Kakkavakkam, Kavarapettai, Elavur, Puliyur and Ponneri. The airborne mycoflora
was studied from various agricultural fields which includes, Rice (11), Banana (7), Chilly (6),
Brinjal (3), Lady’s finger (2), Agathi (1), Mango (1), Pumpkin (1), Jasmine (6), Rose (2) and
Eucalyptus (1). Petridishes containing Potato Dextrose Agar (PDA) were exposed for 3
minutes using an Andersen N-6 single stage sampler for the isolation of airborne fungi. A
total of 30 different species belonging to 13 genera were recorded from the atmosphere of
different agricultural fields. Among them 4 species belongs to Zygomycota, 1 to Ascomycota
and the remaining to Mitosporic fungi. A total average of 612.82 CFU/m3 of air was
recorded. Among the species isolated, Penicillium oxalicum was found to be dominant with a
total average of 14,564 CFU/m3 followed by Aspergillus niger with 3000 CFU/m3 of air and
Aspergillus fumigatus with 2075 CFU/m3 of air. The other species like Aspergillus flavus and
Curvularia lunata has recorded more than 1000 CFU/m3 of air. The fungal species isolated
mostly are either saprophytic or opportunistic plant pathogens.
Keywords: Airborne fungi, Andersen N6 sampler, Agriculture fields, Penicillium,
Aspergillus

INTRODUCTION
The atmosphere is heavily infested with bioparticles called bioaerosols which includes
bacteria, fungal spores, viruses, actinomyceteous spores, pollen grains, fern spores, plant
cells, insect and mite fragments and its excreta, protein, enzymes, antibiotic from
biotechnological process, endotoxin and mycotoxin. Fungi are one among the bioaerosol
found ubiquitous in various indoor and outdoor environments. There are many studies
available on the airborne mycoflora of both indoor and outdoor environments. The study
related to airborne mycoflora of agricultural field which is an outdoor occupational
environment is meager. The farmer spends his major part of his time in the field. The
agricultural field is an outdoor environment which has conducive environment for the
proliferation of microbes especially fungi. The environment of agricultural field has abundant
source of organic matter, like leaf litter of crops, cattle dung, fertilizers of chemical and
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biological nature and wastes. Further they are irrigated for plantation. This provides suitable
moisture along with the organic sources of nutrition for microbes to proliferate. As an
outdoor, the air over the agriculture land continuously circulate with local eddies. This
favours the microbes from soil to come into the atmosphere. The fungal spores coming on to
the atmosphere settles on a suitable substrate in having different types of impact. If the
airborne microbe is a plant pathogen and settles on the surface of crops, they can induce plant
disease. If the same is inhaled by the farmers and other personnel involved in agriculture, the
organisms induce allergy and if conditions are favourable they may serve as an opportunistic
pathogen and as a toxigen. Thus, it is important to conduct a study to know the diversity of
fungi and their species distribution in the atmosphere of agriculture fields.
India is an global agricultural powerhouse. It has an arable land area of 159.7 million hectares
which is considered second largest in the world. It is one among the top three global
producers of many crops, including wheat, rice, pulses, cotton, peanuts, fruits and vegetables
The Indian GDP in agricultural sector was 20% during 2020-2021. Previously the authors
have studied the presence of thermophilous fungi from the atmosphere of Farm house
(Udayaprakash and Vittal, 2001), atmospheric fungi from solid waste dumping site
(Udayaprakash and Vittal, 2003), Exposure level of farmers to mold spores in a cattle farm
house in Chennai, India (Udayaprakash and Vittal, 2010), thermophilous fungi from the
atmosphere of solid waste dumping site (Udayaprakash and Vittal, 2011) and the airborne
mycoflora near Lignite mine in India (Arvind et al., 2011).
MATERIALS AND METHODS
Sampling sites
The villages belonging to Tiruvellore District of Tamil Nadu State in India were selected for
the studies. The villages includes, Kakkavakkam, Kavarapettai, Elavur, Puliyur, Ponneri and
Kanchipuram. From these villages, the different agricultural fields, i.e. Rice (11), Banana (7),
Chillies (6), Brinjal (3), Ladys finger (2), Agathi (1), Mango (1), Pumpkin (1), Jasmine (6),
Rose (2) and Eucalyptus (1) were studied for their airborne fungi. A total of 41 fields were
examined for their presence of different species of airborne fungi.
Air Sampling Methods
The air sampling in the agricultural field is carried using a Viable microbial Air sampler
(Aerotech laboratories, Inc. Phoenix, Arizona, USA). A continuous duty vacuum pump
(Zefon International, St. Petersburg, Florida, USA) is available which will provide a constant
air flow. The sampler is operated at the flow rate of 28.3 l/min [1 ACFM] using a visi-float
flow meter (Dwyer Institute, Michigan, USA). The petriplate containing Potato Dextrose
Agar (Potato -200 g, Dextrose-20g, Agar-20g, Distilled water-1 litre) amended with 1%
streptomycin was exposed for 3 minutes in the sampler. The exposed petriplates were
incubated at 28 ± 2◦C in the glass chamber for the isolation of fungi. The fungal colonies were
indentified based on macroscopic and microscopic characters using standard manual. The
fungi were identified with the help of standard text-books and mono graphs (Ellis, (1971 and
1976), Raper and Fennel (1973), Onions et al, (1991) and Udaya Prakash 2004).
Presentation of Data
Air sampling
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The colonies of individual species are converted to number/m3 of air by multiplying with a
factor calculated as follows and the counts are expressed as Colony Forming Unit
(CFU)/cubic meter of air (m3).
Suction rate of the sampler
Duration of each sampling
Amount of air sampling in 3 min
Let the number of colonies recorded

=
=
=
=

25 1/min
3 min
3 × 25 = 75 1/m3
X

Thus, the number of colonies recorded/m3 of Air =

1000 × X
75

The conversion factor

13.33

=

Percent contribution
The term percent contribution refers to the contribution of individual species to the
total and is calculated as follows.
No of CFU/m3 of an individual species
Percent contribution = _________________________________ x 100
Total no of CFU/m3 of all the species
RESULTS
A total of 30 different species belonging to 13 genera were recorded from the atmosphere of
different agricultural fields. Among them 4 species belongs to Zygomycota, 1 to
Ascomycetes and the remaining to Mitosporic fungi. Among the total genera recorded, the
genus, i.e. Aspergillus was represented by maximum number of species (13). The following
genus, i.e. Curvularia was represented by 4 species. The few genera, i.e. Rhizopus,
Drechslera and Fusarium are represented by 2 species each. All other genera i.e. Absidia,
Cunninghamella, Alternaria, Cladosporium, Monilia and Monodictys were represented by
single species each.
A total average of 25,126 CFU/m3 of air was recorded from different agricultural fields.
Among the total, Penicillium oxalicum was found to be dominant with more than 14,564
CFU/m3 of air followed by Aspergillus niger with 3000 CFU/m3 of air and Aspergillus
fumigatus with 2075 CFU/m3 of air. The other species like Aspergillus flavus and Curvularia
lunata has recorded more than 1000 CFU/m3 of air. The average CFU/m3 of air recorded by
individual species is presented in Table 1.
Among the total species, Penicillium oxalicum was found to contribute more than 57 % to the
total. This was followed by Aspergillus niger (11.94 %), Aspergillus fumigatus (8.26 %),
Aspergillus flavus (5.7 %) and Curvularia lunata (4.52 %). The following fungal species, i.e.
Aspergillus japonicus, Aspergillus tamarii and Aspergillus terreus are other significant
contributors to the total with more than 1 % as their contribution.
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DISCUSSION
Providing protection to workers from occupational health hazards caused by exposure to
biological agents, especially microbes become an increasingly important of health aspect and
safety at work. There is a need to enumerate microorganisms at different work places to
access the exposure to microbial risks. This is precisely the objective of the present
investigation.
Fungi in general can easily become airborne. To become airborne few of the major criteria is
required for fungal spores. The availability of source material in plenty thus producing more
spores, size of the spores i.e. smaller the size longer the distance carried, shape of the spores
in which spherical or hemispherical spores can be carried to longer distance and the buoyant
capacity of the fungal spores make them potent agent to become airborne. Fungi produce a
large number of spores which easily become airborne and can infect man and animals and can
cause allergy and mycotoxicosis (Lacey, 1996). Most of the recorded species in this study
falls under the above said criteria, thus becoming airborne.
Exposure to some fungi is clearly associated with symptoms of asthma and hay fever (Delfino
et al., (1996); Naeset al., (1996)). There is also some evidence that sensitization and exposure
to fungi increases the chances that an asthma attack will be fatal (Targonzkiet al., (1995)). In
these cases, the fungi must be a potent allergen or a pathogen. Toxigenesis mostly occur when
the fungi are ingested rather than inhalation.
The present study is conducted with the objective of analyzing the fungal presence in the
atmosphere over different agricultural fields in Tamil Nadu.Although much work has been
done in India on the airborne fungi, the information available has been collected using
“gravity plate technique” which is known to provide a distorted picture of the air mycoflora
(Gregory, 1973). To overcome this in the present study, it is conducted using a volumetric
sampler, i.e. Andersen single stage sampler (Aerotek Samplers, Inc. USA) which is for the
first time for the State of Tamil Nadu in India.
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Table 1. List of fungal species isolated, their average CFU/m3 of air recorded from
different agricultural fields.
Sl. No.

Species

Average
CFU/m3 of air

Zygomycetes
1
Absidia corymbifera
2
Cunninghamella echinulata
3
Rhizopus stolonifer
4
Rhizopus orzyae
Ascomycetes
5
Emericella nidulans
Mitosporic fungi
6
Alternaria alternata
7
Aspergillus amstellodami
8
A. candidus
9
A. flavus
10
A. fumigatus
11
A. glaucus
12
A. japonicus
13
A. nidulans
14
A. niger
15
A. ochraceus
16
A.restrictus
17
A. tamari
18
A. terreus
19
A. versicolor
20
Cladosporium cladosporioides
21
Curvularia brachyspora
22
C. lunata
23
C. pallescens
24
Drechslera australiensis
25
Fusarium moniliformis
26
F. oxysporum
27
Chrysonilia sitophila
28
Monodictys glauca
29
Penicillium citrinum
30
P. oxalicum
Yeast
Non sporulating colonies
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00007
14.12
21.18
190.62
176.5
28.24
21.18
42.36
1433.18
2075.64
21.18
797.78
112.96
3000.5
14.12
21.18
388.3
353
00007
14.12
63.54
1136.6
35.3
70.6
120
120
49.42
00007
00007
14564
84.72
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ABSTRACT
This paper presents detailed design, modeling, simulation and control of a Prosthetic Finger.
The robotic finger is actuated by power supply and consists of DC motor, gear combination,
lead screw, springs and phalanges. Bond Graph Modeling (BGM) approach is used for
modeling the prosthetic finger which is a potent graphical tool for modeling multi-domain
dynamic systems. The obtained BGM helps compute the state space equations for analysis of
the model internal dynamics and responses. 20-SIM software package is used for the
development of BGM and state space analysis. The mathematical model of the prosthetic
finger obtained is imported to MATLAB software for further stability analysis. We perform
Model Order Reduction (MOR) of the original finger model ensuring that the system’s
dynamics remain preserved in order to ease the controller synthesis process. Finally, our
model is synthesized with LQR Controller so that the motion of finger could be controlled
accurately. The simulation results are in close agreement with the experimental results and
therefore validate the proposed control methodology.
Keywords: Bond Graph Modeling, Simulation, LQR Control, Prosthetic Finger, Model Order
Reduction, Optimal Control

INTRODUCTION
Biomechanics deals with the application of mechanical laws to human body, specifically with
its loco motor system [1]. For a mechanical analogy of the human body, bones are represented
as levers, ligaments around joints as hinges and force for the movement of levers about joints
is provided by muscles. In manipulative techniques, detailed insight of the anatomy of joints,
their mechanism and effect of forces is quite significant. To develop a comprehensive
mathematical model; analogous to the human body, is one of the major issues in Bio
Engineering [2]. It has long being recognized that the functions and structures of human
fingers are very complex [3]. Recent researchers have also shown interest in the biomechanical analysis of complex mechanism of human fingers [4]. References [5-6] have
given a detailed literature survey on aspects concerning to functionality of hand.
Bond graphs are a domain-independent graphical description of dynamic behaviour of
physical systems. It is an integrated modeling technique for skeletal and muscular subsystems
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of the human body [7]. Modeling different subsystems as a module using Word Bond Graph
Objects and combining those modules is a way adapted by [8] to model a Prosthetic hand.
Prosthetic finger’s modeling using Bond Graph is not researched much and is an open area.
The contents of this paper are systematically built up on the Bond Graph Model (BGM) of the
prosthetic finger developed by the authors in [9]. The prosthetic finger is actuated by
individual motor, controlling the finger and allowing it to move and grip in a natural
coordinated way. The BGM is further used to compute state space equations in order to
analyze the model internal dynamics and responses using 20-SIM software. The mathematical
model of the prosthetic finger obtained is imported to MATLAB software for further stability
analysis. We perform Model Order Reduction (MOR) of the original finger model ensuring
that the system’s dynamics remain preserved in order to ease the controller synthesis process.
Finally, our model is synthesized with LQR Controller so that the motion of finger could be
controlled accurately.
ANATOMY OF HUMAN FINGER
The four main fingers contain metacarpal bones, which form most of the hand and extend up
to the knuckles, and the phalanges, which constitute the actual fingers. These phalanges are
made up of three bones. The proximal phalanx is the bone between the knuckle and the first
joint of the finger. The middle phalanx extends between the first and second joint. The distal
phalanx is the bone at the very tip of the finger [10]. The anatomy of human finger is shown
in figure 1.
MATHEMATICAL MODELING
Bond graph method deals with the efficient solution for problems of dynamic systems. Bond
graph modeling is a unified modeling approach, which models different types of systems
together encompassing the domain of Electrical, Mechanical, Hydraulic and
Thermodynamical systems [11]. It is basically a graphical method to represent physical
dynamics of a system with flows and efforts. Initially the model is represented graphically.
This leads to the generation of equations for the graphical model. Numerical solutions of these
equations are then formulated and output can be analyzed. This approach helps in
understanding the behaviour of a complex multiple domain and modular physical system [12].
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Figure 1 Anatomy of Human Finger [10]
Before developing the detailed bond graph model of the Prosthetic Finger, we present
working principal of each finger. Motor converts electrical energy to rotational energy that
drives the lead screw through gears. The translational energy of the lead screw helps in
flexion and extension of phalanges. Next we make a Word Bond Graph which is simply the
representation of bond graphs in words. The formation of word bond graph is very beneficial
at this stage as it eases precise development of complete Bond Graph Model of the system.
The Word Bond Graph of the Prosthetic Finger is presented in figure 2.

Figure 2 Word Bond Graph of a Prosthetic Finger
This Word Bond Graph helps us develop the BGM of a prosthetic finger that is shown in
figure 3. Further in this study, we provide a detailed modeling design down to each
component level movement. From the bond graph state space of the system is obtained having
general equation as follows.
𝑥𝑥⃑̇(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 ∙ 𝑥𝑥⃑(𝑡𝑡) + 𝐵𝐵 ∙ 𝑢𝑢
�⃑(𝑡𝑡)
𝑦𝑦⃑(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 ∙ 𝑥𝑥⃑(𝑡𝑡)

(1)

There are 5 energy storing elements making the 5th order model of the system. We note that
after minimal realization of differential causalities in the bond graph and eliminating
redundancies, the system has 4th order model. These differential causalities appeared because
of algebraic loops present in the model. There is one input i.e. source of effort (Se1) in figure
3, which is component of input vector 𝑢𝑢
�⃑(𝑡𝑡). The state vector 𝑥𝑥⃑(𝑡𝑡) constitutes due to the
generalized momentum at every inertia elements and generalized displacement at every
compliance element where there are only integral causalities. The resulting state matrix A is
4x4, the input gain matrix B is of 4x1 order and output gain matrix C is of 1x4 order.
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Figure 3 Bond Graph Model of a Prosthetic Finger
SIMULATION RESULTS
The model is simulated by taking Se1 as input terminal and damping of intermediate and
distal phalange of finger (I3) as output terminal. Linearization for this input-output in 20-Sim
provides a 4th order model in state space of transfer function realization. Now Balanced
Truncation is used to work out a lower order estimate of system model by neglecting those
states having low effect on the overall model response. This state contribution is calculated on
the basis of Hankel Singular Values (HSV). The final Reduced Order Model (ROM) came out
to be of 2nd order. The bode plot of the ROM and the Full Order Model (FOM) is illustrated in
Fig. 4. The figure shows that the characteristics of the FOM and ROM are preserved. Figure 5
shows the state energy of the reduced 2 states computed through Hankel Singular Value state
contribution technique. The values and specifications of components of BGM are taken from
author’s previous work [4].

Figure 4 Bode plot of ROM and FOM

Figure 5 HSV plot of the ROM
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LQR CONTROLLER
The next objective is to develop a Prosthetic Finger that could mimic the original one as
closely as possible in movements and control. In order to achieve the response having less
settling time, we synthesized a LQR based feedback control system. Figure 6 shows the polezero map of the closed loop linearized model of the finger which shows that all eigenvalues
(poles) are in left half plane (LHP) and thus the system is stable. Figure 7 shows the step
response of the complete feedback control law design for index finger as given in Equation
(2). The step response is converging and therefore depicts the stable response in close
agreement with literature results.
𝑢𝑢(𝑡𝑡) = −𝐾𝐾 ∙ 𝑥𝑥⃑(𝑡𝑡)

(2)

Figure 6 Pole zero plot of Closed Loop Feedback System

Figure 7 Step Response of Closed Loop Feedback System
CONCLUSION
We developed a Bond Graph Model (BGM) of a Prosthetic Finger incorporating all the
phalanges that are powered by motor using 20-SIM. The BGM is used for the successful
analyses of systems internal dynamics. We perform a model order reduction (MOR) of the
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original finger model ensuring that the system’s dynamics remain preserved. This reduction of
redundant states from 4 to 2 states eased the controller synthesis process. Finally, LQR
synthesis is performed so that the motion of finger could be controlled accurately. The
simulation results are in close agreement with the experimental results and therefore validate
the proposed control methodology.
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ÖZET
Günümüzde değişen yaşam şartları, radyasyonun artması ve doğal yiyeceklerin yerini hormonlu
yiyeceklere bırakması ile birlikte kanser 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu haline gelmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre; 19.2 milyon yeni kanser vakası tespit
edilmiş ve hastalığa bağlı 9.9 milyon ölüm gerçekleşmiştir.
Son yıllarda antikanser ilaç geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar arasında, güçlü bir
anitoksidan olması sebebiyle “Lipoik Asit” ve türevleri umut vadeden sonuçları ile popüler bir
araştırma alanı haline gelmiştir. Bu sebeple bu çalışmada mannoz bazlı bir lipoik asit türevinin
sentezlenmesi ve İnsan Hepatoselüler Karsinoma (HepG2) hücre hattı üzerindeki etkisinin
incelenmesi amaçlandı.
İlk olarak lipoik asit etilendiamin ile reaksiyona sokularak lipoil amit türevi sentezlendi. Daha
sonra D-mannozdan yola çıkarak asetillenmiş izotiyosiyanat türevi sentezlendi. Lipoil amit
bileşiği ve 2,3,4,6-tetra-O-asetil-α-D-mannopiranozil izotiyosiyanat’ın reaksiyonuyla hedef
ürün elde edildi. Son ürünün yapısı, spektroskopik analizler (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR) ve
element analizi ile belirlendi. Ayrıca sentezlenen bileşiğin sitotoksisitesi HepG2 kanser hücre
hattında WST-8 yöntemi ile araştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Mannoz, lipoik asit, HepG2, antikanser

ABSTRACT
Cancer has become the most important health problem of the 21st century with the changing life
conditions, increasing radiation and the replacement of natural foods with hormone foods.
According to the 2020 data of the World Health Organization; 19.2 million new cancer cases
have been detected in the world and 9.9 million deaths have been caused by the disease.
Among the studies to develop anticancer drugs in recent years, “Lipoic Acid”, which is a strong
antioxidant, and its derivatives have become a popular field of research with promising results.
For this reason, in this study, it was aimed to synthesize a mannose based lipoic acid derivative
and to investigate its effect on the Human Hepatocellular Carcinoma (HepG2) cell line.
First, lipoyl amide derivative was synthesized by reacting lipoic acid with ethylenediamine.
Then, acetylated isothiocyanate derivative was synthesized starting from D-mannose. The
target product was obtained by the reaction of lipoyl amide compound and 2,3,4,6-tetra-O-
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acetyl-α-D-mannopyranosyl isothiocyanate. The structure of the final compound was
determined by spectroscopic analyses (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR) and elemental analysis. And
also cytotoxicity of synthesized compund was investigated in HepG2 cancer cell line by the
WST-8 assay.
Keywords: Mannose, lipoic acid, HepG2, anticancer

1. INTRODUCTION
α-Lipoic acid (ALA) is an eight-carbon fatty acid containing disulfide at the 6th and 8th carbons
of the thiolane ring. It is also a powerful antioxidant and coenzyme. Recent studies suggested
the possibility of lipoic acid as a potential anticancer agent. Studies have proven that lipoic acid
has an antiproliferative effect on different cancer cell lines, prevents metastasis and increases
apoptosis. For this reason, anticancer studies on lipoic acid have gained momentum in recent
years.
It has been found that lipoic acid has an antiproliferative effect, decreases cell viability and
increases apoptosis in four different thyroid cancer types (BCPAP, HTH-83, CAL-62, FTC133) with different origins and mutation types. Also in this study, it was found that lipoic acid
reduced migration in BCPAP, HTH-83, CAL-62 cell lines (Jeon et al., 2016). Li et al found
that lipoic acid, both on its own and in combination with paclitaxel (a known cancer agent),
reduced time-dependent cell viability in the MCF7 cancer cell line (Li et al., 2015). In a different
study, it was found that lipoic acid significantly reduced cell proliferation in both human
cervical carcinoma cell line (HeLa) and human colon cancer cell line (Caco-2) in a dosedependent manner (Damnjanovic et al., 2014). In a study published in 2020, lipoic acid (50
mg.kg-1 day-1) was added to the drinking water of mice implanted with A549 cancer cells, and
the status of cancer cells and LDH levels were monitored. In this study, it was shown that cancer
cell viability decreased significantly and LDH levels increased in 72 hours (Peng et al., 2020).
In another study, the apoptosis efect of lipoic acid and lipoic acid-cisplatin combination were
investigated in the MCF7 cell line. As a result of the study, it was found that both lipoic acid
and combined with cisplatin decreased cell viability and increased apoptosis (Nur et al., 2017).
In a study on apoptosis, it was shown that lipoic acid and its reduced form dihydrolipoic acid
effectively induce apoptosis in human colon cancer (HT-29) cells through increased ROS
production in mitochondria (Wenzel et al., 2005). And also, lipoic acid inhibits the migration
and metastasis of breast cancer cells (MDA-MB-23 and 4T1) by blocking TGFβ1 signals
(Tripathy et al., 2018).
Mannose is a aldohexose carbohydrate and a C-2 epimer of glucos. In recent years, research on
the use of mannose in various types of cancer has gained momentum. In a study on the human
lung cancer (A549) cell line, it was shown that mannose significantly inhibited the proliferation
of A549 cells and increased the anti-tumor activity of carboplatin. It was also found that
mannose inhibited cell migration in A549 cell line and co-treatment with mannose+carboplatin
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had very effective inhibition on tumor growth (Sha et al., 2020). In another study, it was found
that mannose inhibited proliferation of lung cancer cells (A549 and HCC827) in vitro.
Moreover, results from nude mouse experiments showed that mannose effectively reduced
metastasis of A549 cells in vivo (Luo et al., 2020). Another study showed that D-mannose
significantly suppressed triple-negative breast cancer (TNBC) growth and significantly
extended the lifespan of tumor-bearing mice (Zhang et al., 2022).
In the light of all these data, a new mannose derivative of lipoic acid was synthesized in this
study and the IC50 dose of the synthesized derivative was determined in the human liver cancer
cell line (HepG2).

2. MATERIALS AND METHODS
Solvents and chemicals used in the study were obtained from Merck, Sigma-Aldrich, AlfaAesar companies, and all solvents were subjected to appropriate purification and drying
processes. The melting points of the synthesized compounds were determined with an electrothermal digital melting point determination device. The IR spectra of the synthesized
compounds were recorded in Perkin Elmer Spectrum 100 FTIR spectrometer, and 1H-NMR and
13
C-NMR analyzes were recorded in Oxford brand 400 MHz and Agilent brand 600 MHz NMR
devices. The biological activity parts of the study were carried out at Ondokuz Mayıs University
Stem Cell Application and Research Center (KÖKMER).
2.1. Synthesis of N-(2-aminoethyl)-5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanamide (1)
Lipoic acid (4.84 mmol) was dissolved in dry chloroform and a solution of carbonyldiimidazole
(4.84 mmol) in dry chloroform was added this mixture. The reaction was continued for 2 hours
at room temperature to activate the lipoic acid. At the end of the 2 hours, the temperature was
adjusted to -5 °C and a dry chloroform solution of ethylenediamine (29.07 mmol) was added to
the reaction mixture dropwise. After the reaction was completed 48 hours later, the mixture was
first extracted with saturated NaCl solution and then with distilled water. The organic phase
was dried with sodium sulfate and stored.
Yellow liquid. Yield: 67%. IR (NaBr, cm-1): 3297; 2927; 2854; 1638; 1555; 1447; 1251. 1H
NMR (400 MHz, DMSO-d6, ppm): δ= 7,79 (s, 1H); 3.61-3,54 (m, 1H); 3,06-3,19 (m, 2H);
3,04 (t, J=2.6 Hz, 1H); 3,00 (app t, J=2.8 Hz, 1H); 2.48-2.47 (m, 2H); 2,38 (sext, J=6.4 Hz,
1H); 2,02 (t, J=7.4 Hz, 2H); 1,84 (sext, J=6.4 Hz, 1H); 1,62 (sext, J=7.6 Hz, 1H); 1,44-1,56
(m, 3H); 1,34-1.27 (m, 2H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ= 172.56; 56.57; 40.13;
39.29; 38.76; 38.54; 35.69; 34.57; 28.77; 25.41.
2.2. Synthesis of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl isothiocyanate (2)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl bromide (10 mmol) was added to a boiling
suspension of 15 mmol Pb(SCN)2 in 30 ml dry xylene under argon. After 6-7 hours of reflux,
it was observed that the starting material was consumed and the product was formed with TLC
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using a 7:3 PE/EtOAc solvent system. The mixture was filtered and washed with
dichloromethane. The solvent was removed under reduced pressure. The resulting residue was
purified by flash chromatography on a 4:1 PE/EtOAc system.
1
Transparent gel. Yield: 60%. [a]20
D = +139 (c 0,5 CHCl3). H NMR (400 MHz, CDCl3, ppm):
δ= 5,51 (d, 1H); 5,20-5,32 (m, 3H); 4,01-4,26 (m, 3H); 2,11 (s, 3H); 2,05 (s, 3H); 2,01 (s, 3H);
1,95 (s, 3H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ= 170,4; 169,4; 144,0; 82,7; 20,7; 20,4.

2.3. Synthesis of (2S,3S,4S,6R)-2-(3-(2-(5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanamido)ethyl)thio
ureido)-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate (3)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl isothiocyanate (2) (0.80 mmol) was added to
solution of N-(2-aminoethyl)-5-(1,2-dithiolane-3-yl)pentanamide (1) (0.80 mmol) in dry
chloroform. At the end of the reaction (app. 24 hours), the solvent was removed by evaporation.
The product (3) was purified by column chromatography on an 8:2 toluene/methanol system.
Yellow gel, Yield: 67%. IR (NaBr, cm-1): 3319; 2934; 1748; 1643; 1538; 1368; 1225; 1053.
1H NMR (600 MHz, CDCl , ppm): δ= 7.48 (bs,1H); 7.43 (s, 1H); 6.57 (s, 1H); 5.58 (s, 1H);
3
5.29 (s, 1H); 5.25 (d, J=7.7 Hz, 1H); 4.32 (dd, J=5.2 Hz, J=7.0 Hz, 1H); 4.14 (dd, J=2.8 Hz,
J=9.4 Hz, 1H); 4.00 (s, 1H); 3.76 (s, 2H); 3.56-3.51 (m, 1H); 3.43 (s, 2H); 3.16-3.12 (m, 1H);
3.10-3.06 (m, 1H); 2.43 (sext, J=6.4 Hz, 1H); 2.18 (t, J=7.4 Hz, 2H); 2.13 (s, 3H); 2.06 (s, 3H);
2.03 (s, 3H); 1.99 (s, 3H); 1.88 (sext, J=6.7 Hz, 1H); 1.71-1.58 (m, 5H); 1.48-1.37 (m, 2H). 13C
NMR (100 MHz, CDCl3, ppm): δ= 184.34; 174.35; 170.77; 170.03; 169.93; 169.51; 80.26;
69.81; 68.83; 68.59; 66.27; 62.16; 56.36; 53.43; 44.85; 40.25; 39.70; 38.46; 36.32; 36.26;
34.50; 28.79; 25.34; 25.25; 20.81; 20.80; 20.70; 20.64. Anal. Calc. for C25H39N3O10S3: C,
47.08; H, 6.16, N, 6.59. Found: C, 46.98; H, 6.12; N, 6.58.
2.4. Cell viability and IC50
The cytotoxicity studies of the synthesized product (3) in human hepatocellular carcinoma
(HepG2) cells were performed with cell countin kit-8. Cytotoxicity studies were performed at
different concentrations (50-100-200 μM) for 48 hours with the WST-8 method of viability
testing. HepG2 cells were grown in appropriate medium and seeded at 15x104 cells in 96-well
plates. Prepared different concentrations (200 µL) were applied to the wells and the % viability
test in cells was performed for 48 hours. This procedure was done in 3 repetitions for one set.
The cis-platin (30 μg) was used as the positive control (standard) and 1% DMSO:Acetone (1:9)
as the negative control. After 48 hours, the samples on the cells were removed. 100 µL of
medium and 10 µL of WST-8 cytotoxicity kit were added and spectrophotometric
measurements were taken at 450 nm and 650 nm at 240th minute. By examining the relationship
between concentration and % viability, cytotoxicity graph was created and IC50 concentration
was calculated.

www.artuklukongresi.org

248

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

3. RESULTS AND DISCUSSION
The synthetic route to prepare lipoic acid-mannose derivative is depicted in Scheme 1. At first,
lipoic acid were reacted with ethylenediamine to obtained lipoyl-amide derivative 1. Then
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl isothiocyanate (2) was synthesized and reacted
with lipoyl-amide derivative to obtained final product (3). The structure of target compound
was characterized by 1H-NMR, 13C-NMR, FTIR and elemental analysis.
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Scheme 1. Synthesis of lipoic acid-mannose derivative

Figure 1. 1H-NMR spectrum of compound 3
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3.1. Spectroscopic characterization of the synthesized lipoic acid-mannose derivative
When we examine the 1H-NMR spectrum of compound 3 (Figure 1), lipoic acid protons were
observed at between 1.37-1.89 ppm, acetyl protons of mannose were observed at between 1.992.13 ppm, and protons of lipoic acid-amide structure were observed at between 2.18-3.76 ppm.
In addition, the mannose protons and –NH protons were observed at between 4.00-7.48. The
13
CNMR spectra of 3 indicates the presence of C=S bond at 184.34 ppm, carbonyl groups at
174.35 and 169.51 ppm, mannose carbons at between 80.26-62.16 ppm, and lipoic acid carbons
at between 56.36-25.25 ppm. When we examine the FTIR spectrum of compound 3, strong
absorption bands appeared in the 3319 cm-1 assinged to NH groups. The signals observed at
1748 and 1225 cm-1 indicate the presence of C=O and C-O groups in the structure.
3.2. Cell viability and IC50
The cytotoxic activity of the lipoic acid-mannose compound (3) was evaluated by the WST-8
test in the HepG2 cell line. For this purpose, the target compound was screened in the liver
(HepG2) cancer cell line and the following graph (Figure 2) was created by examining the
relationship between concentration and % viability. The study was repeated in 3 times, and the
standard deviation values are indicated with the error band in Figure 2. As a result of the study,
compound 3 did not show a significant increase or decrease in cell viability for the HepG2 cell
line at all concentrations (50, 100 and 200 μM) at 48 hours. The IC50 value calculated for
compound 3 as a result of the cytotoxicity test greater than 3000 μM.
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Figure 2. Effects of the compound 3 on the proliferation of HepG2 cell line
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4.CONCLUSION
In conclusion, new lipoic acid-sugar derivative was synthesized and characterized by several
techniques. The synthesized compund was evaluated for its antiproliferative effects against
HepG2 cancer cell line. It was found that the synthesized product did not cause a significant
increase or decrease in cell viability at the tested concentrations.
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ABSTRACT
Mardin Grand Mosque, which was built in the 12th century during the Artuqid period and
known as one of the oldest mosques in Anatolia, is located in the Ulu Cami Neighborhood,
which is located in the borders of Artuqid, the central district of Mardin, in the urban protected
area where the historical texture is dense. According to the inscription in the building, it was
built between 1176-1186. Considering the mosques of the period, it has been determined that
the second of three different plan schemes created in the classification that can be made was
built with the features. In the second diagram, there is a Harim consisting of transverse naves
and a mihrab unit (dome) in the middle of the Harim. There is also a courtyard to the north of
the sanctuary. As it can be understood from its charter, the mosque, which has two minarets,
one in the east and one in the west, is an important work in terms of being an example of the
Selatin mosques with double minarets in the Ottoman period, since it is a Sultan's structure.
The city of Mardin, one of the oldest cities of Mesopotamia, which left its mark with different
names in different periods of history, contains different ethnic, cultural and religious elements.
This multinational structure of the city has caused different periodic changes and
transformations to be reflected in the spaces. Within the scope of the study, this situation is
handled through the Mardin Ulu Mosque, and the changes and transformations that have
occurred in the building from its first construction to the present are discussed through plans
and visuals. These changes have been classified periodically by making use of the restitution
and survey projects.
As a result of the research, it has been revealed that the mosque underwent different periodic
repairs and additions during the Artuqids and Akkoyunlu period. The building took its present
form in the period when the Ottomans dominated the city by staying as faithful to the original
as possible. The changes made in this period were mostly facade and mass changes that did not
lead to a change in the plan in the form of closing the porticoes and repairing the damages.
Additions such as the madrasa, fountain, toilet and imam's room built around the building show
that the mosque is not a structure on its own, but that it has turned into a social complex with
the mosque in the center and surrounded by construction. After all these changes and
transformations, the building continues to exist today and is open to worship and visit.
Keywords: Mardin Ulu Mosque, spatial transformation, periodic change
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MARDIN ULU CAMI DÖNEMSEL MIMARI DEĞIŞIMLERININ İRDELENMESI
ÖZET
12.yüzyılda Artuklular döneminde inşa edilen ve Anadolu’nun en eski camilerinden birisi
olarak bilinen Mardin Ulu Cami, Mardin ilinin merkez ilçesi olan Artuklu sınırlarında yer alan
Ulu Cami Mahallesinde, tarihi dokunun yoğun olduğu kentsel sit alanında yer almaktadır.
Yapıda yer alan kitabeye göre 1176-1186 yılları arasında inşa edilmiştir. Dönemin camileri ele
alındığında yapılabilecek sınıflandırmada oluşturulan üç farklı plan şemasından ikincisinin
özellikleri ile inşa edildiği tespit edilmiştir. Belirtilen ikinci şemada enine sahınlardan oluşan
bir harim ve harimin ortasında bir mihrap önü birimi (kubbesi) bulunmaktadır. Ayrıca harimin
kuzeyinde de bir avlu yer almaktadır. Vakfiyesinden anlaşıldığı üzere biri doğuda, biri batıda
olmak üzere iki minareye sahip olan cami, bir Sultan yapısı olduğundan Osmanlı döneminde
çifte minareli Selatin camilerine örnek gösterilmesi açısından önemli bir eserdir.
Tarihin farklı dönemlerinde farklı isimlerle iz bırakan Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden
birisi olan Mardin şehri, farklı etnik, kültürel ve dini unsurları bir arada bulundurmaktadır.
Şehrin bu çok uluslu yapısı farklı dönemsel değişim ve dönüşümlerin mekânlara da
yansımasına neden olmuştur. Çalışma kapsamında bu durum, Mardin Ulu Cami üzerinden ele
alınarak yapıda ilk inşa edilişinden günümüze kadar meydana gelen değişim ve dönüşümler
planlar ve görseller üzerinden ele alınmıştır. Bu değişimler restitüsyon ve rölöve projelerinden
de yararlanılarak dönemsel olarak sınıflandırılmıştır.
Artuklular ve Akkoyunlular döneminde caminin farklı dönemsel onarımlar gördüğü ve
eklemeler yapıldığı araştırma sonucunda ortaya konulmuştur. Yapı günümüzdeki halini ise
olabildiğince aslına bağlı kalarak Osmanlının şehre hâkim olduğu dönemde almıştır. Bu
dönemde yapılan değişiklikler genellikle revakların kapatılması ve hasarların onarılması
şeklindeki planda değişikliğe yol açmayan, cephesel ve kütlesel değişimler olmuştur. Yapının
çevresinde inşa edilen medrese, çeşme, hela ve imam odası gibi eklemeler de caminin tek başına
bir yapı olmadığını, camiyi merkeze alan ve çevresinde yapılaşmanın olduğu bir külliyeye
dönüştüğünü göstermektedir. Tüm bu değişim ve dönüşümler sonrasında yapı, günümüzde
varlığını sürdürmektedir, ibadet ve ziyarete açıktır.
Anahtar Kelimeler: Mardin Ulu Cami, mekânsal dönüşüm, dönemsel değişim

INTRODUCTION
The city of Mardin, known by different names in different periods of history, is one of the most
important cities of Mesopotamia. It is important in every period to protect and transfer the
regions that are based on the historical past and have cultural and historical importance to future
generations. The texture, architecture and many historical structures of the city of Mardin are
among the important historical heritages that should be preserved and transferred to future
generations. Mardin Mosque, which will be discussed for this purpose, has preserved its
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existence until today, although it has undergone changes in different periods. After that, this
study was carried out in order to preserve its existence and to understand its history and period
changes.
The founder of the Mardin Great Mosque, which is one of the most important examples of
Artuqid period architecture, whose construction date is known as the last quarter of the 12th
century, is unknown. The Artuqid Principality started to develop itself in the 12th and 13th
centuries, and especially in the regions where it ruled in the fields of art and architecture (in the
lands of Eastern and Southeastern Anatolia), many civil and religious buildings such as inns,
baths, bridges, mosques, caravanserais, complex, bazaars, which bear the traces of different
cultures. architectural works were brought to the city.
Within the scope of this study, Mardin Ulu Mosque, which is one of the historical buildings
brought to the city and still exists today, will be discussed. Starting from the location of the
mosque in the city, the changes and transformations in its architecture will be discussed. The
additions made to the building, which has preserved its centrality since the first time it was
built, the destructions and changes in and around the building will be examined through
architectural plans, sections and appearances, and periodic changes will be revealed
comparatively. In this way, the Ulu Mosque, one of the oldest mosques in Mardin, which has
hosted different states and nations from its first construction to the present, and its changes will
be considered together and protected and will be a source for new studies that can be done on
how to transfer it to future generations.
Mardin City History and Geographical Location
The city of Mardin is located in the Southeastern Anatolia Region of Turkey, at the intersection
of the borders of many civilizations (Figure 1). The city was established on the ridges of the
mountains called Tur Abdin (between Cizre, Mardin, Nusaybin and Hasankeyf) with a height
of approximately one thousand hundred meters from the sea, with roads connecting Azerbaijan,
Iran and Anatolia to Syria, Iraq and Elcezire (Taştemir, 2003). Located between the Euphrates
and Tigris rivers, Mardin borders the provinces of Batman, Siirt, Diyarbakır, Şırnak and the
Syrian state. In addition, due to the fact that Mardin is on the trade routes of historical
importance, such as east-west (Silk Road) and north-south, infrastructures such as trade,
tourism and transportation have developed.
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Figure 1. Location and districts of Mardin province in southeastern Turkey
on the map of Turkey
In the researches, it is not possible to make a definite determination about the history of Mardin
province. However, different dates have been reached as a result of different studies on this
subject. According to Sancak (2008), the oldest date that can be reached can go back to 3500
BC. Alioğlu (2013) states that Mardin's history was home to civilizations such as Assyria, Med,
Babylon, Hurri and Mitanni dating back to 3000 BC, while Yıldız & Koç (2010) stated that the
first settlements in the city began in 4500 BC and states that it was ruled by Saburis, Sumerians,
Akkadians, Babylonians, Mitanis, Assyrians, Persians, Romans, Byzantines, Umayyads and
Abbasids, Artuks, Ayyubids, Seljuks, Akkoyuns and Ottomans, respectively. Especially during
the Akkoyunlu and Artuqid periods, many zoning activities were implemented in the city. It is
stated that the existing urban texture emerged in the Artuqid, Akkoyunlu and Ottoman periods,
and many monasteries and churches were brought to the city by the Assyrians (Ayan, 2012).
Mardin Ulu Mosque Location and Environmental Data
The city of Mardin consists of two parts, one of which is the castle and the other is located on
the outskirts of the castle, called the main city (also called the outer castle). Dozens of historical
monuments of the city of Mardin, which was under Artuqid rule for centuries, remained from
this period. At the beginning of these works is the Mardin Ulu Mosque. The mosque is located
in the city center where the historical texture is dense, in the urban protected area that includes
many historical buildings. With the construction of the mosque in 1176, the surrounding of the
building has a texture of bazaars and traditional houses.
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Figure 2. Mardin monuments and their location in the city (adapted by the author from
Düzenli and Taşar, 2012.)
The first analytical research on the mosque was made by A. Gabriel (1940) and later by A.
Altun (1971a, 1973) (Çağlayan, 2018). Albert-Louis Gabriel's research on the place of the Great
Mosque in the history of art, who explored the architecture of Mardin from the Artuqids to the
present, was published in 1937 (Çelebioğlu, 2018).
Mardin Grand Mosque, which is one of the oldest and central structures of the city, covers a
rectangular area on the east-west axis within the bazaars, south of the road1 that separates the
city from west to east with a main street, as seen in the urban map in Figure 2. The mosque
was built on a leveled (filled) area due to the sloping terrain of Mardin. Therefore, it is
completely invisible when viewed from the front.
Mardin Grand Mosque Construction Information
There are different discourses about the first construction of the mosque, using the inscriptions
on the building. Based on an inscription with a flowered kufic inscription, it is estimated to date
from the XI. It is said that it was built in the 16th century (the Great Seljuk period) (Koçoğlu,
2006; Çağlayan, 2018). It is stated on the base of the minaret that it was built in 572 (1176-77)
by Diyarbekir Meliki II. Kutbüddin Ilgazi. On the inscription on the courtyard wall to the east
of the mosque, there is the name of Hüsameddin Yavlak Arslan, one of the Artuqids, with the
date of 582 (1186) (URL 1). Despite all this information in the inscriptions, it is not possible to
give precise information about who and when the building was built.

1

This road, which divides the city into two in the east-west direction (1st street-main street), is the road
opened by the Germans in 1914-15 as a result of the lack of a wide enough road for the use of their
vehicles in the city where they came for railway construction (Alioğlu, 2003). This road was expanded
for the second time in 1923 and for the third time in 1927 and became a street with a width of fifteen
meters and a length of two kilometers (Aydın, Emiroğlu and Özel, 2001).
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However, in the Archives of the General Directorate of Foundations, Department of Culture
and Registration, there is the foundation charter of Kudbeddin bin Necmeddin al-Artuki, the
founder of the Great Mosque, which is stated to be written on the 50th and 70th pages of the
logbook numbered 605 (Çağlayan, 2018). Sadi Bayram (2007), who is considered to be one of
the first people to examine the related foundation, states that the builder had the building built
with double minarets, and that in addition to the mosque, he had a fountain, imam's room,
madrasah and a toilet built. Abdülgani Bulduk (1999, 2004) states that the shafiler mosque, the
madrasa, the fountain (with lower-upper layout) and the imam's room in the north of the
courtyard were built by Kudbeddin Ilgazi in 572 (1176-77). In addition, İbrahim Artuk (1944)
states that the madrasa and outbuildings were built during K. İlgazi's enthronement. The
madrasa, which is claimed to be in the north of the courtyard, is located in the west according
to the charter (VGMA, notebook no 605, pages 50-52, row no: 70) (Figure 3). According to
what is stated in the charter, the madrasa, located to the west of the western minaret of the
mosque, is bordered by roads from the south and west, while it is held by the minaret of the
mosque from the east. There is also a barn belonging to the madrasah, to the south of the mosque
and opposite the madrasah (Figure 3). Abdülgani Efendi (1999) thinks that the Kayseriye
Bedesteni, located to the north of the mosque, also belongs to the foundation of this building
(Figure 4).
It is also stated in another study by Çağlayan (2017) that a madrasa, fountain, ablution room
and imam room were built right next to the minaret as a result of examining the mosque
foundation archive papers.

Figure 3. Layout Plan of Mardin Great Mosque Complex (Erdal, 2017,
Arranged according to the endowment mentioned in the source)
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Figure 4. Kayseriye Bedesten, which Abdulgani Efendi thought belonged to
the mosque foundation (URL 2)
The building has the features of 12th century Artuqid architecture. The 12th century mosques,
which constitute the first period mosques in Anatolia, are generally classified according to three
plan schemes (Güler and Kolay, 2006). The type, which is in the second group in this
classification and which includes the plan scheme of the Great Mosque, and which is generally
seen in the mosques of the Great Seljuk period, consists of the sanctuary consisting of the
mihrab unit and the iwan, and the courtyard located in the north of the harim. When the
conformity to this classified type is examined on the plan of the building, the sanctuary consists
of transverse naves with a transverse plan, and there is a mihrab unit (dome) in the middle of
the sanctuary (Figure 5). In addition, there is an inner courtyard, iwans opening to the courtyard
to the north of the sanctuary, the portico area (the narthex) to the north of the courtyard, and the
women's sanctuary on the left. The base of the minaret, which continues to exist today, is on
the right side of the mosque as it is marked in Figure 5.
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Figure 5. Mardin Grand Mosque Plan (adapted from Altun, 1978 by the author)
With all these features, a mosque scheme with a transverse order and a dome in front of the
mihrab is revealed. The transverse rectangular plan and the emphasis of the dome in front of
the mihrab support the idea that it was built during the Artukid Period (Kutlu and Soyluk, 2021).
The building units were placed on the land as a result of filling and rearranging the slope from
north to south, following a sloping land (Image 1).

Image 1. 1889 Mardin Ulu Mosque (Yıldız Palace Photo Archive) (left), topography section
prepared by Albert Gabriel during his visit to Mardin in 1932 (Gabriel, edited by the author
from 1940 (right)
There are different ideas on the minarets of the building. As a result of the examination of the
endowment of the Ulu Mosque, "it has two tall minarets, one in the east and the other in the
west" (Baday, 2021). Ali Emiri also stated that the Ulu Mosque has two minarets, based on the
records in the charter (Altun, 2006; Çağlayan, 2017). Of these two minarets, only the one in the
east of the building has survived (Göyünç, 1991; Öztürkakalay, 1995; Aslanapa, 2007; Erdal,
2017, as cited from VGMA). The minaret, located to the east of the mosque, was destroyed in
an earthquake and repaired by the grandfather of Lole Sarkis Gisso, who built the minaret of
the Şehidiye Mosque (Baday, 2021). For this reason, the minaret was reconstructed with a sliced
dome, while it was previously a pointed cone (Noyan, 2005; quoted from Katip Ferdi, Erdal,
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2017; Çağlayan, 2017). The Ulu Mosque is made entirely of yellow limestone, the traditional
material of the region. This material was processed into smooth cut stone (quarries are passive
today) and used on surfaces.
Mardin Ulu Mosque Periodic Architectural Changes
Mardin Great Mosque, which was built by the Artuqids in the 12th century, has caused changes,
destruction and transformations in the structure, from the first construction process to the
present day, invasions, wars and wear and tear. Some of these were repaired, while others were
irretrievably destroyed and were not subsequently rebuilt. It is known that additions and repairs
were made to the building during the Akkoyunlu and Artuqids period (Altun, 2006). The
changes and transformations that took place in the structure from the Artuqids to the present
are discussed under three different periodical titles.
1. Artuqid – Ottoman Period (12-16th century)
The mosque was first attacked and damaged by Timur during the reign of Sultan Isa. Until
1406, Sultan Isa tried to repair the destroyed parts. It is stated that major repairs were made
during the reign of Sultan Kasım, when Uzun Hasan gave the administration of Diyarbakır
(Çağlayan, 2018). It is estimated that the building, which was revealed to have double minarets
during the Artuqid period, was like this until the minaret in the west was destroyed during the
Timurid invasion. There is no data on the minaret architecture of that period.
During the Artuqid period, the cloisters of the mosque surrounded the east, west and north
facades of the courtyard on three sides in a 'U' shape. The open form of the porticoes on the
façade and the gap that provides the passage to the courtyard can be seen in Figure 6.

Figure 6. Artuqid Colonnades (Çağlayan, 2018)
Today, five of these porticos from the east are open, the others are knitted and closed.

Image 2. Open cloisters and closed cloisters facing the courtyard
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The minaret in the west, which could not reach today, was destroyed during the Timur invasion
in 803 (1400-1401) (Abdüsselam Efendi, 2007; Katip Ferdi, 2006; Bulduk, 1999).
2. Ottoman – Republic Period (16 – 20th century)
The repairs made to the Great Mosque in Mardin, which came under Ottoman rule since the
16th century, coincide with the 18th and 19th centuries, as understood from the inscriptions.
The most important addition to the mosque during this period is the minaret with a pointed cone
built in 1596 (the minaret was destroyed in 1887 as a result of a lightning strike). After the
demolition, the minaret was rebuilt with a sliced dome, not a cone.
Another restoration of the mosque during the Ottoman period is recorded in the Diyarbakir
yearbook dated H. 1318 (1900) (İzgöer, 2012). It is known in the document that a collective
repair was made, and the details of the work can not be foreseen. Some of the cloisters in the
east-west and northwest of the courtyard were closed and converted into rooms. The iwans in
the east and west were left in the form of iwans as entrances, and they were turned into spaces
covered with double cross vaults. In the northern part of these, it is shaped as an iwan in the
west and a room in the east. The part to the west of the cloisters and the iwan with selsabil,
located in the north of the mosque, has been rearranged as the 'Shafiler Masjid' and the south
part includes windows, altars; The door to the eastern part was opened. The upper floor
porticoes seen in the 1899 photo of the east facade (Yıldız Archive) reveal that the porticoes
had two floors during the Ottoman period (Image 3).

Image 3. Mardin Ulu Mosque in 1889 (Yıldız Saray Photo Archive)
While the cloisters on the east and west sides of the courtyard disappeared afterward, the north
and south upper floor cloisters were closed again during the Ottoman period, and the facade
was opened from the street in the north and turned into the shops in today's draperies bazaar.
The sanctuary, which is transversely rectangular and domed in front of the mihrab, was added
together with a wooden mahfil floor to cover the first nave from the north. This wooden mahfil
floor was removed with the restoration project carried out in 2010.
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On the northern façade of the sanctuary facing the courtyard, a support wall was added to the
parts between the first and third gates, starting from the east (Image 4). The pointed arches of
the doors here are blocked by the buttress walls.

Image 4. The buttresses (support walls) added to the north façade facing the courtyard
While the mihrab niche has a semicircular plan and two levels, the semi-dome covering the
niche was in the shape of an oyster shell until the Republican period, and then a triangular
pediment was placed on pilasters (Image 5).

Image 5. The mihrab view and detail of the mosque in 1931 (Gabriel, 1940)
There are large hand-drawn lines on the east and west walls of the sanctuary, which can be seen
in the 1899 interior photograph (Image 6).
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Image 6. Hand-drawn calligraphy in the Harim during the repair of foundations in 1956
(Archive of the General Directorate of Foundations)
3. Republican Period – Present
The Ulu Mosque underwent three major repairs in 1956, 1986 and 2010 by the General
Directorate of Foundations and other minor repairs (Archive of the Prime Ministry General
Directorate of Foundations, Mardin province, Merkez district, Ulu Mosque folder no. 008). As
a result of scaling on the walls of the building during the repair in 1956, all the pencil works
were lost. In the repair, refutations were made where necessary, insulation for the roof of the
Harim and a fountain were made (Image 7). One of the iwans, located to the west of the inner
courtyard and opening to the courtyard, was converted into two floors and its front part was
closed and used as a space. While this part was used as Mardin Mufti in 1967, it was evacuated
in 1968 (Altun, 2006).

Image 7. A view from the courtyard of the Mardin Ulu Mosque without a fountain at the
beginning of the 20th century (Oppenheim, 1930) (left) and the courtyard of the mosque with
a fountain today (right)
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In 1986, apart from the repairs, the electrical and lighting project for the building was made
and implemented. In 1967, the altar in the form of an oyster shell lost its originality during
this period (1986 repairs) and was transformed into a flat semi-dome (Image 8).

Image 8. The mihrab of Mardin Ulu Mosque in 1967 (Altun, 1971a) (left)
and today's mihrab view (right)
According to Çağlayan (2018), who cites Murat Ürkmez, who was a stone master in the repair,
in the mosque, which underwent a new repair in the near future, in 2004, as a result of scraping
applied inside the dome, the old plasters were cleaned and it was determined that the dome was
built with rough cut stone. During the repair phase, the dome was plastered with a mortar used
in the region called 'unkara'.
The minbar to the west of the mihrab was renovated by Muzaffer Kara Arslan, and later a
wooden pulpit was built by the Artuqid sultan Davud between 1367 and 1376/77 (Mardin
Governorship, URL 3). It was renovated with old parts in 2006. After the renovation, the middle
line of the three-line inscription on the door crown of the pulpit was removed and only two lines
have survived to the present day (Image 9).

Image 9. The inscription on the original pulpit crown from 1899 (Oppenheim, 1930)
(left) and today's two-line inscription on the pulpit (right)
The cone of the pulpit did not remain faithful to its original, and its geometry was completely
changed (Image 10).
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Image 10. Mardin Ulu Mosque minbar (Oppenheim, 1930) in 1899 (left), green painted in
2004 (middle) and today's renovated minbar (right)
Ulu Mosque underwent the most extensive repairs in 2010-12. In addition to many renovations,
insulation, interior and exterior cleaning, cleaning of cement-based plasters, the late Ottoman
period annex wooden mahfil floor and some of the columns carrying the floor were removed
(Image 11). The columns are standing idle inside the mosque today.

Image 11. Mardin Ulu Mosque, 1889 wooden mahfil (Oppenheim, 1930), 2005 wooden slab
in front of the mihrab, today's view after the removed mahfil (from left to right and below)
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Ulu Mosque minaret rises cylindrically on a square base in the northeast corner of the courtyard.
In 1304 (1887), as a result of a lightning strike, the base of the minaret remained, while the
upper part was damaged. While the base of the minaret has its original structure, its body has
been renewed (VGMA, notebook no. 605, pages 50-52, row no: 70). At the corners of the square
base, niches were made with columns and three-stage pointed arches. The square-section
pedestal, on which the inscription is also located, is the original part of the minaret, which was
not damaged as a result of the demolitions and has survived (Picture 12).

Image 12. Mardin Ulu Mosque minaret and its resolution (left), Mardin Great Mosque Plan
(Altun, 1978) (above right) and inscription on the minaret (below right)
The roof of the mosque was changed when it was a hipped roof and it was transformed into
today's flat roof (Işık and Güneş, 2015) (Image 13 and Figure 7). In addition, it is stated that
the roof material in its original state was a compacted earth roof, it is stated that as a result of
the repairs carried out by the foundations between 1950-1980, it was covered with concrete
material, and then in the repairs made in the 2000s, concrete screed was poured and it was
covered with local limestone belonging to Mardin (Kutlu, 2021).

Image 13. The hipped roof of the Mardin Great Mosque in 1911 (Gertrude Bell Archive)
(left) Figure 7. Today's flat roof (URL 4) (right)
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The dome of the structure with a dome in front of the mihrab, which is one of the features that
reveals the plan scheme of the Great Mosque, covers the sanctuary with transverse barrel vaults.
The dome is thought to be double-walled (Kutlu, 2021). Although the dome has an octagonal
drum, it is supported by triangular buttresses from its four corners (Image 14). This conclusion
is reached by Kutlu (2021)'s analysis of the dome in his research.

Image 14. Decoding of the sliced dome of the Mardin Ulu Mosque (Kutlu, 2021)
RESULTS
Mardin Ulu Mosque, whose periodical changes and transformations are discussed within the
scope of the research, from the 12th century to the present, some of them are large-scale, some
are only in the form of repair and cleaning, while others have been completely transformed or
removed without paying attention to their original condition.
•
•

•

•

•

•

The building was repaired during the Akkoyunlu and Mamluk periods.
It was renovated in 1178 (1764-65), 1287 (1870), 1303 (1886) and 1306 (1889) during
the Ottoman Period. During the Ottoman period, the interventions to the building were
mostly composed of radical repairs, closing the porticos and turning them into spaces,
and the creation of the Shafiis section, and it did not include any process that could
cause a change in the plan scheme.
As a result of the data and research, it can be said that it may have taken its current status
(domed in front of the mihrab, transversely developing plan) and its shape close to
today, at the earliest in the last quarter of the 12th century, under the rule of Mardin
Artukluoğulları.
Sharing the full text of the original foundation charter of Mardin Ulu Mosque (it is
known to be in the Archives of Foundations) with researchers and relevant experts will
ensure that progress is made on issues that still have a question mark and are not clear
(madrasah discussions, construction year and builder, double minaret status, etc.). This
issue has also been mentioned by many other researchers.
As it can be understood from the information in the old plan and the endowment, it
seems possible that the structure with double minarets may be the earliest mosque with
double minarets in Anatolia, together with the Kızıltepe Ulu Mosque of 1204, as a result
of this feature.
The mosque scheme with a dome in front of the mihrab is repeated in other Mardin and
Artuqid structures, especially the Ulu Mosque. This situation reveals that this mosque
scheme also affected Anatolian architecture in this period, apart from the city of Mardin.
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•

•

•

•

•

•

•

•

The Ulu Mosque was built together with the madrasa, the madrasa barn, the place for
ablution and the shops. Today, there is Kayseriye Bedesten in the north, the Grand
Mosque Turkish bath in the south, and the Revaklı Bazaar in the east as you go along
the street. From this point of view, the mosque was not built alone, but with these places
connected to it, in the logic of a social complex.
The sanctuary section of the mosque was able to preserve its integrity, but the wooden
mahfil built in the late Ottoman period was completely removed during the 2010
restoration.
The buttresses (support wall) to the north of the Harim, the parts of the minaret outside
the square base and the wooden mahfil in the Harim section are additions made during
the Ottoman period.
The plasters made as a result of the scraping process in the sanctuary, the fountain in
the inner courtyard and the screed applied on the roof are among the interventions made
in the early Republican period.
Removing the wooden mahfil floor, covering the roof with stone material and breaking
the eaves of the fountain in the inner courtyard are among the interventions made in the
2010 restoration.
The destruction of the hand-drawn lines on the interior walls of the sanctuary by
scraping in the Republican period damaged the original structure. This extinction is
evaluated negatively in terms of the periodical traces of the building and its transfer to
the present.
The detailed part of the oyster shell in the mihrab was completely flattened and turned
into a half dome. This transformation caused the mihrab to move away from its original
state.
During the Artuqid period, the porticoes, which were surrounded on three sides and
overlooked the courtyard, were all open, today they are closed and have been converted
into rooms. Traces of material in the closed areas are clearly visible.

Although it has undergone so many repairs, it has not been subjected to a major change in plan
scheme and structural. It has been determined that scientific studies and expert support are
needed in the transfer of parts of this cultural heritage that have survived for about nine
centuries, and other areas that have lost their authenticity to future generations. In this regard,
taking conservation decisions and intervention, improvement, repair, restoration, etc. The
works should be done without harming the historical values and the originality of the building.
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ABSTRACT
Refugee children and their families face various obstacles and questions in the country they
migrate to, as well as the negative life experiences they are exposed to. In this process,
especially children face various structural and legal obstacles that make it difficult for them to
participate in the education system in the country of migration. In this study, the participation
of immigrant children in the school system in the country of immigration and the integration
process are discussed. The benefits of education given to refugee children under the influence
of traumatic events caused by negative life experiences are highlighted. It is aimed that all
stakeholders of the school act from an early aid perspective and facilitate the adaptation
process of refugee children to school.
Keywords: Refugee child, School adjustment, Integration process
ÖZET
Mülteci çocuklar ve aileleri maruz kaldıkları olumsuz yaşam deneyimlerinin yanı sıra göç
ettikleri ülkede de çeşitli engeller ve sorularla karşılaşmaktadırlar. Bu süreçte özellikle
çocuklar göç ülkesindeki eğitim sistemine katılmalarını zorlaştıran çeşitli yapısal ve yasal
engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada, göçmen çocukların göç ülkesindeki okul
sistemine katılımları ve uyum süreci tartışılmaktadır. Olumsuz yaşam deneyimlerin yol açtığı
travmatik olayların etkisindeki mülteci çocuklara verilen eğitimlerin faydaları ön plana
çıkarılmaktadır. Okulun tüm paydaşlarının erken yardım perspektifinden hareket etmeleri,
mülteci çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmaları amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mülteci çocuk, Okula uyum, Uyum süreci
Giriş
Küresel göçlerin yapısını, son yıllarda yaşanan sosyal çatışmalar ve buna paralel olarak
oluşan güvensiz ortam, diktatör yönetim şekli, yoksulluk, savaş ortamından kaçma gibi
durumlar belirlemektedir (Rousseau ve Guzder, 2008). İnsanlar genelde gelişmiş batı
ülkelerine göç ederler. Bu ülkelere mültecilerin girişi çok da kolay olmamaktadır. Özellikle
mültecilerin yasa dışı yollarla girişlerinde yapılan sınırlandırmalar, mülteci kabulünde
getirilen şartlar gibi nedenlerden dolayı daha az kişi başka ülkelere sığınabilmektedir. Göç
edilen ülkeler de sığınmacıların statülerinin belirlenmesinde birçok karmaşa yaşanmıştır.
Özellikle de göç eden insanların tanımlanmasına yönelik kavram karmaşası olmuş ve mülteci,
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göçmen, sığınmacı kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır. Göçmenler, kendi isteği ile
ülkesini terk ederek daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmek için başka ülkelere sığınırken;
mülteciler ise ülkesinde din, ırk, milliyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı baskıya uğramış,
yaşadığı ülkeye olan güvenini kaybetmiş, mevcut hükümetin kendisine tarafsız
davranacağından umudu olmayan ve bunlardan ötürü başka bir ülkede yaşamak için sığınma
talebinde bulunan kişilerdir (Gümüşten, 2017, s. 247; UNHCR, 2002).
Yaşanan travmatik olayların yanı sıra özellikle de doğup büyüdükleri ülkelerinden kopup
başka ülkelerde yaşamak zorunda kalmak yetişkinler kadar çocuklar için de oldukça zordur.
Göç edilen yere uyum süreci kolay olmamaktadır. Çocukları zorunlu göçle beraber ciddi
sıkıntılar beklemektedir. Bu sıkıntılı sürecin daha rahat atlatılabilinmesinde eğitim önemli bir
araçtır. Savaş ortamından güvenlik gerekçesiyle göç etmek zorunda kalan mülteci çocukların
eğitimi hem temel bir hak ve gereklilik hem de sağaltım aracıdır. Eğitim, çocukların göç ettiği
ortama daha rahat uyum sağlamasını ve yaşadığı olumsuz durumlardan sıyrılmasını sağlar.
Zorlu süreçlerden geçen mülteci çocukların eğitime erken bir şekilde başlamaları oldukça
önemlidir (Uğurlu, 2018, s. 193-4).
Mülteci Çocuklar İçin Okula Uyum Süreci
Mültecilerin gittikleri ülkelerde kalma süreleri ortalama 17 yıl olarak saptanmıştır. Bu süre
zarfında giden mültecilerin yanı sıra bir de yeni bir nesil doğmakta ve büyümektedir. Bu
kadar uzun süre kalan mültecilere yapılacak en iyi destek, eğitim fırsatı sağlamaktır (Ferris ve
Winthrop, 2010, s. 29). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, uyruğu ne olursa olsun
tüm çocukların aynı eğitim hakkına sahip olduğunu şart koşar. Mülteci çocuklara yönelik
eğitim politikaları ülkemizde Suriye’den 2011 yılında gelen mülteciler ile birlikte
şekillenmeye başlamıştır. İlk etapta mülteci çocukların eğitimleri için geçici çözümler
uygulanmıştır. Zamanla bu çözümlerin yeterli olmadığı görülmüştür. Başlangıçta mültecilere
dil eğitimi verilmeden sadece Arapça müfredatına uygun eğitim verilmiştir. Daha sonra
yürütülen programın yeterli olmadığına karar verilerek yaşadıkları kamplarda okullar
açılmıştır. En son olarak da mülteci çocuklara yönelik misafir algısı üzerinden yürütülen
geçici çözümlerin yerini çocukların devlet okullarında okumaya başlamasıyla eğitim de yeni
bir sürece girilmiştir (Ergun, 2018).
Mülteci çocukların göç ülkesine uyum süreci, olumsuz yaşam deneyimlerinin yol açtığı
travmatik olayların etkisinde kalmalarından dolayı ve çeşitli sorunlarla mücadele etmek
zorunda kalmalarından ötürü kolay olmamaktadır. Özellikle de en temel hakları olan eğitim
haklarına erişim kolay olmamaktadır. Mülteci çocuklar, göç ülkesinde ayrımcı etkiye sahip,
eğitim haklarını kısıtlayan ve dolayısıyla eğitime katılmalarını zorlaştıran çeşitli yapısal ve
yasal engellerle karşılaşmaktadır. Göç ettikleri ülkenin eğitiminde anadili, alfabe ve
uygulanan müfredat farklılıkları da durumu daha da zorlaştırmaktadır (Öztürk, 2015). Bu
olumsuzluklar mülteci çocukların birçoğunun okula devam edememelerine neden olmaktadır.
Öte yandan ebeveynlerin çalışma ve geçim konusunda yaşadıkları sıkıntılar, çocuğa bakım
verenlerden birinin olmaması durumu mülteci çocukların okumayı değil de çalışmayı
seçmelerine neden olmuştur. Ayrıca toplum olarak muhafazakâr tutuma sahip olmaları ve
karma eğitime olan olumsuz yaklaşımlarından dolayı kız çocuklarının eğitime devam etme
oranı düşüktür. Bu durumlar mülteci çocukların okulla olan temasını güçlendirmektedir
(Charles ve Denman, 2013).
Mülteci Çocuklara Verilen Eğitimin Yararları
Eğitim, sadece bazı bilgi, beceri ve tutumları kazanmak ya da bireyin mesleki açıdan
yeterlilik kazanmasını ve kendini geliştirmesiyle kalmaz. Özellikle de eğitim, yaşanan
tramvatik deneyimlerden daha rahat sıyrılabilme, farklı bir ortama uyum sağlama ve direnç
kazanma açısından oldukça önemlidir. Mültecilerin yaşadıkları birçok zorlu yaşam deneyimi
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sonrasında normalleşmenin en kısa sürede olması açısından insanlara ve en önemlisi de
çocuklara sağlanacak en önemli fırsat eğitim olarak kabul edilebilir.
PISA verilerine bakıldığında başka bir ülkeye göç eden mülteci çocukların gittikleri ülkenin
dilini öğrenmede, kültürel ve sosyal yapısına uyum sağlamada ve okul sistemindeki
farklılıklardan dolayı eğitimde ciddi sıkıntılar yaşandıkları saptanmıştır. Bu veriler
çerçevesinde PISA çalışmalarının temel önerisinde öğrencilerin duygusal durumlarının
desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca bu verilerde öğretmen rolüne vurgu
yapılmıştır (EU, 2012)
Yaşanan Tramvatik Olaylardan Sonra Çocuklara Verilecek Eğitimin Faydaları
Okullar, mülteci çocukların yaşadığı tramvatik olaylarla baş edip normal hayata uyumlarını
kolaylaştıran kurumlardır. Eğitim, yaşanılan olağandışı durumlardan kaynaklı gelişen
psikolojik travmaların iyileşmesi ve bireyin tekrar normalleşmesine yardımcı olur. Okul
yaşanan travmatik olaylardan sonra çocuğa sunduğu güvenli ortam ile psiko-sosyal destek
sağlar. Mülteci çocuklar eğitim yoluyla içinde bulundukları zor şartları daha rahat
anlamlandırarak bu durumlarla baş etme gücünü kazanır. Böylece çocukların yaşam
becerilerini kazanmaları ve hayata daha sıkı tutunmayı öğrenmeleri sağlanmış olur. Devam
ettirilen eğitim ile çocukların umutlarının yeniden yeşermesi sağlanır. Zorlu yaşam
tecrübelerden sonra mülteci çocuklara verilen eğitim ile barış, sosyal dayanışma ve dirençlilik
artırılır. Aynı zamanda eğitim hem çocukların hem de ailelerin stresini azaltarak toplumu
güçlendirir. Toplumun yeniden yapılanıp güçlenmesine aracılık eder. Ayrıca çocukları farklı
suç örgütlerine karşı da korur. (Demirli-Yıldız, 2016; Sinclair, 2007, s.52-53, UNESCO,
2015).
Mülteci Çocukların Eğitiminde Öğretmenin Rolü
Eğitimin en önemli sac ayağını öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenin kalitesi eğitimin
niteliğini belirler. Bir öğretmenin genel olarak kültürel okuryazarlığı olmalıdır. Kültürel
okuryazarlık ise farklı ırkların tarihleri, gelenek-görenekleri, sosyal yapıları, aile ilişkileri,
alışkanlıkları gibi oldukça kapsamlı bilgi birikiminden oluşur (Saklan ve Erginer, 2017).
Mülteci çocukların gittiği bir okulda öğretmenler o öğrencilerin kültürlerini, aile yapılarını,
gelenek ve göreneklerini iyi bilmeliler. Öğrenci hakkında bu bilgilere sahip olmak hem
öğrenciye değer verildiğini hissettirmek hem de öğrenciyle sağlıklı bir ilişki kurma açısından
önemlidir. Böylelikle hem mülteci çocukların okula uyumu kolaylaşacak hem de eğitimde
hedeflenen kazanımlar gerçekleşecektir (Altıhan, 2019). Şüphesiz çocuklarda okula karşı
oluşacak aidiyet hissi çocuğun derse katılımını ve okul başarısını da etkileyecektir. Mülteci
çocukların okula uyumunu kolaylaştıracak eğitmenlere yönelik öneriler şu şekilde
sıralanabilir:
-

-

-

Mülteci çocuğun okula uyumunu zorlaştıran önemli faktörlerden biri dildir.
Öğretmenlerin çocukların Türkçeyi konuşma ve okumayı öğrenmelerini
kolaylaştırmak için verecekleri bireysel destek çocuğun okula uyum sürecini
kolaylaştıracaktır.
Mülteci çocukların okula uyumunda diğer bir nokta da etnik çeşitliliklere uygun
kültürel paylaşımlar ile çocukların arkadaşlarıyla kaynaşmalarını desteklemektir.
Ayrıca sınıf içerisinde Türk ile mülteci çocukların kültürlerini tanıtacak kıyafet,
yemek, özel günler vb. etkinlikler düzenlenebilir.
Mülteci çocuklarla kurulacak bağın kuvvetli olması için dışlayıcı ve ayrımcı bir dil
kullanılmamalıdır.
Çocukların kendi aralarında gruplaşmalarını önlemek amacıyla çocuklar grup
çalışmalarına teşvik edilmelidir.
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-

Öğretmenler olaylara mülteci çocukların gözüyle bakabilmeli ve onları anlamaya
çalışmalıdır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını da bilip gerekli desteği
sunmalıdır (Teymurlu, 2019).

Mülteci Çocukların Eğitiminde Ailenin Rolü
Çocukların okula uyumunda diğer önemli bir nokta ise ailedir. Ailenin yapısı, eğitime olan
bakış açısı ve çocuğuna olan desteği çocuğun okula olan uyumu ve başarısı üzerinde etkilidir.
Mümkün olduğunca aileyi de eğitimin bir parçası haline getirmek, aile ile işbirliği halinde
çalışmak önemlidir. (Trasberg ve Kond, 2017). Aile içi iletişim, ebeveynin okul deneyimi,
çocuğun okula karşı tutumunu etkilemektedir (Tangüner, 2019). Katı kuralların olduğu bir
ailede büyüyen çocuk okulda aşırı davranışlar sergiler. Kimi zaman aşırı saldırgan kimi
zaman da aşırı çekimserdir. Aynı şekilde aşırı izin verilen ailede büyüyen çocuk da okula
uyum noktasında sorun yaşamaktadır. (Eisenberg vd., 2005). Öte yandan demokratik aile
ortamında yetişen çocuk empati kurma, yardım etme, kurallara uyma, duyarlı olma gibi
konularda daha başarılı olmaktadır. (Bornstein ve Zlotnik, 2009).
Ebeveynlere Çocuklarını Okula Hazırlama Ve Çocuğun Okula Uyumunu Kolaylaştırmak
Adına Şu Öneriler Sıralanabilir:
-

-

-

Çocuğun okula uyumu öncelikle okulu sevmesinden geçer. Bunun için ebeveynler
çocuğun okulu sevmesini destekleyecek etkinlikler yapmalıdır. Çocuğa okulun önemi
ve yararları onun anlayabileceği bir dilde anlatılmalıdır.
Ebeveyn, çocuğun yeni bir okula uyumuyla ilgili yaşadığı kaygıyı çocuğa
hissettirmemelidir. Bu durum çocuğun okula uyumunu zorlaştıracaktır.
Mülteci çocuğun okul hakkında merakını gidermek için sorduğu sorulara gerçekçi bir
şekilde cevap verilmelidir. Ebeveyn bu konuda yeterli yetkinliğe sahip değilse destek
alarak bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmelidir.
Ebeveyn çocuğunun okula rahat uyum sağlayabilmesi için öğretmeniyle sürekli
iletişim halinde olmalıdır.

Mülteci Çocuklara Verilecek Eğitimin İlkeleri
Zorlu yaşam olaylarından sonra başka bir ülkeye giden mülteci çocukların eğitimleri
düzenlenirken travma nedeni farklı olsa da travmatik olaylar yaşamış çocuklar için hazırlanan
acil durumlar eğitimi baz alınarak düzenleme yapılır. Yapılan uluslararası düzenleme ile acil
durumlarda verilecek eğitim standartları belirlenmiştir. (INEE, 2013). Bu standartlar:
-Çocuğa verilecek eğitim hem yakın hem de ücretsiz olmalıdır.
-Acil durumda kalmış çocuklar için durumu bilen bilinçli öğretmenler olmalıdır.
-Çocuğa verilecek eğitim çocuğun günlük hayatında kullanabileceği türden olmalıdır.
-Eğitim içeriği ortam ve durum değişikliklerine göre ayarlanmalıdır. Gerekli
görüldüğü durumlarda uzaktan eğitim ve taşımalı eğitim de yapılabilir.
-Verilecek eğitim evrensel insan hakları hukukuna uygun olmalıdır (INEE 2013).
SONUÇ
Savaş bölgelerinde çocuklar, öldürülmekte, yaralanmakta ve akrabalarını kaybetmek gibi
korkunç deneyimlerle baş etmek zorunda kalmaktadır. Kriz bölgesinden kaçan mülteci
ailelerin çocukları, sığınılan ülkede her ne kadar olumsuz yaşam koşullarıyla baş etmek
zorunda olmalarına rağmen, göç ülkesinde mülteci çocuklar için okula gitme ve öğrenme
fırsatları sağlanmalıdır. Mülteci çocuklar, göç ülkesinde eğitim sistemine katılmalarını
zorlaştıran çeşitli yapısal ve yasal engellerle karşılaşmaktadırlar. Politika yapıcılar, mülteci
çocukların eğitim olanaklarını ve fırsatlarını artırıcı uzun vadeli stratejiler ve politikalar
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geliştirerek, bu çocukların nitelikli eğitime adil erişimi konusunda iyileştirmeler yapmaları
gerekmektedir. Mülteci çocukların eğitim sistemine uyumunu güçlendiren nedenler arasında
dil bariyeri ilk sırada gelmektedir. Ayrıca ekonomik yetersizliklerden dolayı çocukların iş
gücü olarak kullanılması ve bundan dolayı okula devam sürecinde aksaklıkların olması,
çocukların okula uyumunu güçleştirmektedir. Bu bağlamda, göçmen ailelere ve çocuklarına
psiko-sosyal destek hizmetlerinin de sunulması önem arz etmektedir.
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ABSTRACT
All the conflicts, tensions and wars all over the world are blamed on children. They are
usually the ones who suffer the most. In these cases, children are not only not able to meet
their basic needs, but they are also exposed to injustice. In order to understand refugee
children, it is necessary to examine the relationship between refugee and society thoroughly.
Understanding the refugee issue and its relationship with society today requires understanding
both the ontological and historical roots, epistemic and discursive consequences of this issue
and the society in which one lives. When social problems such as ontological, historical,
epistemic, hospitality ethics and perspective on what is different are not related to the current
refugee issue, if the results that spread to different areas are not analyzed correctly and all
these are not confronted, the refugee problem can neither be understood correctly nor a
solution can be developed for it.
Keywords: Refugee, Refugee Children, Refugee Children and Society
ÖZET
Dünyanın her yerinde tüm çatışama, gerginlik ve savaşların faturası çocuklara kesilmektedir.
Genelde en mağdur olanlar onlardır. Bu durumlarda çocuklar kendi temel ihtiyaçlarını
gideremedikleri gibi bir de haksızlığa maruz kalmaktadırlar. Mülteci çocukları anlamak için
mültecilik ve toplum ilişkisini iyice irdelemek gerekir. Günümüzde mültecilik meselesini ve
toplumla olan ilişkisini anlamak hem bu meselenin hem de içinde yaşanılan toplumun
ontolojik ve tarihi kökenleri, epistemik ve söylemsel sonuçlarını anlamaktan geçmektedir.
Ontolojik, tarihi, epistemik, misafirperverlik etiği ile farklı olana bakış gibi konularda
toplumsal sorunlar günümüzdeki mülteciler meselesiyle ilişkisi kurulmadığı, farklı alanlara
sirayet eden sonuçlarının doğru analiz edilmediği ve tüm bunlarla yüzleşilmediğinde
mültecilik sorunu ne doğru anlaşılabilir ne de ona ilişkin bir çözüm geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Mültecilik, Mülteci Çocuklar, Mülteci Çocuklar ve Toplum
Giriş
Kategorik bir göçmen kitlesi olan mültecilik, küresel ölçekte kendine özgü sosyal bir realitesi
vardır ve günümüzde de gittikçe yaygınlık kazanmaktadır. Bu göç gönüllü değildir, zorunlu
koşullar barındırmaktadır. Kendi ülkelerinin girmiş olduğu yaşanmaz zor koşullardan kaçıp
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daha iyi bir yaşam koşulu elde edeceği düşünülen bir göçün adıdır. Mültecilik dünya
genelinde bir sorun olarak değerlendirilmektedir. BunuN nedeni bir başka ülkeye göç etmek
zorunda kalan mültecilerin ekonomik, kültürel, sosyal vb. çeşitli gerilimlere neden
olmalarıdır. Öte taraftan bakıldığında aslında mülteciler de gittikleri ülkelerde birçok
nedenden kaynaklı olarak huzur bulamamışlardır. Bu nedenle mültecilik, çift taraflı
gerilimlere maruz kalan toplumsal bir kategoridir (1). II. Dünya Savaşı’nın çok büyük mülteci
göçüne neden olduğu tarihi bir vakadır. Bu durum, ülkelerdeki göçün hem konumunu hem de
bağlamını değiştirmiştir. Türkiye, uluslararası alanda göçe kaynaklık eden önemli ülkelerden
biri olarak bilinmektedir. Özellikle de 1980’ler ve sonrasında başlayan ve gönümüze kadar da
artarak devam eden yakın ve komşu ülkelerdeki etnik, dini, siyasi çalkantılar, ekonomik
yapılanmalar ve iç çatışmalar Türkiye’nin göç konumunu değiştirmiş ve onu çok boyutlu yeni
bir sürecin içine çekmiştir (2). Komünist rejimin merkezlerinden biri olan Sovyetler Birliği ile
Doğu Avrupa’nın çökmesi, özellikle de Rusya’nın Afganistan’ı işgal etmesi, İran’ın
(mollaların devrimi ile) yeni bir rejim sayfasını açması, Irak’ta hukuksuzluk ve savaş
krizlerini doğuran Saddam Hüseyin rejimi gibi etmenler Türkiye’nin göç haritasını
değiştirmiştir. Türkiye’nin bu yeni göç haritasında kontrolsüz ve düzensiz göçler kayda değer
bir artış göstermiştir (3).
1951 Cenevre sözleşmesine göre, sadece Avrupa’dan gelip Türkiye’ye sığınmak isteyenlere
mülteci denilmektedir. Ancak, diğer ülkelerden gelip Türkiye üzerinden bir başka ülkeye
gitmek isteyen fakat bu arada Türkiye’den koruma beklentisi olanlar ise şartlı mülteci olarak
kabul edilmiştir (4). Türkiye’yi şartlı mülteci pozisyonuna sokan şey coğrafik ve jeo-politik
konumudur. Birçok Arap ülkesinde 2010 yılında ‘Arap Baharı’ olarak nitelendirilen
protestolar başlamıştır. Protestolar sürecinde zaman zaman çatışmaların yaşandığı, birtakım
ülkelerde çatışmaların iç savaşa dönüştüğü bilinmektedir. Protesto ve çatışmaların yaşandığı
ülkeler Mısır, Tunus, Cezayir, Ürdün, Yemen, Libya ve Suriye’dir. Bu ülkelerde hükümetler
devrilmiş farklı ve çeşitli reformlar gerçekleştirilmek istenmiştir. Zamanla protesto ve
çatışmalar, dini, etnik ve siyasi oluşumlardaki farklılıklardan kaynaklı olarak iç savaşa
dönüştüğü de acı verici bir gerçektir (1). Özellikle Suriye’de çıkan iç savaştan sonra Türkiye
kitlesel düzeyde bir göç akınıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’deki 31 Aralık 2021 tarihli
resmi verilere göre koruma altına alınmış Suriyeli mültecilerin sayısı 3 milyon 737 bin 369
kişidir. Bu sayı bir ay öncesine göre 633 kişi azalmış bir sayıdır. Bu sayının neredeyse
yarısının (%47,4) yaş ortalaması 0-18’dir. Mülteci pozisyonunda sığınma arayan büyük bir
kitlede 18 yaşından küçük olan çocuklardır. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1.
maddesine göre çocuk şöyle tanımlanmıştır: “Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek
olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan
çocuk sayılır” (7) Sözleşmeye göre kimin çocuk sayılıp sayılmadığı iki şeye bakılarak karar
verilmektedir. İlki, ulusal hukuk, ikincisi ise uluslararası kriterlerde esas alınan biyolojik yaş
faktörüdür. Ancak her çocuğun kendi ulusal hukukuna göre yaşını gösteren elinde bir belgeye
sahip olamaması ve durumun tespit edilmesindeki zorluk uluslararası bir sorun olarak
belirmektedir (8).
Bu çocukların önemli bir kısmı refakatsİz çocuklardır. Refakatsİz çocuk: “Her iki
ebeveyninden ve akrabalarından ayrı düşmüş ve yasal olarak veya teamülen çocuğa bakmakla
yükümlü̈ bir yetişkinin sorumluluğu altında olmayan çocuklara” denir (6). 2006’lı yılları
müteakip yoğunluklu olarak da 2008’lerden sonra refakatsİz çocuklar kavramı Türkiye’de
varlık göstermiştir. Türkiye’ye gelen veya türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan
çocuklara sunulacak hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek için aile ve sosyal
politikalar bakanlığı çocuk hizmetleri genel müdürlüğü tarafından refakatsiz çocuk yönergesi
hazırlanmıştır. bu yönergenin kapsamını korunmaya muhtaçlık durumunun incelenmesi,
gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırılmasına ilişkin esaslar oluşturmaktadır (37). Türkiye’ye
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refakatsiz çocukların Türkiye’deki durumları her ne kadar son on yıl içinde gündemde önemli
bir yer işgal etse de özellikle son birkaç yıldır Türkiye’de göçün düzensiz bir şekilde artması
mercekleri üzerinde toplamıştır. Bu tarihten itibaren bu konudaki AB müzakerelerine göre
refakatsiz çocuklar devlet koruması altına alınmaya başlanmıştır. Refakatsiz çocukların
durumu, diğer mülteci çocuklara göre daha hassastır (9, 10). Çünkü bu çocukların karşılaştığı
birtakım sorun dizisi vardır. Bunlar, sınır dışı edilebilmeleri, kendilerine vasi atanmaması,
yerleştikleri kurumlarda en fazla 18 yaşına kadar kalabilmeleri, bu kurumlarda onları
anlayacak tercümanların bulunmayışı, kamu hizmetlerinden yararlanma zorluğu ve tüm
bunların neden olduğu psikolojik travmalar olarak ifade edilebilir (9, 11). Bu çocukların en
belirgin psikolojik semptomlar, konsantrasyon eksikliği, hayatla ve geçmişle bağlarının
zayıflaması, bir anda ne yaptığını fark edememe, aşırı dalgınlık vb semptomlardır (12).
Mülteci Çocukların Sorunları
Dünyanın her yerinde tüm çatışama, gerginlik ve savaşların faturası çocuklara kesilmektedir.
Genelde en mağdur olanlar onlardır. Bu durumlarda çocuklar kendi temel ihtiyaçlarını
gideremedikleri gibi bir de haksızlığa maruz kalmaktadırlar. Türkiye’de bulunan mülteci
çocuklar her ne kadar Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında korunsalar
da barınma, sağlık, eğitim, ayrımcılıktan korunma, sosyal güvenlikten yararlanma, sömürü ve
cinsel istismardan korunma gibi birçok sorunla iç içe yaşamaktadırlar (13). Mülteci
çocukların göç edilen ülkede kalıp kalamayacakları ve gelecek beklentilerinin ne olduğu
konusunda belirsizlikler mevcuttur. Refakatsiz mülteci çocukların yasal durumu farklı haklara
sahip oldukları için çok karmaşıktır. Refakatsiz mülteci çocuklar, okula ve eğitime erişim
hakkına sahiptir. Olumsuz yaşam koşulları onların duyuşsal, fiziksel, bilişsel, sosyal ve
davranışsal gelişim süreçlerine etki etmektedir. Olumsuz koşullar onların formel eğitim
haklarına ulaşmalarını da güçleştirmektedir (14, 15). UNHCR (2015) (16) raporlarına göre
Suriyeli mülteci çocukların karşılaştıkları sorunlar ve oranları küçükten büyüğe şöyle
sıralanmaktadır: %1 evsiz çocuk, %1 çocuk evliliği, %1 çocuk anne olmak, %2 çocuk
istismarı, %2 refakatsiz çocuk, %3 aile içi şiddet, %3 cinsel istismar, %11 çocuk işçiliği, %25
eğitimi bırakma, %51 psikolojik endişedir. Mülteci çocuklar, ikamet birimlerinde ve
kaldıkları kamplarda da cinayet, ruhsal bozukluk, hastalık, iş kazası, açlık, istismar, silahlı
çetelere alınma, çocuk evliliği ve uluslararası düzeyde göç ettirilirken başta yaşam hakkı
olmak üzere birçok olumsuz yaşam koşullarına maruz kalmaktadırlar (17, 18, 19). Türkiye
kara yolları ve deniz suları aracılığıyla Avrupa’ya göç etmek isteyip ancak bu yolda canından
olan mültecilerin büyük bir oranı çocuklardır (19). Yaşamını yitirmeyenler ise beslenme
yetersizliği ile çeşitli sağlık sorunlarıyla yüz yüze kalmaktadır (20, 18). Bu çocukların ruhsal
ve fiziksel gelişimlerindeki eksiklikler ciddi iz bırakmakta ve yaşamlarında Travma Sonrası
Stres Bozukluğu (TSSB) çokça görülmektedir (21).
Mültecilik ve Toplum
Mülteci çocukları anlamak için mültecilik ve toplum ilişkisini iyice irdelemek gerekir.
Günümüzde mültecilik meselesini ve toplumla olan ilişkisini anlamak hem bu meselenin hem
de içinde yaşanılan toplumun ontolojik ve tarihi kökenleri, epistemik ve söylemsel sonuçlarını
anlamaktan geçmektedir. Aslında mültecilik meselesi bir açıdan toplum için misafirperverlik
etiği ile farklı olana bakış ile ilgili bir meseledir. Ontolojik, tarihi, epistemik, misafirperverlik
etiği ile farklı olana bakış gibi konularda toplumsal sorunlar günümüzdeki mülteciler
meselesiyle ilişkisi kurulmadığı, farklı alanlara sirayet eden sonuçlarının doğru analiz
edilmediği ve tüm bunlarla yüzleşilmediğinde mültecilik sorunu ne doğru anlaşılabilir ne de
ona ilişkin bir çözüm geliştirilebilir. Hatta İbn Haldun, muhacirliğin ve göçün dinamizm,
hareket ve bilgi demek olduğunu kültür ve medeniyetleri diri tuttuğunu ifade eder. Mülteci ve
toplum ilişkisi birkaç temel kavram etrafında izah edilecektir.
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1. Misafir/Misafirperverlik
Mültecilerin konumunu tanımlamak kullanılan kavramlardan biri misafir kavramıdır. Misafir
kavramı, halk, siyasi ve entelektüel çevrelerin tümü tarafından kullanılmaktadır. Misafir
kavramının dini, tarihi ve kültürel karşılığı pozitif bir anlamdır. Ancak yeni bağlamda bu
kavramın ne tür işlevler üstlendiği, anlam kaymaları ya da anlam çeşitliliği yaşadığını tespit
etmek önemlidir. Bu aynı zamanda bir sorundur. Öte taraftan önemli bir diğer sorun mülteci
misafire gösterilen misafirperverliğin niyeti, koşulları ve mahiyetidir. Bu ise misafirperverlik
etiğine ve onun hangi felsefi çerçeveye oturtulduğuyla doğrudan ilişkilidir.
Derrida, misafir ya da misafirperverlik ile ilgili bir sorunu etiğin ya da etik problemin
kendisiyle eş değer görmektedir. Bu yaklaşım misafirperverlik etiğinin hukuki ya da siyasi
düzlemden bireysel düzleme, özne olmanın sorumluluk alanıyla ilişkili görülmesiyle ilgilidir.
Bu düzlemde her bir özne, yersiz-yurtsuz insanları, kendisine yabancı olan ötekini, sürgün ve
mültecileri hoş bir şekilde karşılamak ve gereği kadar ağırlamakla yükümlüdür. İşte
Derrida’nın ahlaki sorumluluk dediği şey budur (22). Çünkü misafirperverlik kavramı,
merhamet, sorumluluk, farklılıklar, hak, hukuk, ötekiyle ilişki ve bir arada kavramlarıyla
doğrudan ilişkilidir. Öte taraftan da günümüz dünyasında misafirperverlikle ilgili tüm olumlu
anlam şebekesinin aşındığı, insani olanın eşit paylaşılmadığı, insani olanla ilişkilerin din,
sınıf, etnik ve ulusal aidiyetler üzerinden kurulduğu bir anlam kurgusu yer edinmiştir (23).
2. Farklılıklar ve Ötesi: Birlikte Yaşama İmkânı
İnsanlık tarihi göç olgusuyla hep karşılaşmıştır. İnsan ya bizzat kendisi göç eden ya da göç
alan pozisyonda kalmıştır. Bu göçler aslında toplumun çoğalarak zenginleşmesini,
çeşitlenmesini ve yeni kültür üretimlerini mümkün hale getiren önemli toplumsal
aktivasyonlara dönüşmüştür. Göç etmenin doğasında farklı kültür ve coğrafyalar söz
konusudur. Farklılıklara sahip olan insan toplulukları ilkin bir diğerine yabancı bir algıya
sahip olmaktadırlar. Sonrasında birbirleriyle etkileşime geçip kaynaşmalar başlamış ve zengin
kültür üretimlerine olanak tanımışlardır. Bir arada yaşamayı tecrübe ederken dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta bir taraftan tüm kimlik ve kültürlerin karşılıklı etkileşimle çok
zengin kültürler inşa ederken diğer taraftan her kimlik ve kültürün özgünlüğüne müdahale
etmeden kendisi olarak kalmasını sağlamaktadır. Yani huzur içinde bir arada yaşamak ve
kimsenin dil, din ve kültüründen vazgeçmek zorunluluğunun olmamasıdır (24, 25, 26). Ancak
böylesi bir imkânın varlığı kadar engelleri de söz konusudur. Söz konusu imkânın mülteci ve
ona yönelik algılar çerçevesinde bir varlık mı yoksa bir engel mi olduğu sorusu yabancı ve
öteki kavramları üzerinden irdelemek gerekir.
Yabancı kavramı, geleneksel olarak bilinmeyen, tanınmayan ya da bilindik çevreden olmayan
gibi olumlu ya da en azından nötr bir anlamda kullanılırken, modern dönemlerde bu kavram
doğrudan olumsuz anlamlara kaymış ve çok yaygın kullanılan ‘öteki’ manada kullanılmaya
başlanmıştır. Hatta aynı gruba mensup olan bazı bireyler için de kullanılan yabancı kavramı
aslında öteki manasında kullanılmaktadır (27). Mülteci ve göçmenler için de kullanılan
yabancı kavramı, mevcut olan düzeni bozan, pis ve iğrenç kılan, alışılmış sınırlara meydan
okuyan ve tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. Özellikle de mülteci ve göçmen
hareketliliğinin kontrol edilemeyen, sahip olunamayan ve tanımlanamayan bir konumda
olması onların yabancı olarak nitelendirilmesinin bir gerekçesi olarak kabul edilmiştir. Çünkü
gücü elinde tutan toplumsal çoğunluk için mülteci ve göçmen hareketliliği hakimiyet
kurdukları alanları sarsmakta ve tehdit etmektedir. Onların alıştıkları mekânsal, ahlaki ve
bilişsel haritalarına uygun olmadıkları için de mülteci ve göçmen grupları toplumsal
yabancılar yani ötekiler olarak anlam kazanmıştır (23). Bu durum aslında yerli olan
toplumların bağımlısı oldukları kendi hükümranlığından hiçbir şekilde taviz vermeye rıza
göstermemesi, mutlak doğrunun bir ölçüsü olarak gördükleri iktidar alanlarının
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sorgulanmasından korktukları için öteki olarak yabancıyı kurguladıklarının bir resmidir. Bu
gösterge aslında gücü elinde tutan toplumun kendi varlığına ve gücüne duyduğu güvensizliğin
dışa vurumudur. Kendisi gibi görmediği tüm kesimleri yabancı kavramı üzerinden
ötekileştirerek kendi güvenliğini inşa etmek istemektir (28).
3. Güvenlik/Güvenlikleştirme Kavramı
Kopenhag Okulu’nun üretmiş olduğu güvenlikleştirme kavramı, mevcut güç dengelerinin
siyasi ve toplumsal konular hakkındaki görüşlerinden farklı olan düşüncelerin tehdit edici bir
unsur olarak kabul edilip bir güvenlik sorununa dönüştürülmesine giden bir süreci ifade eder.
Bu süreçte güvenlikleştirme fikri topluma dikte edilmekte, konu hakkında kanaat ve algılar
oluşturulmaktadır. Nihai olarak iddia edilen tehdidin bertaraf edilmesi için hukuki ve siyasi
süreçlerin normallikten çıkarılarak olağanüstü hukuki ve siyasi tedbirleri yürürlüğe
konulmasıdır. Bu olağanüstü süreçlerde söylemsel düzeyde sürekli güvensizliğe ve tehlike
durumlarına vurgu yapılır (29, 30, 31, 32). Paris Okulu, sosyo-politik bir yaklaşımla güvenlik
algısının idari ve bürokratik elit tabakasının oluşturulduğuna dikkat çekmektedir (33, 30, 34).
Yukarıda güvenlikle ilgili kısa ve öz olarak aktarılan mini tartışma aslında modern devletlerin
güvenlik algısını yansıtmakladır. Çünkü Soğuk Savaş’ın ardından oluşan söylemsel
değişimler, tehdit algıları, kültür ve kimliğe ilişkin tartışmaların görünür olması güvenlik
algısının da değişip dönüşmesine yol açmıştır. Bu yeni söylemin en büyük ağır faturası
mülteci ve göçmenlere kesilmiştir. Güvenlik politikalarının ön planda tutulduğu yeni süreçte
mültecilik ve göçmenlik de giderek güvenlik kavramları üzerinden gündeme taşınmakta ve
onlarla ilgili gündemin ilk sırasını güvenlik kaygısı oluşturmaktadır. Üstelik bu konunun kriz
kavramı ile ilişkilendirilmesi doğal insani taleplerin bir kriz olarak sunulmasına neden
olmaktadır. Bu da meseleyi insani açıdan tehlikeli ve daha komplike bir formata sokmaktadır.
M. Foucault, bu durumları güç, iktidar ve bilgi arasındaki ilişkiyle ifade eder. Yani
Foucault’ya göre, aslında dünya çapında göçmen ve mültecilik hakkında geliştirilen bu yeni
söylemde devletlerden gazetecilere uluslararası kuruluşlardan akademisyenlere kadar birçok
kesimin payı vardır (35).
Mültecinin yani yeri-yurdu olmayanın bir güvenlik tehdidi bazen de bir terörist olarak
algılanması insanın ona karşı insani ve vicdani sorumluluğunun yok saymasının bir
sonucudur. Aksi takdirde insan, insani vasıflarını yitirmemişse kendisi gibi aynı türden olan
bir varlıkla karşılaşmaktan, onunla konuşmaktan, etkileşime girmekten, onu anlamaktan ve
ona cevap vermekten korkmaz. Burada ölçü gerek özne olarak gerekse de kurumsal bir güç
olarak aynası mülteci ve göçmendir. Yani çalışmanın konusu açısından insan kendini ve
kendiliği nasıl algıladığı burada diğerini algılamasını belirler (36).
SONUÇ
Mültecilik, küresel ölçekte kendine özgü sosyal bir realitesi vardır ve günümüzde de gittikçe
yaygınlık kazanmaktadır. Bu göç gönüllü değildir, zorunlu koşullar barındırmaktadır. Kendi
ülkelerinin girmiş olduğu yaşanmaz zor koşullardan kaçıp daha iyi bir yaşam koşulu elde
edeceği düşünülen bir göçün adıdır. Bu nedenle mültecilik, çift taraflı gerilimlere maruz kalan
toplumsal bir kategoridir. Mülteci pozisyonunda sığınma arayan büyük bir kitlede 18
yaşından küçük olan çocuklardır. Dünyanın her yerinde tüm çatışama, gerginlik ve savaşların
faturası çocuklara kesilmektedir. Genelde en mağdur olanlar onlardır. Bu durumlarda
çocuklar kendi temel ihtiyaçlarını gideremedikleri gibi bir de haksızlığa maruz
kalmaktadırlar. Bu çocukların önemli bir kısmı refakatsİz çocuklardır. Refakatsiz çocukların
durumu, diğer mülteci çocuklara göre daha hassastır. Çünkü bu çocukların karşılaştığı
birtakım sorun dizisi vardır. Türkiye’de bulunan mülteci çocuklar her ne kadar Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında korunsalar da barınma, sağlık, eğitim,
ayrımcılıktan korunma, sosyal güvenlikten yararlanma, sömürü ve cinsel istismardan
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korunma gibi birçok sorunla iç içe yaşamaktadırlar. Mülteci çocukları anlamak için mültecilik
ve toplum ilişkisini kurmak gerekir.
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ÖZET
3D modelleme herhangi bir obje ya da yüzeyin, üç boyutlu dijital ortamda oluşturulması ve
sunulmasıdır. 3 boyutlu modelleme, 3 boyutlu bir nesnenin veya şeklin matematiksel bir
temsilini oluşturmak için yazılım kullanma sürecidir. 3 boyutlu modeller film, televizyon, video
oyunları, mimari, inşaat, ürün geliştirme, bilim ve tıp sektörlerinde, grafik tasarımları
görselleştirmek, çeşitli vaka ve durumları simüle etmek ve işlemek için kullanılır. (autodesk,
2022)
Günümüzde sıklıkla duyduğumuz Metaverse, NFT, VR, AR gibi alanlarda kullanılan üç
boyutlu modeller kullanım amaçlarına göre oluşturma aşamalarında farklılıklar göstermektedir.
Bu çalışmada 3D modellemenin tarihsel gelişiminden ve görsel sanatlar da dahil olmak üzere
diğer kullanım alanlarından bahsedilmiştir. Ayrıca değinilen farklı alanlar için hazırlanan
modellerin oluşturulma aşamasında ne gibi yöntem farklılıkları bulunduğu modelleme
yöntemleri ve kullanım alanları ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 3D modelleme, tasarım, grafik tasarım, sanat

ABSTRACT
3D modeling is the creation and presentation of any object or surface in a three-dimensional
digital environment. 3D modeling is the process of using software to create a mathematical
representation of a 3D object or shape. 3D models are used in various industries. 3D models
are used to visualize, simulate and render graphic designs in the film, television, video games,
architecture, construction, product development, science and medical industries. (autodesk,
2022)
Three-dimensional models used in fields such as Metaverse, NFT, VR, AR, which we hear
frequently today, differ in the stages of creation according to their intended use.
In this study, the historical development of 3D modeling and other usage areas including visual
arts are mentioned. In addition, the method differences in the creation of the models prepared
for the different areas mentioned were examined within the framework of the relationship
between modeling methods and usage areas.
Keywords: 3D modelling, design, graphic design, art
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GİRİŞ
Charles Babbage, yaptığı pek çok icatla yanında karmaşık matematiksel problemleri çözebilen
bir makine oluşturma amaçlı girişimlerde bulunmuştur. Fakat onun girişimleri uygulama
aşamasına geçemeden uzun bir süre sadece fikir olarak kalmıştır. İlk bilgisayarlar mekanik
hesap makineleri olarak düşünülebilir. Daha sonraları 2. Dünya Savaşı sırasında ABD şifreli
haberleşme kodlarını kırma amaçlı ilk elektronik bilgisayarları kullanmaya başlamıştır. Gerçek
zamanlı görüntü teknolojisi kullanan ilk bilgisayar ise “Whirlwind” olarak kabul edilmektedir.
Bu aşamadan sonra ise 1963 yılında Ivan Shutterland’ın Sketchpad’i doktora tezi olarak icadı
ile bilgisayar destekli tasarımlar hayatımıza sıklıkla girmeye başlamıştır. Çünkü icat ettiği
sistem sayesinde bilgisayar ekranına çizim yapılabilmektedir. Timothy Johnson ise üç boyutlu
nesneleri oluşturmada bilgisayar ortamında çalışırken oluşturulacak 4 farklı açı ile çalışma
mantığını geliştirmiştir. (Chopine, 2011. s.1)
Steven A. Coons 1959 yılında MIT de çalışmıştır. “CAD” terimi (Computer Aided Design),
“Bilgisayar Destekli Tasarım”, ilk kez onun sayesinde isimlendirilmiştir. 1967 yılında karmaşık
formları matematiksel algoritmalar ile 3 boyutlu olarak çizmeyi başarmıştır (Sdegno, 2014, s.
821, s. 822).
3D modelleme programları üç boyutlu ortamda bir koordinatı bulmaya yarayan bir haritaya
benzeyen, René Descartes (1596-1650) ın bulduğu ‘catisian quad’ sistemini kullanır. Enlem
boylam ve derinlik olarak perspektifsel bir sistem kullanır.
3D modelleme programları enlem boylam ve derinlik olarak perspektif temelli bir sistem
kullanır. Bu da üç boyutlu ortamdaki bir noktanın yerinin bulunmasını sağlar. Pek çok farklı
noktaların edgeler ve polygonal yüzeylerle birleşmesinden de 3D model oluşur.
Her 3D modelleme çalışması temelde 3 bileşene ihtiyaç duyar. Işık kaynağı, kamera ya da bakış
açısı, ve oluşturulan görsel. 3D Modeller genelde pek çok parçanın birleşmesinden meydana
gelirler. Nesneler bulundukları konum itibari ile objeleri oluşturur. Bunlar vertex adı verilen
nokta, Edge adı verilen iki noktanın birleşiminden oluşan çizgi, Face adı verilen ve 3 çizginin
birleşmesi ile oluşan yüzey. Polygon, olarak isimlendirilen dört edge kenardan oluşan dört
kenarlı yüzey, Surface adı verilen çoklu polygonların oluşturduğu yüzeyler ve Element ya da
Model adı verilen tüm yüzeylerin birleşerek oluşturduğu çoklu polygonlardan oluşan 3d objeler
şeklindedir.
3D modelleme herhangi bir obje ya da yüzeyin, üç boyutlu dijital ortamda oluşturulması ve
sunulmasıdır. Temel olarak iki amaç için yapılmaktadır. Simülasyon oluşturmak veya görsel
çıktı elde etmek. Görsel oluşturma amaçlı modellemeler gerçekçi sonuçlar elde edilmek
isteniyorsa daha detaylı model ve kaplamalardan meydana gelmelidir. Detaylı modeller daha
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fazla mesh ve polygon sayısına sahiptir. Ayrıca kaplamalarında da yüksek çözünürlükte
görseller kullanılmaktadır. Detaylı ve yüksek kalitede kaplamaya sahip bir model gerçekçi
sonuç elde etmeye daha yakındır. Doğru ölçeklendirme ve modellerin gerçek dünyadaki
ölçülerine sadık kalarak sanal ortamda modellenmesi de gerçekçi sonuç elde etmeye etki eder.
3d Modelleme programları bir modeli resim haline çevirirken “Render” adı verilen model ışık
materyal hesaplamaları işleminden yararlanır. En basit tanımıyla render işleminde sahnedeki
model kaplandığı materyal türüne ve kaplama haritalarına, sahnede kullanılan ışık adedi ve
yoğunluğuna, sahnede bulunan diğer objelerin materyalleri ve bu objelerin yansımalarına göre
gibi pek çok faktör dahil edilerek render motorunun algoritmasını kullanarak hesaplanır ve bir
görsel haline getirilir.
Render işlemi için bir 3D modelleme programı üzerinde farklı hesaplama motorları
kullanılabilir. Her render motoru ortak bazı materyalleri kullanabileceği gibi kendine ait daha
detaylı ayarlamaların yapıldığı materyaller de kullanabilir. Bu materyaller ait olduğu motorla
senkron çalıştıkları için hesaplamalarda daha avantajlı durumdadır ve bu sayede gerçekçi
sonuçlara ulaşmak için tercih edilebilir. Bu çalışma stili özellikle prodüksiyon animasyon gibi
gerçekçi ve göze hoş gelen sonuçlar elde etmek istediğimiz zaman tercih edilmektedir.
Teknolojik ilerlemeler ve 3D modelleme yazılımlarının hızlı gelişimi sayesinde, günümüzde
3D alanı hızla büyüyen ve daha fazla iş imkanı sağlamaktadır. 3D modelleme yazılımı
kullanılan belli başlı sektörler şunlardır; Oyun endüstrisi, eğlence sektörü, mimari, moda
tasarımı, yayıncılık, reklamcılık ve pazarlama, jeoloji ve bilim, sağlık ve eğitim alanında
günümüzde 3B modelleme ve buna bağlı simülasyon ve üretim teknikleri kullanılmaktadır
(Yıkaroğlu, 2010, s. 29) .
Eğlence Sekörü: 3D modelleme tekniğinin gelişimi sayesinde en çok kullanılan alandır.
Özellikle sinema filmi sektöründe sıklıkla tercih edilmektedir. Özel efekt, mekanları,
karakterleri tasarımı, film set ve sahnelerini oluşturmakta kullanılmaktadır. "CGI" (Computer
Graphic Imaging) 3D sanatçıları tarafından oluşturulan görsel çalışmalardan
yararlanılmaktadır.
Bilgisayar oyunları sektörü: 3D modelleme bilgisayar oyunlarını daha gerçekçi hale getirmek
için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Sahneler, objeler ve hatta insanlar güncellenen oyun
motorları sayesinde giderek daha gerçekçi görünmektedir. Günümüzde ev kullanıcıları için
üretilen ve profesyonel oyun şirketleri ve prodüksiyon firmaları tarafından da tercih edilen
Unreal Engine ve Unity 3D bu programlarının en popülerlerindendir. Video oyunları için 3B
modelleme, animasyon ve yazılım gibi farklı dalları içinde barındıran ve bu dallarla ilgili
dersleri veren çok sayıda üniversite bulunmaktadır.
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Mimari: Plan ve kokilere 3D teknolojisi sayesinde bilgisayarda Auto CAD, 3ds Max, Fusion,
Rhino gibi yazlımlar kullanılarak oluşturulup hareket ve derinlik eklenebilmektedir. Böylece
dileyen çalışmanın tüm açılarını gösteren bir "sanal gezi" ile mimari çalışmaların son hallerine
görebilmektedir (kuşbakışı veya zemin perspektif görüntüsü dahil). Bilgisayar oyunları sektörü
ile mimari çizimlerin birleştirilmesinden oluşan sanal VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırlmış
gerçeklik) çalışmaları ile günümüzde ön plana çıkan Metaverse çalışmaları da paralel olarak
ilerlemektedir.
Masaüstü Yayıncılık Basım Yayım ve Grafik Tasarım: Ders kitaplarında ve resimli diğer
kitaplarda, 3D modelleme yolu ile elde edilen görseller gün geçtikçe daha fazla
kullanılmaktadır. İstenilen çizimleri erişim ve telif hakkı sorunlar olmadan etkileyici bir şekilde
anlatmak amacıyla yayıncılık sektörü uygun alanlarda 3D görselleştirmeyi tercih etmektedir.
Konuya göre resimler fantastik içerikli, gelecekle ilgili, daha önce işlenmemiş bir konuyla ilgili
olabilir. Bu durumlarda 3D modelleme görselleştirme açısından yardımcı olabilir.
Grafik tasarımcıların son zamanlarda neredeyse hemen her türlü çalışmasına olanak sağlayan
yazılımlar üreten Adobe firması, ayrıca 2D grafik sanatçılarını hedef alan daha fazla 3B araç
üzerinde çalışmalarını sıklaştırmıştır. 2019 yılı itibari ile 3D modellerde kaplama oluşturma
işleminde kullanılan Substance Painter'ı satın alan Adobe, ambalaj tasarım yazılımı olan
Dimension ile 3D çalışmalara kolaylık sağlamaktadır. Creative Edge firmasının iC3D programı
mantığı ile çalışan yazılım, uzman reklamcılar ve tasarımcıları için oldukça etili bir sunum ve
uygulama olanağı sağlamaktadır.
Endüstriyel tasarımcıların da tercih ettiği bu tür yazılımlar sayesinde yapılan ambalaj tasarımı
ve grafik tasarımı uygulamaları henüz ürün üretilmeden mağaza ve raflardaki sunumları
hakkında firmalara ve kullanıcılara fikir verebilmektedir. Bu da üretim yapacak olan firmalara
tasarımlara yenilik katmak ve müdahale etmek, üretim maliyetleri düşürmek açısından oldukça
büyük faydalar sağlamaktadır.
Photoshop'un en son sürümleri, Clip Paint Studio ve Moho gibi popüler 2B tasarım
programlarının 3B modelleri doğrudan programa entegre ederek çalışmalara dahil etmeye
başlamıştır. Özellikle Clip Paint Studio, 3D'yi 2D ile birleştirme konusunda gerçekten gelişmiş
bir yazılıma sahiptir. İçe aktarılmış 3B modelleri illüstratif çizime dönüştürmenize izin veren
bir özelliğe sahiptir ve kendi 3B malzemelerinizi ayarlamak için Clip Studio Modeler adlı bir
programı kullanmaktadır.
3B modelleme programlarından doğrudan olarak 2B illüstratif bir şekilde çıktı alınmasına
olanak sağlayan çizgi film render motorları ve kaplama materyalleri (cartoon render – shaders)
sayesinde grafik tasarım çalışmaları farklı bir boyuta taşınmıştır. Her türlü animasyon veya tek
kare görsel çıktısı alınmasında faydalı olan bu render hesaplama algoritmaları, modellemelere
2B çizim havası katmaktadır.
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Bir çizgi roman ya da animasyon yaparken, bu yaklaşım çok fazla stilize arka plan oluşturmak
gerektiği zaman hız kazanmada yararlı olmaktadır. Mimari modellemelerin renderlarında da
kullanılmaktadır. Kendi el çizim stilinizle 3B modellemeleri harmanlayarak farklı çalışmalar
oluşturmaya da olanak sağlamaktadır. FotoSketcher ve Dynamic Auto Painter gibi yazılımlar
bu teknik için kullanışlı olabilir. Fotoğraflar üzerinde farklı efektler uygulayan Photoshop
eylemleri de 3B modelleri illüstratif çalışmaları 3B modellerle harmanlayarak çalışan grafik
tasarımcılar için kullanılmaktadır (Garner, 2019 s.1).
Moda Tasarımı: tasarımcılar artık 3B yazılım üzerinde çalışarak tasarımlarının son hallerini
sanal mankenler üzerinde daha üretilmeden görebilmektedirler. Örneğin kumaş simülasyonları
sayesinde her kumaş türünün fiziksel dünyadaki ağırlık yoğunluk ve hacmine göre gerçek
dünyadakine benzer kumaş hareketleri veren animasyonlar yapılabilmektedir. Kullanılan 3B
yazılımlar sayesinde mükemmel modeller oluşturmak veya müşterilere modelleri daha
ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde göstermek mümkün olmaktadır. CLO, TUKA 3D,
Marvelous Designer, Browzwear, Romans CAD, moda tasarımcıların kullandığı 3B modelleme
ve simülasyon programlarından bazılarıdır (Gaget, 2018, s. 1).
Reklamcılık ve Pazarlama: 3B modelleme sanatçıları, reklam verenlerin ve pazarlamacıların
ürünlerini ideal durumda göstermelerine yardımcı olmaktadır. Şirketlerin büyük tasarruflarla
yeni arabalar, yeni ürün ambalajları ve prototipler üretmelerini sağlamaktadır. Tanıtım ve
reklam sunumlarında, yalnızca bilgisayar modelini değiştirerek firmaları oldukça fazla masraf
yapmaktan kurtarmaktadır. Ek olarak, doğru render almayı geliştirdikten sonra, bunu üretime
sermaye yatırmadan önce öğeyi satmak için 3B modellerin kullanıldığı reklam filmleri ya da
broşürler, kitapçıklar oluşturmakta kullanılmaktadır.
Bilim ve Tıp: Tıp alanında da kullanılan 3B modelleme, 3B yazıcıların gelişmesi ve bio baskı
teknolojisi ile bilim alanında kullanılmaktadır. 3D-basılabilir protezler, mühendislerin ve
doktorların kullanıcıya tamamen uyarlanmış protezler geliştirebilmeleri nedeniyle tıbbın
çehresini değiştirmektedir. Son zamanlardaki organik bazlı 3B baskı malzemeleri sayesinde
organik kalp, kulak ve göz gibi farklı organlar üretilip hastaların hayat kaliteleri
yükseltilmektedir (Terry, 2019, s. 1).
Bilim insanları, basınç ve jeolojik hareketlerin etkilerini görmelerine izin veren, yer şekillerini
simüle eden modeller oluşturmak için 3B modellemeyi kullanmaktadırlar. Ek olarak, çalışma
konularını etkileyen çeşitli faktörleri içeren hareketi simüle eden yazılımlar ile gelecek
zamanlara ait öngörülerde ve tespitlerde bulunabilmektedirler. 3B jeolojik modelleme alarak,
3B modeller ve haritalar kullanılarak petrol arama ve geliştirmede kullanılmaktadır (Fallara,
Legault, Rabeau, 2005, s. 27).
Eğitim ve Sanat: Her alanda eğitim alan öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştıran 3B
modelleme tekniğiyle oluşturulmuş ders içerikleri, günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Geçmiş

www.artuklukongresi.org

290

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

yıllar boyunca üç boyutlu modeller balmumu, bronz ve fildişi yüzyıllarca tıp öğretiminde
kullanılmışlardır. Bugün, bilgisayar ve teknoloji tıbbi illüstratörlerin, sanal üç boyutlu tıbbi
modeller yaratmasına imkan vermektedir. Bilgisayarda üretilen 3B modeller öğretim süreci
boyunca sanal ortamda ve 3B baskı teknolojisi kullanılarak detaylı maketler ile gerçek hayatta
öğrencilere hatasız eğitim imkanı sağlamaktadır (Vernon, Peckham 2003, s. 142).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Modelleme programlarının, fotogrametri ve lazer tarama gibi 3D tarama teknolojilerinin
gelişmesi ile kullanım alanları günümüzde farklı alanlara yansımaktadır. 3D baskı
yöntemlerinin desteği ile gündelik yaşantımıza kadar ilerleyen modelleme tekniklerinden hem
ev kullanıcıları hem de gelişmiş sanayi ve üretim sektörleri faydalanmaktadır. Sanal ortamda
tasarlanan ya da yeniden oluşturulan her nesnenin gerçek dünyada kullanım alanları neredeyse
hayal gücümüz ile sınırlıdır.
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Özet
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve üretimin artması çalışanlar üzerindeki tehlike ve
risklerinde aynı oranda artmasına sebep olmaktadır. Bahsedilen tehlike ve riskler çalışanların
sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehlike ve risklerdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de iş kazaları göz ardı edilemeyecek seviyede bir sorun olarak meydana gelmektedir. Bilindiği
üzere inşaat sektörü iş kazaları bakımından birinci sırada yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının hazırladığı Tehlike Sınıfları Yönetmeliği’ne göre inşaat faaliyetlerinin
tehlike sınıfı ‘Çok Tehlikeli İşler’ olarak belirtilmektedir. İnşaat faaliyetleri çalışanlar için
genellikle ağır ve yorucudur. İnşaat sektöründe ölümle ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan
kazalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Genel çerçevede bakıldığında iş kazalarının sonuçları
çalışanların ölümü, yaralanması, sakat kalması ya da maddi kayıp olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnşaat sektöründe kazı çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Çünkü hemen hemen tüm inşaat
faaliyetlerinin özellikle ilk aşamalarında kazı işleri yapılmaktadır. Yapılan inşaatın ya da işin
durumuna göre çeşitli kazı türleri bulunmaktadır. Bütün kazı çalışmalarında hemen hemen aynı
tehlike ve riskler olmasına rağmen gerçekleştirilen kazı işinin durumuna göre farklı tehlike ve
riskler de meydana gelmektedir. Kazı çalışmalarında en çok karşılaşılan ve en tehlikeli olan
kaza türü göçmelerdir. Buna karşın göçmelerin meydana gelmesinde etkili rol oynayan ihmaller
ve uygulama hataları da dikkate alınmalıdır. Göçmeler dışında da meydana gelebilecek
tehlikeler vardır. Bu tehlike ve risklerden de çalışanların korunması gerekmektedir. Bu
çalışmada özellikle zeminin türü, kazının derinliği, zeminin su içeriği, çevresel koşullar gibi
birçok etmen göz önüne alınarak alınması gereken önlemler üzerine incelemeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Kazı İşleri, İş Kazaları
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OCCUPATIONAL ACCIDENTS OCCURING IN EXCAVATION WORKS IN THE
CONSTRUCTION SECTOR
Abstract
Today, the rapid progress of technology and the increase in production cause the danger and
risks on employees to increase at the same rate. The dangers and risks mentioned are the dangers
and risks for the health and safety of the employees. Occupational accidents occur as a problem
at a level that cannot be ignored in our country as well as all over the world. As it is known, the
construction industry ranks first in terms of occupational accidents. According to the Hazard
Classes Regulation prepared by the Ministry of Labor and Social Security, the danger class of
construction activities is specified as "Very Dangerous Works". Construction activities are
often heavy and tiring for workers. Accidents resulting in death and permanent incapacity are
frequently encountered in the construction industry. In general, the consequences of
occupational accidents appear as death, injury, disability or financial loss of employees.
Excavations have an important place in the construction industry. Because excavation works
are carried out in almost all construction activities, especially in the first stages. There are
various types of excavations, depending on the state of the construction or work. Although there
are almost the same dangers and risks in all excavation works, different dangers and risks occur
depending on the situation of the excavation work. The most common and most dangerous type
of accident in excavation works is collapses. On the other hand, omissions and application
errors that play an effective role in the occurrence of collapses should also be taken into account.
There are also dangers that may occur outside of immigration. Employees must be protected
from these dangers and risks. In this study, investigations were made on the precautions to be
taken by considering many factors such as the type of soil, the depth of the excavation, the
water content of the ground, and environmental conditions.
Keywords: Construction Industry, Excavations, Work Accidents

1.GİRİŞ
İnşaat sektöründe toprak işleri önemli bir yere sahiptir. Tasarlanan bir projenin uygulanabilmesi
için doğal arazi yüzeyinde yapılan tüm faaliyetler toprak işleri olarak adlandırılmaktadır. Bir
yapının inşası için zeminin kazılması gerekebilir. Bu bir binanın temeli olabilmektedir. Ya da
bir yolun kazılması gereken kısımları olabilmektedir. Kazı işinde çıkarılan toprak inşaat işinin
ilerleyen aşamalarında başka işlerde kullanılabilmektedir. Bu nedenle kazılan zemin uygun bir
yere yığılarak bekletilmektedir. Bir araziye planlanan şeklin verilmesi için yapılan
düzenlemeler de toprak işi başlığına dâhil olmaktadır. Kazılması gereken yerlere yarma,
doldurulması gereken yerlere dolgu denilmektedir. Yarma ve dolguların dengelenmesi
gerekmektedir. Sanılanın aksine her zaman yaramadan çıkan toprak dolgu için
kullanılamamaktadır. Bu durumda artan zeminin depolanması gerekmektedir. Toprak işleri
birçok inşaatta önemli bir yere sahiptir. Özellikle yol inşaatlarının büyük bir kısmı toprak
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işlerinden meydana gelmektedir. Toprak işlerinin ilk aşaması kazı faaliyetidir. Kazı faaliyeti
doğal bir zeminin veya önceden yığılmış bir zeminin kazılmasıdır. Kazı işinden sonra kazılan
zeminin taşıma araçlarına yüklenmesi gerekmektedir. Zeminin yüklenmesinden sonra yüklenen
zeminin taşınması işi gelmektedir. Zemin yüklendikten sonra boşaltılması planlanan yere kadar
taşınması gerekmektedir. Zeminin taşınması işleminden sonra boşaltma işlemi gelmektedir.
Zemin bir depoya boşaltılabileceği gibi dolgu yapılacak bir alanda kullanılmak üzere de
boşaltılabilmektedir. Boşaltma işlemi zeminin tabakalar halinde serilmesi ile başlamaktadır.
Tabakalar halinde serilen zemin düzeltildikten sonra sıkıştırılarak bir sonraki tabakanın
serilmesi işlemine başlanabilmektedir. Her işte olduğu gibi toprak işlerinde de pek çok zorlukla
karşılaşılabilmektedir. Bazı zeminler kendini az tutmakta bazı zeminler ise kendini hiç
tutamamaktadır. Bazı zeminlerde yer altı suyu ile karşılaşılmaktadır. En çok zorluk tünel
inşaatlarında ve su altında gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinde meydana çıkmaktadır. Bu
nedenle kazılacak zeminin türü bilinmelidir. Kazılacak bölgede yer altı suyu olup olmadığı
tespit edilmelidir. Eğer yer aldı suyu tespit edildiyse miktarı ve derinliği araştırılmalıdır.
Kazı çalışmaları inşaat sektörü için en temel uygulamalardan biridir. Hiç kazı çalışması
yapılmadan bitirilen bir inşaat işi yok denecek kadar azdır. İş kazaları bakımından inşaat sektörü
birinci sırada yer almaktadır. Zaman zaman zorlayan iklim şartlarında çalışma, çalışma
ortamlarındaki yükseklik farkları, çalışanların sürekli hareket halinde olması, çalışma alanının
geniş ve dağılmış şeklinde olması, alt işverenlerin sayıca çok olması, şantiyelerin kendine özgü
çalışma şartlarını bünyesinde barındırması, kalıplaşmış ancak yanlış olan davranışların çokluğu
ve çalışanların eğitim seviyelerinin düşük olması iş kazalarının en çok inşaat sektöründe
görülmesinin etkenleri olarak açıklanabilmektedir. İş kazalarının en çok inşaat sektöründe
görülmesinin nedenleri daha detaylı olarak şu şekilde açıklanabilecektir:
İklim şartlarında çalışma; inşaat faaliyetlerinin büyük bir bölümü açık havada
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla mevcut iklim şartlarına maruz kalınmaktadır. Bu durumda
çoğunlukla çalışanlar için yeterli konforda bir çalışma ortamı sağlanamamaktadır. Çalışanlar
aşırı soğuktan ya da aşırı sıcaktan ciddi şekilde etkilenmektedirler. İklim koşulları zihinsel
yorgunluğa da sebep olmaktadır. Bu etkiler sonucunda iş kazaları meydana gelebilmektedir.
Çalışan sirkülasyonu; işçiler aldıkları ücreti düşük bulmaları ya da daha iyi şartlarda
çalışabilecekleri bir iş bulmaları halinde kolaylıkla iş değişimi yapabilmektedirler. Bu durum
en çok inşaat sektöründe görülmektedir. Dolayısıyla işverenin tüm çalışanlarına devalı mesleki
eğitim ya da iş güvenliği eğitimi vermesi ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlaması
zorlaşmaktadır.
Çalışma ortamlarındaki yükseklik farkları; inşaat sektöründe zemin seviyesinin çok altında
çalışmalar yapılabildiği gibi zemin seviyesinden çok yüksekte de çalışmalar yapılabilmektedir.
Bu durum çalışanların düşmesi ya da çalışanların üzerine malzeme düşmesi gibi kazalara
sebebiyet verebilmektedir. Bir inşaatın tamamlanma sürecinde çalışma yüksekliği inşaatın
ilerlemesine bağlı olarak sürekli değişiklik gösterebildiğinden çalışanların mevcut şartlara
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alışması zorlaşmaktadır. Yüksekliğin değişiklik göstermesi beklenmeyen kazaların meydana
gelme ihtimalini de arttırmaktadır.
Çalışanların sürekli hareket halinde olması; inşaat sektöründe çalışmalar birbiri ardına
gerçekleştirildiği için aynı zamanda devamlı bir malzeme akışı da gerçekleşmektedir. Dolayısı
ile çalışanlar da sürekli hareket halinde olmak durumundadırlar. Bu hareketlilik çoğu zaman
planlı gerçekleştirilememektedir. Malzeme kaldırılması ve taşınması gibi işlerden dolayı sadece
yatay düzlemde değil düşey düzlemde de hareketlilik yaşanmaktadır. Düşey düzlemdeki
hareketlilik sebebi ile çalışanların düşmesi ya da malzeme düşmesi yaşanmaktadır. Yatay
düzlemdeki hareketlilik sebebi ile de çarpma ya da sıkışma gibi kazalar meydana gelmektedir.
Çalışma alanının geniş ve dağılmış şekilde olması; İnşaat işlerinde gerçekleştirilen faaliyetler
birbirini takip eder şekilde ya da aynı anda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla farklı
işleri yapacak olan işçiler aynı anda aynı ortamda çalışmak durumunda kalabilmektedirler. Bu
durumda her işçi kendi işine odaklanmakta ve kendi malzemelerini kullanmaktadır. Sonuç
olarak dağınık bir çalışma ortamı oluşmakta ve bu dağınıklık iş kazalarının meydana gelme
olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca dağınıklık denetim yapılmasını da zorlaştırarak önemli tehlike
ve risklerin gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır.
Şantiyelerin kendine özgü çalışma şartlarının olması; Yapılan işin niteliğine göre çalışma
şartları da değişiklik göstermektedir. Hatta yapılan işin kendi içinde ayrıldığı aşamalarda dahi
çalışma şartları değişiklik göstermektedir. Bu durumda her şantiyeye aynı planlama ile iş sağlığı
ve güvenliği tedbirleri uygulanamamaktadır.
Kalıplaşmış ancak yanlış olan davranışların çokluğu; İnşaat sektöründe güvenlik anlayışı ve
İSG kültürü gelişim gösterememiştir. İşçiler tecrübelerine ve alışkanlıklarına göre hareket
etmektedirler. Bu davranışların çoğu iş güvenliğine tamamen aykırı olsa bile yapmaktan
vazgeçmemektedirler. Dolayısıyla toplu iş güvenliği önlemleri alınsa dahi çalışanların bireysel
yanlış davranışları sebebiyle iş kazaları yaşanmaktadırlar.
Çalışanların eğitim seviyelerinin düşük olması; İnşaat sektöründe işçilerin çoğunun eğitim
seviyesi düşüktür. Öyle ki okuma yazma bilmeyen işçilerin sayısı bile azımsanamayacak
seviyededir. Bu durum çalışanlara eğitim verilmesini ve verilen eğitimlerden yeterli verim
alınmasını zorlaştırmaktadır. Çalışanların mesleki eğitimlerinin olmaması, eksik olması ya da
işini güvenle yürütecek kadar iş güvenliği eğitiminin olmaması iş kazalarının önünü
açmaktadır.
Tablo 1’de genel ve inşaat sektörüne ait iş kazası verileri yer almaktadır [1].
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Tablo 1: SGK İş Kazası İstatistikleri [1]

İnşaat sektöründe gerçekleşen iş kazaları detaylı incelendiğinde, ölümlü iş kazalarının en çok
yaşandığı çalışmalarda ilk sırada kazı işleri gelmektedir. Şantiye ve yapılan çalışmanın niteliği
ile ilişkili olarak pek çok kazı çeşidi bulunmaktadır. Açıkta yapılan serbest kazılar, yeraltı,
baraj, hidroelektrik santral, yol, tünel, sanat yapıları kazıları, sıyırma, temizlik ve şekil verme
kazıları ile hendek kazıları bu kazı çeşitlerinden sadece birkaçıdır. Bütün kazı işlerin aslında
benzer tehlikeler ve benzer riskler barındırmaktadır. Ancak şantiyede çalışma ortamı koşulları,
tercih edilen kazı yöntemleri ve iş makineleri ya da aletlerine göre farklı tehlike ve riskler ile
karşılaşılabilmektedir [1].

2.KAZI İŞLERİ TANIMI
Kazı kelimesi sözlükte ‘bir yeri kazma işi, hafriyat’ olarak tanımlanmıştır. Ayrıca kazı; çeşitli
amaçlarla toprağın bulunduğu yerden elle veya makine ile kaldırılması sonucunda oluşan insan
yapımı oyuk, çukur veya boşluk olarak tanımlanır. Kazı işinin bir diğer tanımı ise temel zemini
üzerindeki fazla toprağın alınması işlemi olarak açıklanmaktadır.
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3.KAZILABİLİRLİKLERİNE GÖRE ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kazılacak zemin sınıfları, teşekkül ve kazı zorluğu yönünden; toprak zeminler, küskülük
zeminler, kaya zeminler, batak ve balçık zeminler olarak sınıflandırılabilmektedir. Kazılacak
zeminin türünün bilinmesi kazı işi için seçilecek yöntem hakkında bilgi vermektedir. Yöntem
doğru seçilmediği takdirde başta iş kazları olmak üzere eksik ya da fazla kazı yapılması, iş
veriminin düşmesi, gereğinden fazla ya da az çalışanın kazı alanında bulunması, çalışanların
normalden fazla yorulması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle kazı işine
başlamadan önce zemin sınıfı tespit edilmelidir. Tespit edilen zemin türüne göre uygun kazı
yöntemi seçilmelidir. Zeminin türü olası göçüklere karşı alınması gereken önlemlerin
belirlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Sadece işverenler ya da mühendislerin değil kazı
işinde çalışan diğer işçilerinde zemin türleri hakkında bilgi sahibi olması yapılan işin kalitesinin
artmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü kazı esnasında karşılaşılan herhangi bir problem
karşısında kazılan zeminin türü doğru olarak bilindiğinde alınacak önlem ya da uygulanacak
çözüm yöntemi de daha etkili olacaktır. Bu noktada iş kazalarının ya da istenmeyen olayların
önlenebilmesi açısından çalışanların eğitim seviyesi de önemli olmaktadır. Aşağıda zemin
sınıfları daha detaylı olarak açıklanacaktır.
Toprak zeminler kendi içinde yumuşak toprak ve sert toprak olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bel
küreği ve kürekle kazılabilen zeminler yumuşak toprak sınıfına girmektedir. Organik madde ve
element yönünden zengin topraklar olduğu bilinmektedir. Ülkemizdeki tarımsal alanların
büyük bir bölümünü yumuşak toprak oluşturmaktadır. Kazmanın yassı ve bazen sivri ucu ile
kazılabilen zeminler sert toprak sınıfına girmektedir. Su tutmayan, hava almayan ve bitkiler
için gerekli besin değerlerini aktaramayan topraktır. Bitkilerin bu topraklarda yetiştirilmesi
durumunda sağlıkla büyümesi beklenmemektedir.
Küskülük zeminler kendi içinde yumuşak küskülük ve sert küskülük olarak iki gruba
ayrılmaktadır. Kazmanın sivri ucu ve bazen küskü, kama ve tokmak ile kazılabilen zeminler
yumuşak küskülük sınıfına girmektedir. Kazmanın sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve kırıcı
tabanca ile kazılabilen zeminler sert küskülük sınıfına girmektedir.
Kaya zeminler kendi içinde; yumuşak kaya, sert kaya ve çok sert kaya olarak üç gruba
ayrılmaktadır. Küskü, kırıcı tabanca veya patlayıcı madde kullanılarak kazılabilen zeminler
yumuşak kaya sınıfına girmektedir. Patlayıcı madde kullanılarak atılabilen, kırıcı tabanca ile
parçalanıp sökülebilen zeminler sert kaya sınıfına girmektedir. Fazla miktarda patlayıcı madde
kullanılarak atılabilen, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülebilen zeminler çok sert kaya sınıfına
girmektedir.
Su içeriği yüksek olan ve bu suyu kolaylıkla bırakmayan genellikle akıcı, yapışkan nitelikteki
zeminler batak ve balçık zeminler sınıfına girmektedir.
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4.KAZI TÜRLERİ
Zeminlerin kazılabilirliklerine göre farklı sınıflara ayrıldığı bir önceki başlıkta detaylı olarak
anlatılmıştı. Bu başlıkta yapılacak işin niteliğine göre kazı türlerinin farklılık gösterdiği
anlatılacaktır. Kazı türleri; hendek kazısı, galeri kazısı, baca kazısı, çukur kazısı olarak dört
gruba ayrılmaktadır[3].
Hendek kazıları, bütün zemin sınıflarında yapılabilmektedir. Boyu ve eni arasında epeyce
uzunluk farkı olan kazılardır. Hendek kazıları derinlik ve genişliklerine göre; sığ hendek kazısı,
normal hendek kazısı, derin hendek kazısı ve dar hendek kazısı olarak dört gruba ayrılmaktadır.
Sığ hendek kazısı, derinliği 1,25 m’ye kadar olan hendek kazısıdır. Normal hendek kazısı,
Derinliği 1,25 – 4,50 m arasında olan hendek kazısıdır. Derin hendek kazısı, Derinliği 4,50
m’den daha fazla olan hendek kazısıdır. Dar hendek kazısı, genişliği 0,60 m’den az olan hendek
kazısıdır [3].
Galeri kazıları; birbirine bacalar ya da hendeklerle bağlanan yer altı kazılarıdır. En kesit
boyutları küçüktür ve uzunlukları azdır[3].
Baca kazısı, galerilere ya da yer altındaki tesislere ulaşmak için açılan küçük kesitli çukurlardır
[3].
Çukur kazısı, her sınıf zeminde yapılabilmektedir. Boyu ve eni arasında önemli bir uzunluk
farkı bulunmamaktadır. Derinliklerine göre; sığ çukur kazısı, normal çukur kazısı ve derin
çukur kazısı olarak üç gruba ayrılmaktadır. Sığ çukur kazısı, derinliği 1,50 m’ye kadar olan
çukur kazısıdır. Normal çukur kazısı, derinliği 1,50 – 4,50 m arasında olan kazılardır. Derin
çukur kazısı, derinliği 4,50 m’den fazla olup, şevli ve etekli şekilde açılan çukur kazısıdır [3].

5.SERBEST, DERİN (DAR VE GENİŞ) VE ÖZEL KAZILARIN TANIMI
Kazıların derinlik ve genişlikleri değişiklik gösterdiği için kendi içinde türlere ayrılmasının yanı
sıra maliyet açısından da sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırma; serbest kazılar, derin
kazılar, özel kazılar şeklinde yapılmaktadır.
Serbest kazılar; bina inşaatında kazı ya da temel aplikasyon projesi çevresinin, doğal zeminle
kesiştiği en alçak noktadan geçen sıfır düzleminin üstünde kalan kazılardır.[2]
Derin kazılar; serbest ve özel kazıların dışında kalmaktadır. Kürek, çıkrık ve benzeri el
araçlarıyla (el arabası ve taşımaya özgü araçlar hariç) aşağıdan yukarı atılarak veya çıkarılarak
(el ile 4 metreye ve makina ile 25 metreye kadar atılması dâhil) yapılan kazılardır. Derin kazılar
kendi içinde geniş derin kazılar ve dar derin kazılar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Geniş derin
kazılar, taban genişliği 1,00 m’den fazla olan kazılardır. (1,00 m hariç) Dar derin kazılar, Taban
genişliği 1,00 m ve daha az olan kazılardır. (1,00 m dâhil) [2].
Özel kazılar, tünel, galeri, su altında hava basınçlı keson, 8,00 m’den derin kuyu ve benzeri
kazılardır [2].

www.artuklukongresi.org

298

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

6.KAZI YAPILMASI
Kazı işinin nasıl yapılacağı ile ilgili seçilecek yöntem, kazı işinin niteliklerine göre değişiklik
göstermektedir. Kazı işleri el araçları ile kazı makineleri ile veya patlayıcı maddeler
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
El araçları ile küçük ve basit işlerde kazı yapılabilmektedir. Ayrıca makinelerin girmesinin
mümkün olmayacağı dar yerlerde de el araçları ile kazı yapılmaktadır.[3]
Kazı makineleri genellikle büyük hacimli kazı işlerinde kullanılmaktadır. Bu makineler
sayesinde kazı işleri daha kısa sürede tamamlandığından ekonomik olmaktadır. Kazılacak
zeminin sınıfına ve yapılacak kazının türüne göre kullanılacak kazı makinesi de değişiklik
gösterecektir.[3]
Patlayıcı maddeler ile kazı ile kazı yapılması ancak yerleşim bölgelerinin dışında olan yerlerde
gerçekleştirilebilmektedir. Patlayıcı maddelere ihtiyaç duyulmasının sebebi el ile ya da kazı
makineleri ile koparılamayacak kaya ya da çok sert zeminlerin parçalanarak alınmasını
sağlamaktır. Genellikle T.N.T. adı verilen maddeler patlayıcı olarak kullanılmaktadır. Patlayıcı
maddeler ile kazı yapılabilmesi için önce, hava tabancalarıyla zeminde yeteri kadar delik açılır.
Sonra bu deliklere, hesaplanan miktarda patlayıcı madde yerleştirilerek patlatma işlemi
gerçekleştirilir. Daha sonra parçalanan kaya vb. zemin parçaları, el araçları ve makinelerle
temizlenir [3].
Tablo 2: Bazı Terim Ve Tanımlar [1,3]
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7.TEHLİKE VE RİSKLER
Bütün inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi kazı işleri de pek çok tehlike ve riski bünyesinde
barındırmaktadır. Bu tehlike ve riskler zemin sınıfına, kazı türüne ve yapılan işin niteliğine göre
değişiklik göstermektedir. Mevsim şartları, çalışma ortamının koşulları, çalışanların eğitim
seviyesi gibi faktörler de farklı tehlike ve risklerin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu tehlike ve
riskler sonucunda iş kazaları ve istenmeyen olaylar meydana gelebileceği gibi çalışanların uzun
süreli maruziyetler sonucu meslek hastalıklarına yakalanmaları da söz konusudur. [1]
Bahsedilen tehlike ve riskleri şu şeklide sıralayabiliriz; göçük yaşanabilir, çalışanlar kazıya
düşebilir, işçilerin üzerine yükler düşebilir, tehlikeli atmosfer bulunabilir (duman, oksijen
yetersizliği, zehirli, yanıcı ve patlayıcı gazlar), yeraltı hizmetleri ve üstten geçen enerji hatları
ile temas durumunda istenmeyen olaylar yaşanabilir, araçlar kazı çevresinde fazla yük
oluşumuna neden olabilir (ağır ve mobil ekipmanlar), kazı alanı dar olabilir, kazıya giriş ve
çıkışlarda kazalar yaşanabilir, kazı alanında su birikebilir, malzemeler yanlış veya uygunsuz
kullanılıyor olabilir, kazı alanı yığın ve atık malzemelere uzak olabilir, zemindeki kablolar ve
kesici, ağır, körelmiş nesneler de iş kazalarına sebep olabilir[1].
Yukarıdaki paragrafa sayılan tehlike ve riskler arasında en çok karşılaşılan ve en çok zarara
uğratan olay göçüklerdir. Göçükler çalışma yapılması sırasında çalışma alanının etrafında olan
nedenlerden dolayı zeminin çözülüp gevşemesi ile aniden kazı alanına kayıp düşmesi
sonucunda gerçekleşmektedir. Göçükleri bu kadar tehlikeli yapan en önemli sebeplerden bir
tanesi aniden gerçekleşmesidir. Çünkü çalışanlar göçük olması halinde önceden fark
etmedikleri için herhangi bir tedbir alamamaktadırlar. Hatta göçük esnasında çalışanlar kaçmak
için yeterli zamanı bile bulamamaktadırlar. Göçükler aynı zamanda işveren içinde maddi
kayıplara sebep olmaktadır. Göçük olması halinde kazı işi daha uzun sürede tamamlanmış
olacaktır. Sürenin uzaması ile birlikte maliyet de artacaktır.[1]
OSHA, olması muhtemel göçmelerden çalışanların korunması için kazı işinin uygun bir eğim
ile yapılmasını veya basamaklı olarak açılmasını, kazı kenarlarının desteklenmesini veya kazı
kenarı ile çalışma alanı arasında koruyucu bir perde bulunmasını önermektedir. Ancak bu
noktada zemin sınıfı, yapılan kazının derinliği, kazılan zeminin su muhtevası, mevsim ve hava
şartları, kazı işinin meskûn mahalde olup olmaması ve diğer çevresel etkenler göz önüne
alındığında kazı alanının çevresi için uygun olan koruyucu sistemin seçilmesi zor
olabilmektedir.[4]
Kazı çalışmasına başlanmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar açıklanacaktır. Kazı
işinin çevresindeki yapıların ne seviyede etkileneceği incelenmelidir. Kazı işinin çevredeki
binalara etkisi tespit edildiğinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Yer altı kabloları,
gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerlerinin bilinmesi
gerekmektedir. Bu sistemlerden meydana gelebilecek tehlikelerin minimum seviyeye
indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kazı işi meskûn mahalde
gerçekleştiriliyorsa çalışma alanının çevresi uygun sağlamlıkta ve yükseklikte perde ile
çevrilmelidir. Gerekli ikaz levhaları asılmalı ve gerekli uyarılar yapılmalıdır. Alınan bu
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önlemler kazı işi tamamlanana kadar devam ettirilmelidir. Kazı işi meskûn mahal dışında
gerçekleştiriliyorsa yüksek ve sağlam bir perde sistemi ile çevrilmesine ihtiyaç olmasa dahi
uyarı şeritleri çekilmeli ve ikaz levhaları asılmalıdır. Kazı çevresinin korunması özellikle
meskûn mahalde gerçekleştirilen işler için önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel
olarak inşaat faaliyetlerinin izlenmesi insanlarda merak uyandıran bir konu olmaktadır. İnsanlar
inşaat faaliyetlerini özellikle de kazı işlerini merakla izlemektedirler. Bu durum da beraberinde
bazı tehlike riskler meydana getirmektedir. İnsanların kazı alanına düşmesi ya da yapı
inşaatlarında insanların başına malzeme düşmesi gibi kazalar yaşanmaktadır. Bu nedenle
çalışmanın konusu olan başa kazı işleri olmak üzere tüm inşaat faaliyetlerinde gerekli çevresel
önlemler alınmalıdır. Çalışma alanında sorumlu olmayan hiç kimsenin girişine izin
verilmemelidir. Ayrıca yapması gereken işi tamamlayan işçilerinde gereğinden fazla kazı
alanında bulunmaları da doğru değildir. Sonuç olarak kazı alanının çevresinde gerekli önlemler
alınmalı ve kazı alanına giriş çıkışlar kontrol altında tutulmalıdır. Kazı alanında alınması
gereken önlemlerden bir tanesi de kazı işi kazı makineleri ile gerçekleştiriliyorsa makinelerin
çevresinde de gerekli önlemler alınması gerektiğidir.[5]
Kazı faaliyetlerinde her yıl çökmelerden dolayı pek çok ölüm ve yaralanmaya sebep olan iş
kazaları yaşanmaktadır. Kazı faaliyetlerinde meydana gelen iş kazaları sonucu ölüm oranları
2018 yılında bir hayli yükselmiştir. Çalışanlar kişisel koruyucu donanımlarını kullanmadan kazı
alanına inmemelidirler.[6]
Kazı faaliyeti için kullanılan iş makinelerinin kazı alanına düşmesi de olası iş kazalarından bir
tanesidir. Dolayısıyla bu araçların manevra alanları ve kazı yapılan zeminin cinsi hakkında
gerekli incelemeler yapılmalıdır. Ortaya çıkabilecek riskler doğrultusunda gerekli önlenmlerin
alınması yerinde olacaktır. Ayrıca çalışanların iş makinelerinin manevra alanına girmeleri de
önlenmelidir. Göçük riski sadece kazı kenarlarının gevşemesi sonucu toprağın kazı alanına
dolması şeklinde değil kazılan zeminin kayarak tekrar kazı alanına dolması sonucu da
gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kazılan zeminin uzak bir yerde depolanması doğru
olacaktır.[7]

8.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada inşaat sektörünün en önemli faaliyetlerinden biri olan kazı çalışmaları iş kazaları
bakımından incelenmiştir. İnşaat sektörünün her alanında olduğu gibi kazı işlerinde de birçok
tehlike ve risk ile karşılaşılmaktadır. Hemen her iş kazasında olduğu gibi kazı işlerinde
meydana gelen iş kazalarının da önemli bir bölümü tedbirsizlik ve ihmallerden
kaynaklanmaktadır.
Kazı işlerinde göçükler çalışanların ölümlerine sebep olmaktadır. Göçükler kısa bir zamanda
ve emare göstermeden meydana geldiği için işçiler hazırlıksız yakalanmaktadırlar. Hatta
çalışma alanını terk edebilecekleri yeteri kadar zamanı bulamamaktadırlar. OSHA
standartlarında belirtildiği üzere bütün işçiler göçük tehlikesine karşı uygun koruyucu
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sistemlerle korunmalıdır. OSHA tarafından kabul edilen; eğimli ya da kademeli sistem, iksa
(destekli) sistem ve kalkanlı sistem olmak üzere 3 çeşit koruyucu sistem bulunmaktadır.
Kazı faaliyetleri esnasında yoğun toz olmaktadır. Çalşanların bundan etkilenmesini önlemek
amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. Kazılan zeminin tekrar kazı alanına dökülmemesi için
hafriyat kazı alanından uzak bir yere dökülmelidir. Yağışlı havalarda kazı yapılmaması
gerekmektedir. çalışanların kazı alanına giriş ve çıkışları kontrollü olmalıdır.[8]
Kazı faaliyeti esnasında; Kazı yüzeyleri korunmalı ve desteklenmelidir. Kazı alanı kuru
tutulmalıdır. Hafriyat uzak bir bölgede depolanmalıdır. Çıkarılan zemin korunmalıdır. Kazı
alanında her türlü güvenlik tedbiri alınmalıdır.[9]
Yapılan kazı işinin özelliklerine göre karşılaşılan tehlikelerden korunmak için kazı alanındaki
toprağın cinsi, çalışma esnasındaki hava durumu, çalışma alanındaki elektrik, doğalgaz, su vb.
hatların varlığı ve konumları, kazı çevresindeki statik ve hareketli yükler gibi faktörler göz
önüne alınmalıdır. Alınacak önlemler bu faktörlere bağlı olsa da kazı işinin niteliklerine göre
farklılık gösterecektir. Bu nedenle kazı işine başlanmadan önce karşılaşılabilecek tüm tehlike
ve riskler değerlendirilmelidir. Bu tehlike ve risklere karşı alınması gereken önlemler bir plan
dâhilinde faaliyete geçirilmelidir. İşverenler ve sorumlu mühendisler kazı işinin mümkün olan
en güvenli şekilde ve çalışanların sağlığı tehlikeye atılmadan tamamlanmasını sağlamalılardır.
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ÖZET
Hindistan cevizi (Cocos nucifera L.) tropikal ülkelerde yaşayan insanların binlerce yıldır
beslenme ve geçim kaynaklarının bir parçasıdır. Dünya’da 93’den fazla ülkede yetiştirilen
hindistan cevizinde yıllık 18.6 milyon ton hasat ile Endonezya birinci sıradadır. Yaklaşık 3-4
kg ağırlığında olan meyvenin %35’i lifli kabuk ve dış kabuk (mezokarp), %12’si iç kabuk
(endokarp), %28’i etli kısım (çekirdek) ve %25’i hindistan cevizi suyudur. Hindistan cevizi
yağı (HCY), çekirdek kısmından üretilen ve dünya bitkisel yağ endüstrisinde önemli paya
sahip olan bir yağdır. Özellikle son yıllarda hindistan cevizi sütü ve yağı yemek pişirme, gıda
katkı maddesi, geleneksel tıp, saç ve cilt bakımı gibi çeşitli amaçlarla günlük yaşamda sıkça
kullanılan popüler bir yağ haline gelmiştir. Temel olarak rafine edilmiş ve sızma HCY olmak
üzere iki çeşiti vardır. Rafine edilmiş HCY endüstride çok geniş kullanım alanı bulurken
sızma HCY aroma, hoş koku ve rafine edilmiş yağa göre daha yüksek antioksidan bileşik
miktarıyla ön plandadır. HCY genellikle kuru ve ıslak ekstraksiyon olmak üzere iki farklı
yöntemle elde edilir. Kuru ekstraksiyonda ticari olarak hindistan cevizinin kurutulmuş
çekirdeği olan kopra kullanılır. Kopra, yağ çıkarmak amacıyla yaklaşık %50 olan çekirdek
neminin %6-8 oranına düşürülmesi ile elde edilmektedir. Islak ekstraksiyonda ise taze işlem
görmemiş hindistan cevizi çekirdekleri kullanılır. Taze çekirdekler preslendikten sonra elde
edilen hindistan cevizi sütünde yağ, emülsiyon halindedir. Yağı emülsiyondan ayırmak için
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çeşitli işlemler (soğutma, santrifüj, fermentasyon, enzimatik işlem) uygulanır. HCY %92
oranında doymuş yağ asidi içerir ve bu yağ asitlerinin %62’si 8-12 karbonlu düşük molekül
ağırlıklı doymuş yağ asitleridir. HCY bileşimindeki ana yağ asiti %46-48 oranla laurik asittir.
Orta zincirli yağ asitlerinden olan laurik asitin metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu
ve erime noktası sebebiyle yağa karakteristik bir özellik verdiği bilinmektedir. Diğer yandan
çoklu doymamış yağ asitleri/doymuş yağ asitleri oranı ve beslenmede günlük alınması
önerilen doymuş yağ asiti oranı gibi konulardan dolayı HCY tüketimiyle ilgili farklı görüşler
vardır. Bu çalışmada fonksiyonel bir gıda sayılan HCY’nin üretimi, ekstraksiyon yöntemleri,
yağ asiti bileşimi, metabolizması, yemeklik yağ olarak kullanımı ve sağlık üzerine etkileri
hakkında mevcut literatür bilgileri derlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hindistan cevizi yağı, orta zincirli yağ asitleri, laurik asit

COCONUT OIL
ABSTRACT
Coconut (Cocos nucifera L.) has been part of the diet and livelihood of people living in
tropical countries for thousands of years. Indonesia is in the first place with an annual harvest
of 18.6 million tons of coconut grown in more than 93 countries in the world. The fruit, which
weighs approximately 3-4 kg, consists of 35% coir and coconut husk (mesocarp), 12%
coconut shell (endocarp), 28% coconut meat (kernel) and 25% coconut water. Coconut oil
(CO) is an oil produced from the kernel part and has an important share in the world edible oil
industry. In addition to the industry, especially in recent years, coconut milk and oil have
become a popular oil that is frequently used in daily life for various purposes such as cooking,
food additive, traditional medicine, hair and skin care. There are basically two types of CO:
refined and virgin CO. While refined CO finds a wide range of uses in the industry, virgin CO
is at the forefront with its aroma, pleasant odor and higher amount of antioxidant compounds
than refined oil. CO is generally obtained by two different methods: dry and wet extraction.
Copra, the dried kernel of the coconut, is used commercially in dry extraction. Copra is
obtained by reducing the kernel moisture from approximately 50% to 6-8% in order to extract
oil. In wet extraction, fresh unprocessed coconut kernels are used. The oil is emulsified in the
coconut milk obtained after pressing the fresh kernels. Various processes (cooling,
centrifugation, fermentation, enzymatic process) are applied to separate the oil from the
emulsion. CO contains 92% saturated fatty acids and 62% of these fatty acids are low
molecular weight saturated fatty acids with 8-12 carbons. The main fatty acid in the CO
composition is lauric acid with a ratio of 46-48%. It is known that lauric acid which is one of
the medium-chain fatty acids, has positive effects on metabolism and gives a characteristic
feature to the oil due to its melting point. On the other hand, there are different opinions about
CO consumption owing to issues such as the ratio of polyunsaturated fatty acids/saturated
fatty acids and the recommended daily intake of saturated fatty acids in the diet. In this study,
available literature information on the production, extraction methods, fatty acid composition,
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metabolism, use as edible oil and health effects of CO, which is considered a functional food,
has been compiled.
Keywords: Coconut oil, medium-chain fatty acids, lauric acid

1. GİRİŞ
Hindistan cevizi (Cocos nucifera L.) Arecaceae familyasından bir palmiye türüdür (Ohler,
1999). Hindistan cevizi ağacı ekonomiye büyük katkı sağlamasından dolayı dünyadaki önemli
tropikal ağaçlardan biridir. Başlıca üreticileri 18.6 milyon ton hasat ile Endonezya, 14.7
milyon ton ile Filipinler ve 11.7 milyon ton ile Hindistan’dır (Martínez-Padilla ve ark., 2022).
Hindistan cevizi ağacının tohumu olan meyvelerin olgunlaşması bir yılda tamamlanır (Ohler,
1999). Yaklaşık 3-4 kg ağırlığında olan hindistan cevizi dıştan içe doğru %35 lifli kabuk ve
dış kabuk (mezokarp), %12 iç kabuk (endokarp), %28 etli kısım (çekirdek) ve %25 hindistan
cevizi suyundan oluşur. Çekirdek ise %50 su, %34 yağ, %7.3 karbonhidrat, %3.5 protein,
%3.0 lif ve %2.2 külden oluşmaktadır. Ayrıca hindistan cevizi niasin, tiamin gibi vitaminler,
sodyum ve potasyum başta olmak üzere çeşitli mineraller açısından zengindir. Magnezyum,
selenyum, bakır ve çinko gibi elementleri de içermektedir.
Hindistan cevizi palmiyesi ve meyvesi gıda ve gıda dışı birçok endüstride hammadde olarak
kullanılmaktadır. Doğal kullanımlarının yanı sıra işlendikten sonra daha fazla kullanım
imkanı oluşur. Örneğin; hindistan cevizi yağı, kreması, hindistan cevizi sütü ve içecekleri,
hindistan cevizi kömürü, hindistan cevizi turbası, hindistan cevizi jeotekstilleri, hindistan
cevizi kapları, hayvan yemi, fosfatlı ve organik gübre gibi çok çeşitli şekillerde
tüketilmektedir. Son yıllarda ana hindistan cevizi ürünü olan hindistan cevizi yağı (HCY),
dünya çapında özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da medyanın ve halkın ilgisini
çekmektedir. Dijital fenomenler ve hatta doktorlar, bu yağın diğer bitkisel yağların yerine
yemek pişirme aracı olarak, kahve ve içeceklerin tüketilmesinde ek bileşen olarak
kullanılmasını önermektedir. İnternet kaynakları ve literatürde yer alan makaleler de HCY’nin
çeşitli sağlığa faydalı özellikleri olduğunu ortaya koyarak tüketimini teşvik etmektedir (Lima
ve Block, 2019). Bu çalışmada, HCY’nin üretimi, ekstraksiyon yöntemleri, yağ asiti bileşimi,
metabolizması, yemeklik yağ olarak kullanımı ve sağlık üzerine etkileri hakkında mevcut
literatür bilgileri derlenmiştir.
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Şekil 1. Hindistan cevizi meyvesinin olgunlaşma safhaları ve meyve kesiti (Anonim, 2014).

1.1. Hindistan Cevizinde Verim ve Üretim
Ekonomik açıdan önemli olan hindistan cevizi dünyada 93’den fazla ülkede yetiştirilmektedir.
Bu ülkeler incelendiğinde beslenme kaynağı olarak veya ekonomiye katkısı sebebiyle bu
ürüne olan talebin arttığı gözlemlenmiştir (Ceder ve Johansson, 2015). 2016 FAO verilerine
göre hindistan cevizi üretimi 12.2 milyon hektarlık tarım alanında yapılmaktadır. Yılda 61.7
milyon ton hindistan cevizi ve 3.3 milyon ton HCY üretilmektedir. Küresel üretimin %75’ini
oluşturan ilk üç üretici, Endonezya, Filipinler ve Hindistan’dır (Anonim, 2021a). HCY
üretiminde ticari bir ürün olarak kopra kullanılmaktadır. Kopra, hindistan cevizi çekirdeğinin
kurutulmasıyla elde edilmektedir. 1000 kg HCY elde etmek için 4000-6000 kg arasında kopra
gereklidir. Kopranın yağ içeriği yaklaşık %60-65 civarındadır.

Şekil 2. Kopranın geleneksel yöntemle kurutulması (Anonim, 2021b).
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Şekil 3’de, Hindistan cevizi üretim girdilerinden nihai ürüne kadar tüm aşamalar
gösterilmiştir.

Şekil 3. Hindistan cevizi değer zinciri (Padua, 2015)
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2. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Tropikal ülkelerde yemeklik yağ olarak kullanılan HCY binlerce yıldır gıda, ilaç ve kozmetik
gibi çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır (Prapun, 2016). Son yıllarda artan trendler
sayesinde dünya genelinde oldukça popüler bir ürün haline gelmiştir. İstatistik verilerine göre
ABD’de HCY tüketimi 2004’den 2014’e %34 oranında artış göstermiştir. Markaların çoğu,
pazarlamada alımı teşvik ettiği için HCY’nin sağlığa faydalı olan yönlerini slogan olarak
kullanmaktadır (Lima ve Block, 2019).
HCY bulunduğu ortam sıcaklığına bağlı olarak farklı fiziksel hallerde bulunur. Yapısı gereği
çok hızlı hal değiştirebilen özel bir yağdır. 24 °C ve üzerinde şeffaf ve sıvı iken altındaki
sıcaklıklarda donmaya başlar. 3-4 °C’de tamamen katı ve beyaz renktedir. Erime noktasının
altında hidroksilik olmayan çoğu çözgen (benzen ve karbon tetraklorit gibi) ile tamamen
karışır. Yüksek doymuş yağ asiti içeriğine (%92) sahip olmasından dolayı geçmiş yıllarda
tüketimi şüpheli olarak nitelendirilmiştir. Ancak günümüzde yapılan araştırmalarda, içerdiği
orta zincirli yağ asitleri (MCFA) sayesinde metabolizma üzerindeki olumlu etkileri
vurgulanmıştır. Yağ asidi kompozisyonu açısından yüksek miktarda laurik asit (%46-48
oranında) içermesi de birçok endüstriyel alanda arzu edilen hammadde olma özelliği
kazandırmıştır (Lima ve Block, 2019). Çok az oranda doymamış yağ asiti içerdiği için
oksidasyona karşı kararlıdır (Shahidi, 2006). HCY yağ asiti kompozisyonu Tablo 1’de
verilmiştir. HCY düşük iyot değeri, yüksek sabunlaşma değeri ve doymuş yağ asiti oranıyla
diğer bitkisel yağlardan ayrılır. MCFA diğer bitkisel yağlarda nadir bulunmaktadır.
MCFA’lar uzun zincirli yağ asitlerine göre daha yüksek polariteye sahiptir. Emülgatör gibi
davranarak bazı aroma ve biyoaktif bileşiklerin çözünmesini sağlayabilirler. Ayrıca
MCFA’lar karnitin taşıma sisteminde kullanılmadan kolaylıkla metabolize olurlar. Bu
özelliğiyle HCY, bebekler, hamileler ve bazı hastalar için uygun bir enerji kaynağı
olmaktadır. Bunların yanında HCY, tokoferol ve fitosteroller gibi sabunlaşmayan maddeleri
de içermektedir (Prapun, 2016).

Tablo 1. HCY yağ asiti kompozisyonu (Prapun, 2016).
Yağ asitleri
Kaprilik (C8:0)
Kaprik (C10:0)
Laurik (C12:0)
Miristik (C14:0)
Palmitik (C16:0)
Stearik (C18:0)
Oleik (C18:1)
Linoleik (C18:2)
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% Toplam yağ asidi
6.21
6.15
51.02
18.94
8.62
1.94
5.84
1.28
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2.1. HCY Ekstraksiyon Yöntemleri
HCY günden güne toplumda yemeklik yağ olarak kullanılmaktadır. Yağ ekstraksiyonu
sırasında kullanılan hammadde, bileşenlerin verimli alınması ve yağa geçmesi açısından
oldukça önemlidir. Kullanılan ekstraksiyon yöntemi de yağların kalitesi ve miktarı üzerinde
doğrudan etkilidir. Ticari olarak saf ve rafine HCY üretimi yapılmaktadır. Saf HCY, doğal ve
mekanik yollarla ısı ve kimyasal işlem olmadan uygulanmaktadır (Bhosle ve Subramanian,
2005). Geleneksel rafinasyon yönteminde ise mekanik veya fiziksel bir arıtma işlemi
kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem ısı ve kimyasal kullanılarak elde edilmiş yağların
rafinasyonu için yeterli değildir. O nedenle bu tür yağlara rafinasyon, ağartma ve koku
giderme işlemleri de uygulanmaktadır (Lima ve Block, 2019). Bu yağların eldesinde
genellikle ıslak ve kuru ekstraksiyon olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.
2.1.1. Islak Ekstraksiyon Yöntemi
Yüksek kalitede saf HCY elde etmek için ideal olan yöntemdir. Taze ve olgun hindistan
cevizi çekirdeklerinden elde edilen hindistan cevizi sütünden ekstraksiyon yapılır. Islak
ekstraksiyon yönteminin avantajı, yağın tokotrienoller, polifenoller ve tokoferoller gibi
biyolojik olarak daha aktif bileşenleri tutması, antioksidan aktivitesinin daha fazla olmasıdır
(Marina ve ark., 2009).
2.1.2. Kuru Ekstraksiyon Yöntemi
HCY’nin ekstraksiyonundan önce hindistan cevizi çekirdeklerinin kurutma işlemi vardır.
Güneşte kurutma, doğrudan ateşle kurutma veya sıcak hava ile kurutma gerçekleştirilebilir.
Geleneksel olarak güneşte kurutma işleminde çekirdekler 6-8 gün güneşte bekletilir.
Doğrudan ateşle kurutma yönteminde hindistan cevizi kabuklarının yakılmasıyla ısı sağlanır
ve bambu bir platformda çekirdekler kurutulur. Sıcak hava ile kurutmada ise dış bir ısı
kaynağı oluşturulup açığan çıkan ısı ve duman ile çekirdeklerin kurutulması sağlanır.
Kurutma yöntemleriyle %50 olan nem oranı %6’nın aşağısına düşürülür. Elde edilen kopra
yüzey alanını arttırmak için öğütülür ve 115 °C’de 20 dakika tutulur. Bu işlem sonucunda
%3-4 nem içeriğine düşen kopra yağ ekstraksiyonu için bir ekspellere preslenir. Ekstraksiyon
sonrası ayrılan kopra keki %7 oranında yağ içeriğine sahiptir. Kalan yağı almak için çözücü
ekstraksiyonu yapılarak kopra kekinin yağ içeriği %3.5’e indirilir. Preslemede mekanik pres,
hidrolik pres kullanılarak kimyasal çözücü destekli yağ ekstraksiyonu yapılır (Lima ve Block,
2019). Kopra yağı, sıcaklık ve kimyasal muameleler sonrası elde edildiğinden ve
kurutulurken çekirdeklerde aflatoksin oluşma riski bulunduğundan genellikle rafinasyon
yapılmadan tüketilmesi uygun değildir (Lima ve Block, 2019).
HCY ekstraksiyon yöntemlerinde hindistan cevizi sütünden yağ ekstraksiyonu çeşitli
yöntemlerle yapılabilir. Bunlar; kaynatma, soğutma, dondurma-çözdürme, santrifüj,
fermentasyon, sulu enzimatik yöntem gibi çeşitli ısıl veya ısıl olmayan işlemlerdir.
Kaynatma (sıcak ekstraksiyon)
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Hindistan cevizi sütünün ısıtılmasıyla sütün bileşiminde bulunan proteinlerin pıhtılaştırılması
sağlanır. Emülsiyonun denatüre olmasından sonra 100-120 °C'de belli süre tutulup suyun
tamamen buharlaşması sağlanır (Siddalingaswamy ve ark., 2011).
Soğutma, dondurma-çözdürme
Hindistan cevizi sütünün dondurulup-çözündürülerek stabilitesinin bozulması prensibine
dayanır. Soğutma işleminde 10 °C ve dondurma işleminde 4 °C sıcaklık kullanılır. Çözme
işlemi 40 °C'de bir su banyosunda, hindistan cevizi kreması oda sıcaklığına (25 °C)
ulaşıncaya kadar sürdürülür. Bu işlem aynı zamanda ekstraksiyondan sonra çözünmemiş
partiküllerin çıkarılmasına da yardımcı olur. Yağ globüllerinin birleşerek çeşitli boyutlarda
büyük damlacıklar oluşturması için santrifüj işlemi uygulanır (Marina ve ark., 2009).
Santrifüj
İki aşamalı santrifüj işlemi diğer yöntemlere göre daha az maliyetli ve hızlıdır. Yerel pazardan
toplanan hindistan cevizi sütleriyle yapılan bir çalışmada farklı sıcaklık ve zaman
aralıklarında santrifüj uygulanmıştır. En yüksek verim, 40 °C santrifüj sıcaklığında, %13.80
olarak bulunmuştur (Nour ve ark., 2009).
Fermentasyon
Saf hindistan cevizi yağı üretmek için bakteriyel aktivitenin kullanılmasıdır. Doğal ve
indüklenmiş fermentasyon olmak üzere iki tiptir. Doğal fermentasyon yönteminde hindistan
cevizi çekirdeği suyla ekstrakte edilir. Daha sonra 25-45 °C sıcaklık aralığında bir değerde
24-48 saat süreyle tutularak yağ tabakasının fermentasyonu sağlanır. Fermentasyon sonrası
filtrelenir ve depolanır (Nevin ve Rajamohan, 2006). Bu yöntemle üretilen HCY, fermente saf
HCY olarak geçmektedir. Fermentasyona dayalı ıslak ekstraksiyon işleminin dezavantajları,
uzun sürmesi ve istenmeyen mikroorganizmaların varlığından dolayı yağın karakteristik
lezzetinin değişmesi, istenmeyen mikroorganizmaların varlığına bağlı kontrolsüz koşullar
oluşması sayılabilir (Zakaria ve ark., 2011).
Sulu enzimatik ekstraksiyon
Saf HCY ekstraksiyonu, sulu ekstraksiyon işleminde enzimlerin kullanılmasıyla da
gerçekleştirilebilir (Sant’Anna ve ark., 2003). Taze Hindistan cevizi çekirdeği üzerinde
Cellules, Term amyl (endoamylase), Viscozyme L, nötraz ve alkalaz (proteaz) dahil olmak
üzere enzim karışımının etkisiyle %83 oranında kaliteli yağ veren ekstraksiyon
yapılabilmiştir. Sulu bir sistemde proteaz, α-amilaz, selülaz, hemiselülaz ve pektinaz
enzimlerinin bir karışımı kullanılarak kopradan HCY verimi %65.5 oranında artırılmıştır
(Tano-Debrah ve Ohta, 1997). Taze ve kurutulmuş Hindistan cevizi çekirdeğine yapılan
selülaz işleminin lif içeriğini sırasıyla %17 ve %62 oranında azalttığı, yağ ve proteinin
ekstrakte edilebilirliğini önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur (McGlone ve ark., 1986).
Rafine HCY daha stabil bir duyusal profil gösterirken saf HCY yüksek aroma ve kokusuyla
ön plandadır. Ancak diğer bitkisel yağlarda olduğu gibi rafinasyonda uygulanan yüksek
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sıcaklık yağda bulunan polifenol miktarında azalmaya neden olur. Rafinasyon uygulanmış ve
saf HCY’ye ait fizikokimyasal parametre değerleri Tablo 2’de verilmiştir (Prapun, 2016).

Tablo 2. Saf ve rafinasyon, ağartma, koku giderme işlemleri uygulanmış HCY’lerin
fizikokimyasal özellikleri (Prapun, 2016).
Özellikler
Erime noktası (°C)
Nem (%)
İyot değeri (mg I2/kg)
Peroksit değeri (meq O2/kg)
Sabunlaşma değeri (mg KOH/g)
Fosfolipitler (%)
Sabunlaşmayan madde (%)
Tokoferoller (mg/kg)
Toplam fenolikler (mg/kg)
Doymuş yağ asitleri (%)
Tekli doymamış yağ asitleri (%)
Çoklu doymamış yağ asitleri (%)

Saf HCY
24
< 0.1
12-15
0-1
245-255
0.1
0
150-200
640
92
6
2

Rafine HCY
24
< 0.1
12-15
0-1
250-255
0
0.19
4-100
20
92
6
2

3. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ BİLEŞİMİ
HCY yüksek doygunluk derecesine sahip olmasıyla dünyada talep gören ticari bir yağ haline
gelmiştir. Hindistan cevizinin farklı kısımlarından elde edilen HCY türevleri vardır. Kopra
yağı; kurutulmuş hindistan cevizi çekirdeğinden elde edilen yağdır. Hindistan cevizi testasının
(çekirdek kabuğu) ayrılıp izopropil alkol ile ekstrakte edilmesi sonucu hindistan cevizi testa
yağı elde edilmektedir (Narayanankutty ve ark., 2018).
Ham HCY’nin yağ asidi kompozisyonu, trigliseroller, serbest yağ asitleri, fosfolipit, sterol,
tokoferol ve uçucu maddeler gibi minor bileşenleri yağın kimyasal ve fiziksel özelliklerini
değiştirip düzenlemede önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, HCY’nin erimesi kısa bir aralık
içinde gerçekleşerek aniden katıdan sıvıya geçer buda esas olarak bileşimin doğasından
kaynaklanmaktadır. HCY’nin ana triaçilgliserolü %19 oranında bulunan trilaurin’dir
(Marikkar ve ark., 2013). Baskın fenolik bileşikleri kafeik asit, p-kumarik asit ve ferulik
asittir (Illam ve ark., 2017). Diğer bitkisel yağlara nispeten daha düşük fosfolipit içeriğine
(%0.2) sahiptir (Rahman, 2000). Literatüre göre hindistan cevizi sterollerinden β-sitosterol
diğer sterol bileşiklerine kıyasla daha yüksek oranda bulunmaktadır (Schwartz ve ark., 2008).
Hindistan cevizi aroma ve kokusundan sorumlu bileşikler ise metil ketonlardır. HCY’de
bulunan uçucu bileşiklerden en baskını gamalakton’dur (Eyres ve ark., 2016). Ayrıca, saf
HCY’nin orta zincirli trigliserit (MCT) ve daha yüksek polifenol içeriği sayesinde piyasadaki
kopra yağlarından daha sağlıklı olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle, bileşimin yağın sağlığa
faydaları ile olan ilişkisini anlamak çok önemlidir (Illam ve ark., 2017).
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Yağ asitleri
Yağ asitleri zincir uzunluklarına ve doygunluk derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.
Doygunluk derecesine göre yağ asitleri doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ
asitleri olarak sınıflandırılır. Ayrıca, zincir uzunluğuna bağlı olarak kısa (C2-C6), orta (C8C12) ve uzun (C14-C24) zincirli yağ asitleri alt gruplarına ayrılırlar (Boateng ve ark., 2016).
Genellikle doymuş yağ asitleri hiperkolesterolemik olarak kabul edilirken, tekli doymamış
yağ asidinin hafif hiperkolesterolemik (yüksek kolestrol) olduğu ve doymamış yağ asitlerinin
hipokolesterolemik (kanda kolesterol düzeyinin normalin altına düşmesi) olduğu
düşünülmektedir. HCY, çoğunluğu (%65) MCT'lerden ve karbon uzunluğu 6-12 olan yağ
asitlerinden oluşmaktadır. Yapılan birçok araştırmada MCT'lerin günlük alımının aşılmadan
kullanılmasının yağ kaybı oranında küçük fakat önemli bir düzeyde artış meydana getirdiği
gözlenmektedir. Bu etki kilolu insanlarda biraz daha güçlü ortaya çıkmaktadır. HCY geçici
olarak metabolizma hızını ve yağ asitlerini serbest bırakmak için yağların parçalanma hızını
da artırabilir. Bu etki HCY diyete ilk eklendiğinde olur ve iki hafta sonra kaybolur. HCY,
parçalandığında uzun zincirli yağ asitlerine kıyasla daha fazla keton oluşturmaktadır. Yapılan
bir çalışmada, bu mekanizma ile, HCY’nin obez insanlarda kas kitlesini koruma etkisi
sağladığı kanıtlanmıştır (Tokuşoglu, 2019).
HCY’nin yağ asidi bileşimi incelendiğinde doymuş yağ asitlerinin başta laurik asit olmak
üzere miristik asit ve palmitik asitin de önemli düzeylerde olduğu görülmektedir. HCY
içerdiği yüksek laurik asit miktarı ile endüstride arzu edilen bir hammaddedir. Laurik asit
düzeyi, HCY’nin içeriğindeki yağ asitlerinin %46-48`ini oluşturmaktadır. Hindistan cevizinin
yaşı, varyetesi, hindistan cevizinin yetiştiği yere göre bileşimi değişim göstermektedir
(Tokuşoglu, 2019).
Laurik asit; gıda, tıp, kimya gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Hindistan cevizi alfatokoferol açısından da zengindir ancak alfa tokoferol Hindistan cevizi etinin dış kısmını
sarmalayan kahverengi tabakada bulunur.
Bitkisel yağların sağlığa faydaları konusundaki farkındalığın artmasıyla MCT’lere olan ilgi de
son zamanlarda hızla artmıştır (Clegg, 2017). Uzun zincirli yağ asitlerinin aksine, MCFA
daha küçük moleküler boyutlara ve daha düşük erime noktalarına sahiptir. MCFA oda
sıcaklığında sıvıdır ve enerji yoğunluğu daha düşüktür (8.4'e karşı 9.2 kcal g-1).
Fizikokimyasal değişimlerden sorumlu olan MCT’ler uzun zincirli trigliseritlere kıyasla
emilim ve metabolizma açısından da HCY’yi benzersiz kılmaktadır (Marten ve ark., 2006).
Neredeyse bütün yağların sindirimi ince bağırsakta başlamaktadır, ancak MCT’nin vücutta
sindirimi tamamıyla farklıdır (Asakura ve ark., 2000). MCT portal venden şilomikronlara
bağlanmadan emilir, uzun zincirli trigliserid ise farklı olarak karnitinden bağımsız
mitokondriye girerek β-oksidasyona uğrar (Altınok ve ark., 2011). Sonuç olarak MCT’ler
şilomikronlara bağlanmadıkları için, uzun zincirli trigliseritlere göre daha hızlı hidrolize edilir
ve bağırsak lümeninden daha çabuk emilir (Wang ve ark., 2018).
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Orta zincirli trigliseritler (MCT) ve orta zincirli yağ asitleri (MCFA)
MCT son yıllarda özellikle sporcular ve vücut geliştiriciler arasında popüler bir besin
takviyesi haline gelmiştir. 8-12 karbonlu yağ asitlerini içeren MCT’ler palm veya HCY’nin
hidrolizi, filtrelenmesi ve yeniden esterleştirilmesiyle üretilmektedir (Locker ve Stanner,
2016). MCT temel olarak kilo vermek veya egzersiz sırasında dayanıklılıklarını arttırmak
isteyen bireyler tarafından kullanılmaktadır. MCT’ler vücut tarafından uzun zincirli yağ
asitlerine göre farklı şekilde işlenmektedir. Diğer yağların aksine, doğrudan bağırsaktan
karaciğere geçerler. Burada enerji kaynağı olarak kullanılırlar veya ketonlara dönüşürler.
Ketonlar, karaciğerde fazla miktarda yağ parçalandığında üretilen maddelerdir ve beyin
tarafından glikoz yerine enerji için kullanılmaktadır.

Şekil 4. MCT ve MCFA’ların kimyasal konfigürasyonları (Cassiday, 2016).

MCT insan vücudunda çeşitli lipazlar tarafından mide-bağırsak sisteminde kolayca hidrolize
edilmektedir. MCT’lerin hidrolizi yeterli miktarda monolauril gliserol açığa çıkarır. Daha
sonra monolaurin gibi farmakolojik olarak aktif bir bileşik oluşur (McCarty ve
DiNicolantonio, 2016). Monolaurin, hücre zarına etki ederek hücrenin yapısını bozmaktadır
ve patojen mikroorganizmalar üzerinde de etki sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda
antimikrobiyal etkisinin Listeria monocytogenes üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Vücut, monolaurini kendisi üretemediği için dışarıdan alınması gereklidir. Anne sütünün
bileşiminde de bulunan laurik asit anne sütü ile beslenen bebeklerde bağışıklık sisteminin
gelişmesinde etkilidir. Bu etki düşünüldüğünde yetişkinlerde de günlük belirli miktarlarda
laurik asit alımının bağışıklık sisteminde yararlı olacağı rapor edilmektedir. Son yapılan
çalışmalarda HCY’den elde edilen laurik asidin HIV enfeksiyonlarında kullanıldığında viral
yükü azalttığı tespit edilmiştir. MCT’nin enerji ve dayanıklılık vermesi (Anonim, 2021c), kilo
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yönetiminde kullanılması, kolesterolü düzenlemesi, insülin direnci dahil diyabet risk
faktörlerini iyileştirmesi (Pfeuffer ve ark., 2006), literatürde sağlığa faydalı olarak
ilişkilendirilen özelliklerinden bazılarıdır. Diğer yandan MCT’lerin bir öğünde tolere
edilebilen miktarı 25-30 g ile sınırlıdır. Daha fazla miktarda MCT alımı şişkinlik, bulantı,
gastrointestinal rahatsızlık, ozmotik diyare ve mide krampları gibi olumsuz gastrointestinal
semptomlara neden olabilmektedir (Pfeuffer ve ark., 2006).

4. HCY VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
Doymuş yağ asiti oranı ile serum kolesterol seviyesi arasındaki ilişki yıllardır bilinmektedir.
MCT alımı beslenmede avantajlar sağlıyor olsa da Dünya Sağlık Örgütü tarafından günlük
alınan doymuş yağ oranının gıdadan alınan toplam enerjinin %10’unu aşmaması gerektiği
önerilmektedir. MCT’lerin hızlı sindirilmesi, yağ dokuda depolanmadan karaciğerde enerjiye
dönüştürülmesi, tokluk hissi vermesi kilo kontrolü konusunda HCY’yi popüler yapmıştır
(Assunção ve ark., 2009). Yapılan çalışmalarda fermente saf HCY alloksan ile indüklenen
diyabetik sıçanlarda hiperglisemiyi etkili bir şekilde azalttığı sonucuna ulaşmışlardır (Iranloye
ve ark., 2013). Ayrıca HCY’nin meme, kolon, karaciğer, akciğer ve ağız kanseri hücrelerine
karşı kanseri önleyici aktivitesi bildirilmiştir (Narayanankutty ve ark., 2018). Literatürde
HCY’nin farelerde travmatik beyin hasarı sonrası hasarlı nöronlar üzerinde potansiyel bir
nöroprotektif etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Cankaya ve ark., 2021). Cilt üzerindeki
etkileriyle kozmetik sektöründe de önemli bir hammadde olan HCY cilt üzerinde lipit bariyeri
oluşturarak cildin nemli kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca yaraları iyileştirici olduğu Nevin ve
Rajamoha’nın (2010) yaptığı çalışmada ortaya konmuştur.

5. SONUÇ
HCY çok yönlülüğü ile popülerlik kazanan bir yağdır. Diğer bitkisel yağ kaynaklarından
içerdiği yüksek doymuş yağ asiti oranı ve yüksek MCT yüzdesiyle farklılaşmaktadır.
MCT’lerin kolay metabolize olarak enerjiye dönüşmeleri, monolaurin gibi biyoaktif
bileşikleri oluşturmaları HCY’nin, obezite ve diyabetik bireylerle yapılan in vivo çalışmalara
konu olmasını sağlamıştır. HCY tüketiminin yüksek olduğu diyetler üzerinde yapılan
araştırmalar bu popülasyonun genel olarak sağlıklı olduğunu göstermektedir. HCY uzun raf
ömrüne sahiptir. Fırıncılık endüstrisinde, işlenmiş gıdalarda, bebek mama formüllerinde,
farmasötiklerde, kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır. HCY, trigliseritler şeklinde
MCFA’dan oluşan doymuşluk derecesi %92 ve doymamışlık derecesi (oleik ve linoleik asit
olmak üzere) %8 oranında olan bir yağdır. Yağın antiviral ve antibakteriyel etkileri ve
iyileştirici özellikleri olduğu bilinmektedir. Vücutta kolaylıkla emilir. Tüm bu avantajlarının
yanında, bu yağın trigliserit bileşiminde daha az doymamış yağ asitlerinin bulunması
nedeniyle özellikle kardiyovasküler hastalıklarda yan etkiler bildirilmiştir (Krishna ve ark.,
2010). Çoklu doymamış yağ asiti içeriğinin düşük olması nedeniyle yağın uzun süreli
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kullanımı sırasında aterojenite gelişme olasılığı olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte,
yağın birçok olumlu etkisinin kanıtllanması amacıyla daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Ülkemizdeki seracılık faaliyeti 1940’lı yıllardan beri artarak devam etmektedir. Özellikle
Antalya, Mersin ve Adana illerinin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
Örtüaltı tarım ve seracılık faaliyetlerinin Akdeniz bölgesinde kıyı boyunca dağılması ve
gelişmesinin nedeni bölgenin topografyasının, toprak yapısının ve ikliminin tarıma uygun
olmasındır. Genellikle iklimin elverişli olduğu, deniz seviyesinden 50 metreye kadar olan
alanlarda seracılık faaliyeti yapılmaktadır. Ülkemizdeki örtüaltı sebze üretimde Antalya
%48’lik payla (3,8 milyon ton) birinci sıradadır. Antalya’yı sırasıyla, Mersin %16 (1,2 milyon
ton), Adana %13 (1 milyon ton) ve Muğla %9 (690 bin ton) illeri takip etmektedir. Bu 4 ildeki
toplam örtü altı üretimi yaklaşık 6,7 milyon ton ile Türkiye toplam örtüaltı üretiminin yaklaşık
%86’sını oluşturmaktadır. Seracılık faaliyeti ülkemizdeki gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü
karşılamakla beraber bu bölgede ve çevresinde yaşayan insanlar için istihdam olanağı
sağlamaktır. Bir yanda “seracılığın “sağladığı olanaklar, gelir ve üretim hacmini getirirken
diğer yanda kent için çözülmesi gereken bir doku, iklim, mekânsal kurgu ve büyüme sorununu
da beraberinde getirmektedir.
Sahip olduğu mikro klima, hidroloji ve topoğrafya gibi özelliklerle seracılık alanında öne çıkan
Mersin ili Anamur ilçesinin tarım deseni analizine bakıldığında alanın %43’ünün sera alanı
%33’ünün örtü altı yetiştiriciliği ve %24 ‘ünün ise tarımsal nitelikli açık tarım toprağı olarak
kullanıldığı görülmektedir. Akdeniz iklim koşullarında kış döneminde güneş ışığından daha
fazla yararlanılması amacıyla seraların doğu-batı doğrultusunda kurulması gerekmektedir.
Doğu-batı doğrultusundaki seraların kışın ışık geçirgenliği kuzey-güney doğrultulu seralara
kıyasla daha fazladır. Ancak Anamur ilçesindeki sera ve örtü altı yetiştiriciliğinin %58’i kuzeygüney doğrultulu olarak kurulmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri mülkiyet durumudur.
Parsel derinliği ve genişliği doğrultusunda inşa edilen seralarda yön konusu dikkate
alınmamaktadır. Bu durum gıda üretimi sırasında ihtiyaç duyulan koşulların oluşması için
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gerekli enerjinin artmasına sebep olmaktadır ve günümüzde önemli krizlerden biri olan iklim
değişikliği krizine yol açmaktadır.
Yapılan mevcut durum analizleri sonucunda tarımsal alanlardaki mekânsal kurguya
bakıldığında yerleşme içinde yer alacağı, parsel örüntüsünü, yöneliş ve ulaşım ilişkisini, serakonut- donatı ilişkisini yönlendirecek spesifik politika, strateji ve mevzuata sahip olunmadığı
görülmektedir. Bu şekilde düzensiz ve plansız gelişen seraların kentleri ve insanların
yaşamlarını sürdürdüğü çevreyi olumsuz etkilemektedir.
Düzensiz ve plansız kentleşme süreci içeresinde sera yerleşmeleri de payını almakta ve olumsuz
etkilenmektedir. Bu durum sera parseli ve yönelişi, sera-konut ilişkisi, sera-donatı alanları
ilişkisi, sera-ulaşım ilişkisini de doğrudan etkileyerek sorun oluşturmaktadır. Buradan yola
çıkarak kentsel gelişim ve planlama dinamikleri göz önünde bulundurularak Mersin ili Anamur
ilçesinde örtüaltı yetiştiriciliğindeki sürdürülebilirliğin önündeki tehditler ortaya çıkmaktadır.
Ortaya çıkan bu sorunların temel nedenleri sera yapıları ve bu yapıların mülkiyeti konusundaki
kararları yönlendiren politika, mevzuat ve uygulama araçlarındaki yetersizliktir.
Bu bildiri, YTÜ BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) “Örtüaltı
Yetiştiriciliği (Seracılık) Faaliyet Alanlarının Tarım Politikaları ve İlgili Mevzuat Açısından
İrdelenmesi: Anamur Ovası Örneği” başlıklı, devam eden araştırma projesi kapsamında
üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örtü Altı Yetiştiriciliği, Sera, Sera Yerleşmeleri, Sürdürülebilirlik, TarımSera Mevzuatı, Anamur

THREATS TO GREENHOUSE CULTIVATION ACTIVITY AND SUSTAINABILITY
IN ANAMUR
ABSTRACT
Greenhouse activities in our country have been increasing since the 1940s. It is especially
concentrated in the Mediterranean region, which also includes the provinces of Antalya, Mersin
and Adana. The reason for the distribution and development of greenhouse activities along the
coast in the Mediterranean region is that the topography, soil structure and climate of the region
are suitable for agriculture. Generally, greenhouse activities are carried out in areas up to 50
meters above sea level where the climate is suitable. Antalya ranks first with a share of 48%
(3.8 million tons) in greenhouse activities in our country. After Antalya Mersin is a next one of
greenhouse activities with 16% (1.2 million tons), than Adana 13% (1 million tons), and Muğla
9% (690 thousand tons) respectively. It constitutes approximately 86% of the total greenhouse
cultivation in Turkey with approximately 6.7 million tons of total greenhouse cultivation in
these 4 provinces. Greenhouse activities meet a significant part of the food need in our country,
as well as providing employment opportunities for people living in and around this region. On
the other hand, while the opportunities provided by "greenhouse cultivation" bring income and
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production volume, it also brings with it a texture, climate, spatial structure and growth problem
that needs to be solved for the city.
Considering the agricultural pattern analysis of the Anamur district of Mersin province, which
stands out in the field of greenhouse cultivation with its features such as microclimate,
hydrology and topography, it is seen that 43% of the area is used as greenhouse area, 33% as
greenhouse cultivation and 24% as open agricultural land. In Mediterranean climate conditions,
greenhouses should be installed in the east-west direction in order to benefit more from sunlight
in the winter period. The light transmittance of the greenhouses in the east-west direction is
higher in winter than the greenhouses in the north-south direction. However, 58% of greenhouse
and greenhouse cultivation in Anamur district was established in a north-south direction. One
of the most important reasons for this is the state of ownership. The direction issue is not taken
into account in the greenhouses built in line with the plot depth and width. This situation causes
an increase in the energy required for the formation of the conditions needed during food
production and leads to the climate change crisis, which is one of the most important crises
today.
As a result of the current situation analysis, when the spatial setup in agricultural areas is
examined, it is seen that there is no specific policy, strategy and legislation that will direct the
parcel pattern, orientation and transportation relationship, greenhouse-housing-equipment
relationship. In this way, irregular and unplanned development of greenhouses negatively
affects cities and the environment in which people live.
Within the irregular and unplanned urbanization process, greenhouse settlements also take their
share and are adversely affected. This situation creates a problem by directly affecting the
greenhouse parcel and its orientation, greenhouse-housing relationship, greenhouse-reinforced
areas relationship, greenhouse-transportation relationship. From this point of view, considering
the urban development and planning dynamics, threats to the sustainability of greenhouse
cultivation in the Anamur district of Mersin province emerge. The main causes of these
problems are the inadequacy of policy, legislation and implementation tools that guide
decisions on greenhouse structures and their ownership.
This paper was produced within the scope of the ongoing research project titled “Examination
of Greenhouse Activity Areas in Terms of Agricultural Policies and Related Legislation: The
Example of Anamur Plain” by YTU BAP Undergraduate Student Participation Research
Projects (LİKAP).
Keywords: Greenhouse Cultivation, Greenhouse, Greenhouse Settlements, Sustainability,
Agriculture-Greenhouse Legislation, Anamur

GİRİŞ
Meyve, sebze ve çiçek gibi kültür bitkilerinin, açıkta yetiştirme mevsimlerinin dışında,
kontrollü ekolojik ortam ve faktörler altında, dış iklim faktörlerinin etkisi kaldırılarak,
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yetiştirilmelerini sağlandığı ve yıl boyu üretimin gerçekleştiği, yüksek verimli, kaliteli ve aynı
zamanda erken ürün olanaklarının sağlandığı yapay yetiştirme ortamlarına “sera” bu işletmelere
de “sera işletmesi” adı verilmektedir. Seralarda yapılan bitkisel üretime ise ürünün türüne göre
“seracılık” veya “örtü altı yetiştiriciliği” denilir. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı, 2017)
Günümüzde uluslararası ölçekte irdelendiğinde dünya üzerinde geniş bir yayılma alanına sahip
olan seracılık faaliyetlerinin farklı ekolojik faktörler doğrultusunda farklı teknolojiler
kullanılarak, farklı mevzuat ve uygulama araçları ile yapılandığı ve işletme faaliyetlerine
devam ettiği izlenmektedir. Coğrafi koşulların en önemli belirleyici olduğu seracılık faaliyetleri
için ülkemiz diğer Akdeniz ülkelerine göre oldukça yüksek potansiyele sahiptir. Düz ve
engebesiz kıyı şeritlerinin, kıyı ovalarının varlığı, iklim açısından çeşitli mikro klimaların
varlığı gibi faktörler seracılık faaliyetlerine uygun ortamın hazırlanmasında önemli etkenlerdir.
Hızla çoğalan dünya nüfusuna paralel olarak, artan gıda ihtiyacı ve bu ihtiyacın
karşılanabilmesi amacıyla 4 mevsim yüksek verimlilikte meyve ve sebze üreticiliğine duyulan
talebin artması diğer yanda tarım alanlarının daralması giderek seracılığa duyulan gereksinimi
de artan bir oranda tetiklemiştir. Tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin yanı sıra; tarım
sektöründe istihdam oranının da artması sonucunu getiren seracılığın tarım ekonomisine önemli
bir katkı sağladığı görülmektedir. Bu durumda verimli tarım toprakları için gündeme gelen
seracılık faaliyet alanları tarım alanları için yeni bir paradigma oluşturmaya başlamıştır.
Son yıllarda sera işletmelerinin yaygın olarak yer aldığı yerleşmelerin karşı karşıya kaldığı bir
dizi sorun dikkat çekmektedir. Düzensiz, plansız ve kontrolsüz kentleşme sürecinde yaşanan
sorunlar bu kez “sera yerleşmeleri” için söz konusu olmaya başlamıştır. Bu sorunlar; yer seçimi
ve yapılaşma ilkeleri, sera yönelişi, parsel büyüklüğü, parçacıl mülkiyet yapısı, yola cephesi
olmayan parsellerin varlığı, plan kararları ve uygulama arasında çelişki olmasıdır. Bu sorunların
başlıca nedenleri ise, sera yapıları ve sera yerleşmeleri için mülkiyet ve yapılaşma kararlarını
yönlendiren politika, mevzuat ve uygulama araçlarındaki yetersizlikler ve boşluklardır. Fizik
mekânın kurgulanmasına ilişkin yapılaşma kriterlerinin mevzuat düzeyinde yeterince
tanımlanmamış olması seracılık alanında sürdürülebilirlik kriterini risk altına soktuğu gibi, sera
yerleşmeleri için sürdürülebilir tarımsal verimlilik, yaşam kalitesi ve yerleşme dokusu gibi
konular açısından da sorun teşkil etmektedir.

1) ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SERACILIK İLE İLGİLİ TANIMLAR
Mevsimi dışında meyve, sebze, çiçek gibi kültür bitkilerinin yetiştirildiği iklim faktörlerinin
yetiştirilen ürünün ihtiyacına göre düzenlendiği bütün yıl boyunca çeşitli kültür bitkileriyle
bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek, bitkileri korumak, sergilemek amacıyla cam,
plastik v.b. ışık geçirebilen malzeme ile kaplanan, yüksek sistemli bitki yetiştirme mekanlarına
"sera" denmektedir. Seralarda yapay koşullarda gerçekleşen bitkisel üretime "seracılık" ya da
"örtü altı yetiştiriciliği" denmektedir. Kavramsal olarak seracılık, “sera işletmeciliği", “sera
yetiştiriciliği”, “örtüaltı ürün yetiştiriciliği” aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu yetiştirme dalı
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sayesinde bitkinin ihtiyaç duyduğu çevresel faktörler yapay bir şekilde sağlanmış olup yıl boyu
sürekli üretim yapılarak verimlilik arttırılmaktır. Seracılık faaliyetiyle yapılan üretimde
verimliliğin arttırılmasının yanı sıra bitkiyi oluşabilecek doğal afetlerden korumaktadır.
Ülkemizde örtüaltı tarım, alçak plastik tüneller, yüksek tüneller, cam ve plastik örtü materyali
ile örtülmüş seralar kullanılarak yapılmaktadır. Alçak plastik tünellerde bitkiler mevsimleri
dışına kaydırılarak yetiştirilmekte ve üretimde erkencilik hedeflenmektedir. Yüksek tünellerde
ve seralarda yapılan üretimde bitkiler mevsimleri dışında yetiştirilmektedir. (Tüzel Y., Gül A.,
Öztekin G. B., Engindeniz S., Boyacı F., Duyar H., Cebeci E., Durdu T, 2020)
Alçak tüneller: Cam, plastik v.b. ışık geçirebilen malzeme ile kaplanarak değişik şekillerde
yapılan, yüksek sistemli bir örtüaltı yetiştiriciliği yapısıdır. (Tüzel, Y., Gül, A., Öztekin, G.B.,
Daşgan, Y., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., 2015)
Yüksek tüneller: Örtüaltı yetiştiriciliğinde insanın içerisine rahatça girebileceği, tarımsal
mekanizasyona olanak sağlayan, ancak ısıtma, havalandırma sistemleri genellikle olmayan, dar
ve yarım daire kesitli yapılardır. Bu örtü tiplerinin hepsi plastik örtülerdir Seralar: Tüm iklim
elemanlarının denetimine olanak sağlayabilecek örtülü yapılardır. (Tüzel, Y., Gül, A., Öztekin,
G.B., Daşgan, Y., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., 2015)
Antalya ve Mersin’de deneme amaçlı 1940’lı yıllarda seraların kurulması ülkemizdeki örtü altı
ürün yetiştiriciliğinin başlangıcı olmuştur. 1960’lı yıllara kadar seracılık ilgi görmemiş ve sera
alanları artış göstermemiştir. Ancak 1960’lı yıllardan sonra plastiğin tarımda sera örtüsü olarak
kullanılması tarım açısından dönüm noktası olmuştur. Bu durum yatırım maliyetinin düşmesine
sebep olurken bir yandan da artan tüketici talebi örtü altı tarıma olan ihtiyacı arttırmıştır ve
zamanla örtü altı tarım faaliyeti ülkemizdeki en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi haline
gelmiştir.
1.1)

Örtüaltı Yetiştiriciliğin Geleneksel Tarıma Göre Avantaj ve Dezavantajları

Tarım, iklim koşullarına uygun üretimdir. Doğal ortamda bütün yıl boyunca aynı koşullar
altında tarım yapmak çoğu kez mümkün değildir. Öngörülemeyen iklimsel koşullar yüzünden
açık alanda yetiştiriciliği yapılan ürünlerde çok büyük zararlar meydana gelebilmektedir. Don,
dolu gibi doğal afetler yanında fazla yağış veya aşırı kuraklık gibi unsurlar bir ürünün
yetişmesine veya verimli ürün verme kalitesini ekim, dikim, bakım, hasat veya sonrasında
koruma koşullarına ciddi etki etmektedir.
İklim şartlarını kontrol ederek, tarımsal üretim sürecini yıl içerisinde daha geniş bir zamana
yaymak üzere yapılan örtüaltı üretimde en önemli sorun ısıtmadır. Örneğin, ülkemiz şartlarında
da ısıtma giderleri sera karlılığını etkileyen en önemli unsurlardan biridir.
Seracılık işletmelerinde ısıtma giderleri, yetiştirme mevsimi, bölge ve ürün tipine bağlı olarak
değişmekle birlikte toplam maliyetin %40 ile %80’ini oluşturmaktadır. Sera ısıtmasında
kullanılan fosil yakıtların maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle, ülkemizdeki birçok serada
düzenli bir ısıtma yapılamamakta, sadece bitkileri dondan korumaya yönelik ısıtma
yapılmaktadır. Düzenli ısıtma yapılmaması, verim düşüklüğü, üretim çeşidinde sınırlama,
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tarımsal mücadele için ilaç ve hormon kullanma zorunluluğu gibi problemleri beraberinde
getirmektedir.
Seralar, tarımsal üretim mevsimsel etkiler nedeniyle belirli dönemlerde yoğunlaşmaktadır.
Seracılık ise bu durumu büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. İklim koşullarının açıkta bitki
yetiştirmeye elverişli olmadığı dönemlerde, kültür bitkilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesini
olanaklı kılan, bitkisel üretim için gerekli olan gelişim etmenlerini sağlayabilen içinde hareket
edebilen yapılardır.
Örtüaltı Yetiştiriciliği, diğer tarım kolları arasında, yüksek tesis ve işletme giderleri gerektiren,
daha fazla teknik bilgi ve beceri ile sürekli ve daha çok uğraşı isteyen bir işletme biçimidir.
Tarımın diğer kollarına nazaran oldukça fazla uzmanlık bilgisi gerektirir. Üstelik bu bilgi
sadece bir alanda değil, hastalık ve zararlılar, toprak sorunları, bitki fizyolojisi gibi birçok alanı
içerir. Ancak; açık tarla ziraatine nazaran 5-6 kat daha fazla ürün getirir ve bunun karşılığında
8-10 kat daha fazla gelir elde edilebilmektedir.
Sera; tarımsal işletmelerde görülen ve mevsimlik olan işgücü kullanımını düzenli ve sürekli
hale getirdiğinden işsizliği azaltan, daha fazla ürün alınmasını sağlayan, nüfusu kırsal kesimde
tutarak çarpık şehirleşmeyi önleyen önlemlerin ilki olarak görülmektedir. Ayrıca tüketiciye her
zaman taze sebze sunabilme imkânı da sağlamaktadır.
Genel anlamda sera yetiştiriciliğinin yararlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz:
-Bitki yetiştirme devresi uzar. (Bir yılda birden fazla bitkisel üretim sağlanır.)
-Serada yetişen ürünlerin pazara erken ya da geç çıkarılması sorunu yoktur.
-Ürünlerin pazarda bulunurluğunun süresi artar.
-Yetiştirilen bitkinin birim alandaki verimi arttırılarak, kalite yükseltilmiş olur.
-İşçilik yönünden mevsimlik sorunu asgariye indirilmiş olur.
-Teknolojiye duyulacak gereksinim teknoloji dallarının gelişmesine yardımcı olur. (DOĞAKA,
Bölgesi Seracılık Sektör Raporu, 2015)

2) MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİĞİ ALANLARININ
TESPİTİ
Genellikle iklimin elverişli olduğu, deniz seviyesinden 50 metreye kadar olan alanlarda
seracılık faaliyeti yapılmaktadır. Planlama 4 stüdyosu kapsamında yapılan analizler sonucunda
sera alanları, örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanlar, sera ve örtü altı yetiştirilen alanların
yönelişleri ve açık tarım alanları gösterilmiştir.
Mersin ili Anamur ilçesinde ülkemizdeki muz yetiştiriciliğinin %53’ü yapılırken muz
seralarının ise %64’ü nu bölgede mevcuttur. Anamur’da zaman içerisinde açık tarım
alanlarından sera alanlarına geçiş gözlenmekte olup açık tarım alanlarının %89’unda seracılık
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faaliyeti gerçekleşmeye başlamıştır. Birim alandaki verimin artması ve yüksek kalitenin
oluşturulması amacıyla seracılık faaliyetine geçiş yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda
örtüaltına alınan bitkilerde %34 oranında boy uzunluğunun arttığı gözlemlenmiştir.
Planlama 4 stüdyosu analizleri doğrultusunda elde edilen verilere göre Anamur ilçesi tarım
deseni analizi yapıldığında alanın %43’ünün sera alanı %33’ünün örtü altı yetiştiriciliği ve %24
‘ü ise tarımsal nitelikli açık tarım toprağı olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
Tablo 1: Sera Alanı Arazi Kullanım Durumu
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Şekil 1: Anamur İlçesi Tarım Deseni Analizi
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Bölgede seraların yapısal özellikleri ürün yetiştiriciliği bakımından uygun hale getirilme,
havalandırmaları uygun yerde konumlandırılma, ısı korunum önlemlerinin alınması konuları
ürün yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin arttırılması için önem arz etmektedir. Bu bağlamda
sera yetiştiriciliği yapacak olan kişiliklerin uzmanlardan konu ile ilgili eğitim alması önemlidir.
Akdeniz iklim koşullarında kış döneminde güneş ışınımından daha fazla yararlanılması
amacıyla seraların doğu-batı doğrultusunda kurulması gerekmektedir. Doğu-batı
doğrultusundaki seraların kışın ışık geçirgenliği kuzey-güney doğrultulu seralara kıyasla daha
fazladır. Bu durum yazın daha düşüktür.
Ancak Anamur ilçesindeki sera ve örtü altı yetiştiriciliğinin %58’i kuzey-güney doğrultulu
olarak kurulmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri mülkiyet durumudur. Parsel derinliği
ve genişliği doğrultusunda inşa edilen seralarda yön konusu dikkate alınmamaktadır.
Anamur’da mevcut seralar büyük ova sınırı içerisinde yer almaktadır ve büyük ova kanununa
göre bölgede tarım dışı faaliyete izin verilmemektedir. Bölgede seracılık faaliyeti yapabilmek
için ruhsat aranmamaktadır. Dolayısıyla sera yapım aşamasında herhangi bir plan
çizilmemektedir. Yönetmelikte büyük ova sınırı içerisinde yapılacak tarım alanları için
herhangi bir kısıt getirilmemektedir. Sera yapmak amacıyla ilgili kurumlara başvuran
vatandaşın bu alanı tarım amacıyla kullanacağını beyan etmesi yeterli olmaktadır ve ilgili
kurum bu talep doğrultusunda herhangi bir proje istememektedir. Yönetmelikteki bu boşluk
sera alanlarının düzensiz, gelişi güzel dağılmasına ve yönelmesine neden olmaktadır. Bu durum
hem II. Sınıf tarım toprağına sahip bölgede verimli toprak kullanımını olumsuz etkilerken hem
de sera yönelişinde yapılan yanlışlık güneşlenme durumunu doğrudan etkilediğinden ürün
verimini de olumsuz olarak etkilemektedir.
Tablo 2: Sera Alanlarının Yöneliş Oranları

3) ANAMUR İÇİN ÖRTÜ ALTI TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİLEYEN
TEHDİTLER
Örtü altı tarımda sürdürülebilirliği etkileyen tehditleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Yer seçimi ve yapılaşma ilkeleri
2- Sera yönelişi
3- Parsel büyüklüğü
4- Parçacıl mülkiyet yapısı
5- Yola cephesi olmayan parsellerin varlığı
6- Plan kararları ve uygulama arasında çelişki olması
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3.1) Yer Seçimi ve Yapılaşma
Büyük ova sınırı içerisinde yer alan ve çağdaş tekniklerden uzak olarak işletilen örtü altı
işletmeleri açık tarım topraklarının giderek erimesine yol açmaktadır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talebiyle Bakanlar Kurulu, tarımsal üretim
potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle
toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovaları, büyükova koruma alanı olarak
belirlenmiştir. Büyükova alanı içerisinde yapılaşma koşulları Tarım Arazilerinin Korunması,
Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik’in beşinci bölümünde yer alan Büyük
Ovaların Belirlenmesi ve Uygulamalar başlığı altında belirlenmiştir.
3.2) Yöneliş
Anamur ilçesindeki sera ve örtü altı yetiştiriciliğinin %58’i kuzey-güney doğrultulu olarak
kurulmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri mülkiyet durumudur. Parsel derinliği ve
genişliği doğrultusunda inşa edilen seralarda yön konusu dikkate alınmamaktadır.
Sera yönünü belirlerken, bitkilerin birbirlerine gölge yapmayacak biçimde olmasına özen
gösterilmelidir. Bunun için genellikle bitki sıraları, güney-kuzey doğrultusunda olmalıdır.
Seraların kış aylarında, en iyi şekilde ısınmalarının sağlanması için seranın doğu-batı yönünde
yönlenmesi gerekir.
Akdeniz iklim koşullarında kış döneminde güneş ışınımından daha fazla yararlanma amacıyla
seraların Doğu-Batı doğrultusunda kurulması gerekmektedir.
Doğu-Batı doğrultudaki seraların kış aylarında ışık geçirgenliği Kuzey-Güney doğrultulu
seralara kıyasla daha fazla, yaz aylarında ise daha düşüktür.
Seraya gölgeleme yapacak yüksek yapıların kuzeyde yer almasına dikkat edilmelidir. Diğer
yönlerde yerleştirilecek her yapı en az kendi yüksekliği kadar seradan uzaklaştırılmalıdır.
3.3) Parsel Büyüklüğü
Örtüaltı tarım yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 3000m2 olmalıdır. Parsel
büyüklüğü sera yönelişini ve ürün verimini doğrudan etkilemektedir.
3.4) Parçacıl Mülkiyet Yapısı
Parsellerin çok hisseli ve parçacıl olması sorun oluşturmaktır. Anamur'da sera alanlarında
çekme mesafeleri dikkate alındığında çok hisseli parsellerde verimli tarım yapılamayacak (0,3
ha'dan küçük) kadar küçük alanlar oluşmaktadır. Bu durum ürün verimini düşürmekte ve
tarımdaki sürdürülebilirliği tehdit etmektedir.
3.5) Sera Ulaşım İlişkisi-Yola Cephesi Olmayan Parsellerin Varlığı
Büyükova Kanunu çerçevesinde büyükova sınırı içerisinde kalan alanlar için verilen kararlar
bazı noktalarda sorun oluşturmaktadır. Yola cephesi olmayan, ulaşımı olmayan parseller
mevcuttur. Bu parsellere yapı ruhsatı verilmemekte ancak, ruhsata tabi olmayan seraya izin
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verilmektedir. Böylelikle yola cephesi olmayan parseller ve yapılar ortaya çıkmaktadır. Bu
durum beraberinde izinsiz yapılaşmayı ve düzensizliği getirmektedir. Bu durumda mevzuatta
eksikliklerin olduğu görülmektedir.
3.6) Plan Kararları ve Uygulama Arasındaki Çelişki
Yetki ve sorumluluk en yüksek şekilde Anamur Belediyesinde seraların işleyişi konusunda
İmar ve şehircilik müdürlüğü olarak sera yapım izinleri verilmektedir, yapıların yapım ve
kontrol aşamasında yapı kontrol müdürlüğü yerinde ve zeminde, çekme mesafelerine uyuup
uyulmadığı verilen izinlere uyulup uyulmadığı kontrolleri yapılmaktadır. Asıl yetki ve
sorumluluk belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğündedir.
Ancak büyük ova içerisinde yapılacak sera alanlarıyla ilgili çevre düzeni planı kararları, çevre
ve şehircilik il müdürlüğünün görüşleri, buradaki sivil toplum örgütlerinin, tarım il
müdürlüğünün, tarım ilçe müdürlüğünün görüşleri alınmaktadır.
Büyükova sınırları içerisinde plan yapılacağı zaman tarım toprakları amacı dışı kullanılamaz
gerekçesiyle, tarım müdürlüğü toprak koruma kurulu onay vermemektedir. Bu durumda
mevzuat ve uygulama arasında çelişki ortaya çıkmaktadır.

4) SONUÇ
Çok hisseli parsellerin varlığı, sera yapımı için uygun olmayan büyüklükteki parsellerin varlığı,
yönelişin plansız rastgele parsel yapısına göre olması örtüaltı yetiştiriciliğinin sürdürülebilir
verim alınması konusunda risk oluşturmaktadır.
Büyükova varlığı, büyük ova sınırı içerisinde tarım dışı faaliyet yapılmasına izin verilmemesi
sera alanlarının planlaması konusunda sorun oluşturmaktadır.
Örtüaltı yetiştiriciliği için gerek yer seçimi gerekse kullanılacak yöntemin seçilmesi
bağlamında eğitim, bilinç, örgütlenme ve stratejik yol haritaları, ilke ve politikaları mevcut
değildir.
İmar planları uygulama ilkeleri ve yapılaşma koşulları bağlamında örtü altı yetiştiriciliği
üzerine eğilmemekte sektörün bilimsel önceliklerini hedefleyen tanım ve şartlara yer
verilmemektedir.
Yerel yönetimler örtü altı yetiştiriciliği konusunda gerekli yetki, bilinç, örgütlenmeye sahip
değildir. İlgili kurumlar arasında koordinasyon sorunları vardır.
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ÖZET
Dünya nüfusu küresel bir olgu olarak hızla yaşlanmaktadır. Bu durum özellikle gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı şekilde ilerlemektedir. Doğum hızlarındaki düşüşler,
beslenme ve temel sağlık hizmetlerinde meydana gelişmeler sonucu beklenen yaşam
sürelerinin uzaması, bebek ve çocuk ölümlerinin kontrol edilebilir düzeylere gerilemesi gibi
gelişmeler yaşlı nüfusun dünya genelinde artmasına neden olmuştur. Türkiye nüfusu da
Dünya ile paralel bir şekilde her geçen yıl yaşlanmaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre
Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3,
2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun artmasının
sosyal, ekonomik ve sağlık açısından birçok etkisi bulunmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de yaşlı nüfusun ekonomik göstergelerle incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla yaşlı bağımlılık oranı, istihdam ve işsizlik oranı, yaşlı yoksulluk
oranı, sosyal koruma kapsamında yardım ve maaş alan yaşlı sayıları gibi ekonomik
göstergelerle yaşlıların Türkiye’deki durumu incelenmiştir. TUİK verilerine göre her geçen
yıl yaşlıların istihdam oranında azalma, işsizlik oranında artış söz konudur. Yaşlı bağımlılık
oranı 2020 yılında %14,1 iken bu oranının 2080 yılında %43,6 olması öngörülmektedir. Yaşlı
yoksulluk oranı yıllar içerisinde artış gösterirken, sosyal koruma kapsamında maaş ve yardım
alan kişilerin ve yapılan harcamaların da artış gösterdiği görülmektedir.
Beklenen yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusunun artması, her zaman ekonomik sosyal ve
sağlık açısından kaliteli bir yaşam sürdürüldüğü anlamına gelmemektedir. Bu çalışma ile
Türkiye’de yaşlı nüfusun ekonomik açıdan görünümü incelenerek çözüm önerileri sunulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, yaşlılık, ekonomik göstergeler

THE ELDERLY POPULATION IN TURKEY INVESTIGATION WITH ECONOMIC
INDICATORS
ABSTRACT
The world population is aging rapidly as a global phenomenon. This situation is progressing
more rapidly, especially in developed and developing countries. Developments such as
decreases in birth rates, prolongation of life expectancy as a result of developments in
nutrition and basic health services, and decrease in infant and child deaths to controllable
levels have led to an increase in the elderly population worldwide. The population of Turkey
is getting older every year in parallel with the world. According to population projections, it is

www.artuklukongresi.org

334

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

predicted that the rate of elderly population in Turkey will be 11.0% in 2025, 12.9% in 2030,
16.3% in 2040, 22.6% in 2060 and 25.6% in 2080.
The increase in the elderly population has many effects in terms of social, economic and
health.
In this study, it is aimed to examine the elderly population in Turkey with economic
indicators.
For this purpose, the situation of the elderly in Turkey was examined with economic
indicators such as the elderly dependency ratio, employment and unemployment ratio, elderly
poverty ratio, the number of elderly people receiving assistance and salary within the scope of
social protection. According to TUIK data, there is a decrease in the employment rate of the
elderly and an increase in the unemployment rate every year. While the elderly dependency
ratio was 14.1% in 2020, it is expected to be 43.6% in 2080. While the elderly poverty rate
has increased over the years, it is seen that the people who receive salary and assistance
within the scope of social protection and the expenditures made also increase.
The prolongation of the expected life expectancy and the increase in the elderly population do
not always mean that a quality life is maintained in terms of economic, social and health. In
this study, the economic outlook of the elderly population in Turkey has been examined and
solution proposals have been tried to be presented.
Keywords: Turkey, old age, economic indicators
Giriş
20. yüzyıl, dünya nüfusunun yaş yapısında meydana gelen değişim bakımından insanlık
tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve yaşlı nüfus özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren dikkat çekici oranlarda artmıştır. Doğum hızlarındaki düşüşler, beslenme ve temel
sağlık hizmetlerinde meydana gelişmeler, koruyucu ve tedavi hizmetlerindeki ilerlemeler,
bebek ve çocuk ölümlerinin kontrol edilebilir düzeylere gerilemesi gibi gelişmeler sonucu
dünya genelinde yaşlı nüfus artmıştır. Doğuşta beklenen yaşam süresi yaşam süresi yüzyılın
ilk yarısında, özellikle Avrupa ülkelerinde 20 yıllık bir artış gösterirken bu durumun 2050’ye
kadar 10 yıl daha artacağı öngörülmektedir (DPT;2007).
Dünya nüfusunun 1 milyara çıkması yüz binlerce yıl süre sonucu gerçekleşirken son 200 yıl
içinde yedi kat büyümüştür. 2011 yılında küresel nüfus 7 milyara ulaşmış, 2020 yılında ise
yaklaşık 7,76 milyar seviyesinde bulunmaktadır (UNFPA, 2022b).
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Şekil: BM 2015-2100 Yılları Arası Nüfus Projeksiyonu
Kaynak: UNFPA, 2022b
Şekil 1’de BM (Birleşmiş Milletler) tarafından geliştirilen yüksek, orta ve düşük varyant
olmak üzere üç nüfus projeksiyonu yer almaktadır. Bunlardan orta varyant nüfus
projeksiyonuna göre dünya nüfusunun bu yüzyılın ortalarında yaklaşık 10 milyara
yükseleceği ve sonunda yaklaşık 11,2 milyar olacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte,
doğurganlık tahmin edilenden daha az seviyede gerçekleşirse dünya nüfusunun yüzyılın
sonunda yaklaşık 16,5 milyara çıkabileceği belirtilmektedir (UNFPA, 2022b).
21. Yüzyılda dünyada her sekiz kişiden birisini, küresel nüfusun yüzde 12,3'ünü 60 yaş ve
üstü insanlar oluştururken, 2050 yılına kadar bu sayının neredeyse yüzde 22'ye çıkacağı
tahmin edilmektedir ( UNFPA, 2022a). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nüfus içinde 60 yaş ve
üstü kişilerin sayısının 2019 yılında 1 milyar iken, 2030 yılına kadar 1,4 milyara ulaşacağını,
2050 yılına kadar ise 2,1 milyara yükseleceğini öngörmektedir. Bu artışın tüm dünyada ve
özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlanacağı belirtilmektedir (WHO, 2022).
BM yaşlılık sınırı için 60 yaş ve üzerini yaşlı nüfus olarak kabul ederken, Dünya Sağlık
Örgütü yaşlılık dönemi için kronolojik tanımlamayı dikkate almakta ve bu dönemi, “65 yaş ve
üzeri” olarak kabul etmektedir. Yaşlı nüfus kendi içerisinde de alt gruplara ayrılarak, 65-74
yaş grubu “genç yaşlı”, 74-84 yaş grubu “yaşlı”, 85 ve üzeri yaş grubu “en yaşlı yaşlı” olarak
tanımlanmaktadır (Tezcan ve Seçkiner, 2012:1).
Dünyada ve ülkemizdeki yapılan çalışmalardaki genel kabul, 65 ve üzeri yaştaki bireylerin
‘yaşlı nüfus’ olarak tanımlanmasıdır. Dünya nüfusunun 2020 yılında %9,5'ini yaşlı nüfus
oluşturmuştur. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako,
%28,6 ile Japonya ve %22,9 ile Almanya’dır. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66.
Sıradadır (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020).
Bu çalışmada öncelikle daha önce Türkiye’de yaşlılarla ilgili yapılan çalışmalara yer
verilmektedir. Sonrasında Türkiye’de yaşlı nüfusun görünümü değerlendirilmekte, ardından
yaşlıların çalışma durumu, yaş bağımlılık durumu, yoksulluk durumu ile yaşlılara yönelik
sosyal koruma ve yardımlar ele alınmaktadır. Son olarak yaşlı nüfusun artması sonucu ortaya
çıkacak sorunlara karşı alınabilecek önlem ve önerilere yer verilmiştir.
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1.Literatür Taraması
Türkiye’de yaşlılık ile ilgili literatür incelendiğinde yaşlıların mevcut ve ilerideki demografik
yapısı, yaşlılıktan kaynaklanan sorunlar ve bunlarla baş etme durumları, yaşlılık problemine
karşı ülkelerin geliştirdiği hizmetler gibi çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu
çalışmaların bazıları aşağıda yer almaktadır.
Mandıracıoğlu (2010) çalışmasında dünya ve Türkiye’deki yaşlıların demografik özelliklerini
karşılaştırmıştır. Çalışmada, toplumun yaşlanmasının demografik belirleyicileri olarak,
fertilitede ve mortalitede azalma, yaşlılık endeksi, medyan yaş ve “65 yaş üstü her bir kişi
başına düşen 15-64 yaş kişi sayısı” olarak tanımlanan potansiyel destek oranı olduğu
belirtmektedir.
Aközer vd. (2011) makalelerinde yaşlıların karşılaştıkları sorunlar, yaşam doyumları,
çocuklarından ve yakın aile üyelerinden aldıkları desteğin ve/veya bakım yardımının kapsamı,
yararlanabildikleri sosyal ağlar, kamu kurumlarından hizmet beklentileri, yaşlılıktan
kaynaklanan sorunlarla baş etme stratejileri ile ilgili olarak nitel ve nicel verilere yer
verilmektedir. Çalışma sonucunda, yaşlıların beklenti ve kaygılarının öncelikle maddi
beklentiler olması gibi görünse de yaşlılığın temel sıkıntılarının bağımsızlığın kaybı, işe
yaramamak ve yalnızlık olduğu belirtilerek çözüm önerileri sunulmaktadır.
Arun (2014) çalışmasında Türkiye’de yaşlılığın seyri nedir? 2050 yılına doğru, Türkiye
yaşlılık konusunda hangi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır? gibi sorulara yanıt vermek üzere,
2009 yılına ait Türkiye temsili bir araştırmanın ham verileri analiz edilerek, yaşlanma
sürecinde ortaya çıkabilecek riskler tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda yaşlılarla ilgili olarak
yaşlı bireylere sosyal ve kültürel kaynakları kullanma olanağının sağlanması, hayatlarını
idame ettirmeleri için yeterli düzeyde gelire sahip olmaları ve kapsayıcı sağlık ve bakım
hizmetlerinin sunulması gibi politika önerilerinde bulunulmuştur.
Tanman Zıplar (2015) yaptığı çalışmada yaşlılık problemine karşı bazı ülkelerin geliştirdiği
yaşlılığa yönelik hizmet çalışmalarını değerlendirmektedir. Gelişmiş ülkelerden dört ülke
(İsveç, Kanada, ABD, Avustralya) ve gelişmekte olan ülkelerden 3 ülkenin (Nepal, Tayland,
Hindistan) yaşlılığa yönelik yapılan hizmet çalışmaları ikincil verilerle değerlendirilmektedir.
Türkiye’ de yerel yönetim yaşlılık hizmetlerine örnek olarak Çankırı Belediyesi seçilerek
yapılan çalışmalar ele alınmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda gelişmiş olan ülkelerde
yaşlıların aktif yaşamın içinde, sağlıklı ve kendi kendine yetebilecek şekilde nitelikli bir
yaşlılık süreciyle bağlantılı politikalar izlendiği, gelişmekte olan ülkelerin ise devlet
politikalarının daha çok yaşlıların bakımlarının ailelerinin bakımına bırakılmasına yönelik
politikalar olduğu görülmüştür. Türkiye’de ise yapılan yaşlılık hizmetlerinin daha çok
yoksulluğu önlemeye, gelir dağılımında adaletin sağlanmasına ve yaşlıların yaşamlarının
kolaylaştırılmasına yönelik olduğu belirtilmektedir.
Gürsoy Çuhadar ve Lordoğlu (2016) çalışmalarında Türkiye’deki demografik değişim,
yaşlanma olgusu ve sorunlara değinilmiştir. Türkiye’nin Avrupa ülkelerine oranla iki kat hızlı
yaşlanmakta olduğu ve bu durumun beraberinde gerek yaşlı istihdamı gerek sosyal hizmetler
gibi yaşlılara yönelik sosyal politikalar konusunda Türkiye’nin hazırlıksız yakalandığı
belirtilmektedir. Çalışmada ayrıca “aktif yaşlanma” kavramına değinilerek yaşlanma ile
oluşacak her türlü sorunun kişilerin sorumluluğuna bırakılmasından ziyade ekonomi, nüfus ve
sosyal politikaların hak temelli bir anlayışla düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
Samancı Tekin ve Kara (2018) makalelerinde dünyada ve Türkiye’de değişen nüfus yapısı
sonucu önem kazanan yaşlılık ve yaşlanma kavramları ele alınarak, yaşlılıkta temel
değişiklikler, sağlık sorunları ve yaşlılık verileri incelenmektedir.
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Öztürk Başol (2019) çalışmasında Türkiye ve AB ülkelerinde 65 yaş üstü nüfusun toplam
nüfus içindeki oranlarını, yaşlı bağımlılık oranlarını, yaşlı bağımlılık oranı projeksiyonlarını
ve 65 yaş üstü nüfusun işgücüne katılım oranlarını karşılaştırmıştır. Elde edilen sonuçlar,
Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının AB ülkelerine kıyasla daha düşük
olmakla birlikte son 10 yılda Türkiye’nin daha hızlı şekilde yaşlandığını; benzer şekilde
Türkiye’nin yaşlı bağımlılık oranlarının AB ülkelerinden daha düşük olmasına rağmen yaşlı
bağımlılık oranının daha hızlı arttığını; 50 yıllık projeksiyonlara göre yaşlı bağımlılığının
Türkiye’de AB ülkelerine kıyasla daha çarpıcı bir biçimde artacağını ve son olarak da
Türkiye’de yaşlıların işgücüne katılım oranlarının AB ülkelerine oranla daha yüksek
olduğunu göstermektedir.
Kurtkapan (2019) makalesinde yaşlıların sosyal konumlarındaki değişime dikkat çekmektedir.
Türkiye’de nüfusun yaşlanmasının yaşlıların toplumsal görünümlerine nasıl yansıdığını ortaya
çıkarmanın hedeflendiği çalışmada, demografik dönüşümün yaşlıların cinsiyet dağılımını,
yaşam tarzlarını ve sağlık durumlarını nasıl etkilediği incelenmektedir.
2. Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Görünümü
TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2021 yılında yayınladığı İstatistiklerle Yaşlılar
Raporuna göre; yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Türkiye’de
2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda %24,0 artarak 2021 yılında 8
milyon 245 bin 124 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise; 2016 yılında
%8,3 iken, 2021 yılında %9,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında %44,3'ünü erkek nüfus,
%55,7'sini kadın nüfus oluşturmaktadır (TÜİK, 2022a).

Şekil 2: Yaş grubuna göre nüfus oranı, 1935-2080
Kaynak: TÜİK, 2022a
Şekil 2’ de yer alan Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2025
yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında
%25,6 olacağı öngörülmektedir.

www.artuklukongresi.org

338

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Şekil 3: Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2021
Kaynak: TÜİK, 2022a
Şekil 3’te yer alan Nüfus tahminlerine göre 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 831
milyon 718 bin 605 kişi, yaşlı nüfusun ise 764 milyon 321 bin 142 kişi olduğu tahmin
edilmektedir. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,8'ini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. En
yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %34,3 ile Monako, %28,8 ile Japonya
ve %22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 68. sırada yer almaktadır.

Şekil 4: Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021
Kaynak: TÜİK, 2022a
Şekil 4’e göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında %20,1 ile
Sinop olmaktadır. Bu ili %19,2 ile Kastamonu, %17,8 ile Artvin izlemektedir. Yaşlı nüfus
oranının en düşük olduğu il ise %3,5 ile Şırnak olurken, bu ili %3,9 ile Hakkari, %4,0 ile
Şanlıurfa izlemektedir.
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3.Yaşlıların çalışma durumu
Bir ülkede hangi yaş grubunda olursa olsun (15-64 veya 65 yaş ve üzeri) istihdam edilen kişi
sayısının fazla olması genelde ülke ekonomisi için olumlu olarak değerlendirilmektedir.
İstihdam, hizmete koşma, emekçinin ve emek gücünün kullanılması , bir görevde bir işte
kullanma anlamlarına gelmektedir (Hançerlioğlu, 2009;TDK, 2011). İşsizlik ise; “çalışma
yaşları arasında olan, çalışmaya engel bir özrü bulunmayan ve çalışma arzusuna sahip
kişilerin iş bulamaması durumu” olarak ifade edilmektedir (Seyidoğlu, 2002).
Aşağıdaki tabloda 65 yaş üzeri nüfusun istihdam ve işsizlik oranları yer almaktadır.
Tablo 1: Kurumsal olmayan yaşlı nüfusun çalışma durumunun cinsiyete göre dağılımı,%
(2016-2020)
2016
2020
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
11,8
19,9
5,5
10
16,8
4,6
İşgücüne katılma oranı
11,5
19,3
5,4
9,7
16,2
4,6
İstihdam oranı
2,6
3,2
0,8
2,7
3,3
1,2
İşsizlik oranı
İstihdamdakilerin sektörel
dağılımı
70,2
67,5
77,8
64,2
62,5
69,2
Tarım
5
5,7
3
6,1
7
3,5
Sanayi
2
2,8
0
2
2,7
0,5
İnşaat
22,8
24,1
19,2
27,7
27,8
26,8
Hizmetler
Kaynak: TÜİK, 2022a
Yaşlı nüfusun işgücüne katılımı, yaşlı bireylerin topluma ve ekonomik faaliyetlere aktif
katılımını artıracaktır. Tablo 1’de yer alan bilgilere göre 2016 yılına göre 2020 yılında
işgücüne katılma oranı ve istihdam oranı hem erkeklerde hem kadınlarda düşmüştür. İşsizlik
oranı ise erkeklerde 2016 yılında %3,2 iken, 2020 yılında %3,3 e yükselmiş, kadınlarda
erkeklere göre daha fazla oranda artış göstererek 2016 yılında %0,8 iken 2020 yılında % 1,2
ye yükselmiştir. İstihdamdakilerin sektörel dağılımı incelendiğinde 2020 yılında tarım
sektörünün en yüksek alan olduğu ve erkeklerde %62,5 kadınlarda ise %69,2 ile erkeklerden
daha fazla olduğu görülmektedir. Sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde erkeklerin istihdam
oranı kadınlara göre daha yüksektir.
3. Yaş bağımlılık durumu
Yaş bağımlılık oranı, bir ülkede çalışan (15-64) her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu
çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısıdır. Bu oran çocuklar ve yaşlılar için ayrı ayrı
hesaplanarak ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ortaya çıkarılmaktadır. Bir ülkede çalışan nüfus
ne kadar çok ise o ülke için o kadar gelişmiştir denilebilmektedir. Bu nedenle ülkeler için yaş
bağımlılık oranlarının yüksek çıkması istenen bir durum değildir.
Çocuk bağımlılık oranı, 0-14 yaş arasındaki nüfusun 15-64 yaşındaki nüfusa oranıdır. Diğer
bir ifadeyle çalışma çağındaki her 100 kişi (15-64 yaş) başına bakmakla yükümlü olunan
çocuk sayısı olarak tanımlanmaktadır (Girum vd., 2018: 220). Yaşlı bağımlılık oranı ise, 15-
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64 yaş grubundaki her yüz kişi için 65 ve üstü yaş grubundaki kişi sayısı olup, çalışma
çağındaki her yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade etmektedir (TÜİK,2022a).
Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 1935-2080 yılları için öngörülen yaşlı ve çocuk bağımlılık
oranları yer almaktadır.
Tablo 2: Türkiye’nin Yaş Bağımlılık Oranları (1935-2080)
Toplam yaş bağımlılık
Yıl
oranı
Yaşlı bağımlılık oranı
(65+yaş)
1935
7,1
82,9
1940
6,5
84,1
1945
5,8
75,1
1950
5,7
71,3
1955
6,0
75,0
1960
6,4
81,1
1965
7,3
84,9
1970
8,2
85,9
1975
8,4
82,3
1980
8,4
78,1
1985
7,2
71,8
1990
7,1
64,7
2000
10,5
56,2
2007
10,7
50,4
2008
10,2
49,5
2009
10,5
49,2
2010
10,8
48,9
2011
10,9
48,4
2012
11,1
48,0
2013
11,3
47,6
2014
11,8
47,6
2015
12,2
47,6
2016
12,3
47,2
2017
12,6
47,2
2018
12,9
47,4
2019
13,4
47,5
2020
14,1
47,7
2021
14,3
47,4
2025
16,4
49,7
2030
19,6
52,0
2040
25,3
55,3
2060
37,5
65,5
2080
43,6
70,3
Kaynak: TÜİK, 2022a
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Çocuk bağımlılık
oranı
(0-14 yaş)
75,7
77,6
69,2
65,7
69,0
74,7
77,6
77,7
73,9
69,7
64,6
57,6
45,7
39,7
39,3
38,8
38,1
37,5
36,9
36,3
35,8
35,4
34,9
34,7
34,5
34,1
33,7
33,0
33,3
32,3
29,9
28,0
26,7
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Doğurganlık oranlarındaki azalma ve ölümlülük oranlarındaki iyileşme ile ülkenin zaman
içinde genç nüfus yapısına sahip olma özelliğini kaybetmesi beklenmektedir. Genç nüfus
payının azalması ve yaşlı nüfus payının artması ise bağımlı nüfus içinde yaşlı nüfus payının
artması anlamına gelmektedir.
Tablo 2’ ye göre, Türkiye’de yaşlı bağımlılık oranı 1935 yılında %7,1, 2016 yılında %12,3
iken 2021 yılında %14,3'e yükselmiştir. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık
oranının 2025 yılında %16,4, 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve
2080 yılında %43,6 olacağı öngörülmektedir. Yaşlı bağımlılık oranı her geçen yıl artarken,
çocuk bağımlılık oranının her geçen yıl düşmekte olduğu görülmektedir. 1935 yılında %75,7
oran 2021 yılında %33,0 a düşmüştür. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık
oranının 2025 yılında %33,3, 2040 yılında %29,9 ve 2080 yılında %26,7’ye düşeceği tahmin
edilmektedir. Toplam yaş bağımlılık oranının ise genç nüfusun azalması, yaşlı nüfusun artış
göstermesi ve 15-64 yaş arası çalışabilir nüfusun azalması nedeniyle 2025 ten sonra hızlı bir
şekilde artacağı 2021 yılında %47,4 iken 2030 yılında %52,0 2080 yılında %70,3 olacağı
tahmin edilmektedir.
4. Yaşlıların yoksulluk durumu
Daha çok az gelişmiş ülkelerde karşılaşılan yoksulluk sorunu, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde de bulunmaktadır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk,
özellikle yaşlılar, çocuklar, özürlüler ve kadınlar gibi grupları daha fazla etkilemektedir.
Türkiye’de de yoksulluk sorunu bulunmakta ve yaşlıları da etkilemektedir.
Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından her ay hazırlanarak
kamuoyuyla paylaşılan “Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” Aralık 2020 tarihli raporuna
göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken
aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.590 TL dir. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut
(kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu
diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.436 TL olarak belirtilmiştir
(Türk-İş, Aralık 2020 Raporu ).
Aşağıdaki tabloda Türkiye’de yaşlı nüfusun yoksulluk oranları yer almaktadır.
Tablo 3: Cinsiyete göre yaşlı nüfusun yoksulluk oranı % (2016-2020)
2016
2017
2018
2019
Toplam
Toplam
21,2
20,1
21,2
21,3
Yaşlı
16
15,5
16,4
14,2
Erkek
Toplam
20,8
19,6
20,5
20,8
Yaşlı
14,7
13,5
14,4
12,1
Kadın
Toplam
21,6
20,7
21,8
21,8
Yaşlı
17
17
15,9
15,9
Kaynak: TÜİK,2022a

2020
21,9
16,7
21,3
15,6
22,5
17,6

Tablo 3 incelendiğinde, yoksulluk oranı, 2016 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,2 iken
2020 yılında yüzde 21,9 olduğu görülmektedir. Bu oran, yaşlı nüfus için 2016 yılında yüzde
16 iken 2020 yılında yüzde 16,7’dir. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde,
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yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2016 yılında yüzde 14,7 iken 2020 yılında yüzde 15,6
olurken, yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2016 yılında yüzde 17 iken 2020 yılında yüzde
17,6’ya yükseldiği görülmektedir.
5. Yaşlılara yönelik sosyal koruma ve yardımlar
Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü’nün sosyal koruma kapsamında yaptığı yaşlı aylığı, sosyal güvencesi olmayan ve
aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri
net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza
yapılan yardımlardır. 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili olanlara yapılan yaşlı
aylığı 1.01.2022-30.06.2022 dönemi için 1.084,55 TL dir. Bunun yanında Engelli-Yaşlı
Projesi adı altında yaşlı ve engelli vatandaşların; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet projesi bulunmaktadır.
İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli
vatandaşların, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen
vatandaşların ve 65 yaş üstü vatandaşların ikamet ettikleri evlerinde proje kapsamındaki
hizmetlerden faydalandırılmaktadır ( Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022a).
Aşağıdaki tabloda yaşlı maaşı alan kişi sayısı ile yapılan harcama tutarları yer almaktadır.
Tablo 4: Yaşlı maaşı alan kişilerin ve ayrılan kaynak miktarının yıllara göre dağılımı (20102021)
Yıllar
Kişi Sayısı
Tutar (Milyon TL)
2021
820.933
7.459
2020
825.573
6.423
2019
805.432
5.574
2018
709.590
2.900
2017
618.162
1.766
2016
620.019
1.580
2015
608.513
1.250
2014
629.590
1.009
2013
632.407
1.009
2012
668.351
1.046
2011
797.426
1.055
2010
848.826
1.059
Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022b.
Tablo 4 incelendiğinde yaşlı maaşı alan kişi sayısının 2021 yılında 820 bin 933 olduğu ve
harcanan kaynak miktarının ise 7 milyon 459 bin olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Risk/İhtiyaç gruplarına göre brüt ve net sosyal koruma harcamalarının dağılımı,
Milyon TL (2000-2020)
2000
2005
2010
2015
2020
Sosyal Koruma Yardımları Toplamı
13.504
69.339 146.223 274.356 646.002
(Brüt)
Sosyal Koruma Yardımları Toplamı
13.504
69.339 146.223 274.356 646.002
(Net)
Emekli/yaşlı (Brüt-Net)
Kaynak: TÜİK,2022b
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Tablo 5 incelendiğinde sosyal koruma ve yardım toplamının 2020 yılında 646 milyon TL
olduğu ve bu harcamaların 300 milyon TL ile neredeyse yarısının emekli /yaşlıya ayrılan
kısmı olduğu görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de yaşlıların durumunun ekonomik göstergelerle incelendiği bu çalışmada 2020
yılında yaşlıların % 9,7 si istihdam edilirken çalışanların sektörel dağılımı incelendiğinde
istihdam edilenlerin % 64,2 si tarım sektöründe, % 27,7 sinin hizmet sektöründe
çalışmaktadır. 2020 yılında yaşlı bağımlılık oranı % 14,1 iken bu oranın 2080 yılında % 43,6
ya ulaşacağı öngörülmektedir. Yaşlı bağımlılık oranı artarken çocuk bağımlılık oranı azalan
doğumlar nedeniyle düşmektedir. 2020 yılında yaşlıların yoksulluk oranı %16,7, yaşlı maaşı
alan kişi sayısı 2021 yılında 820 bin 933 ve harcanan kaynak miktarı ise 7 milyon 459 bin TL
dir.
Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030
yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı
öngörülmektedir.
Nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak yaşlı bakımına ihtiyaç duyacak kişi sayısı da artış
göstermektedir. Bakım yükünün artması beraberinde bakım hizmetlerinin maliyetlerini ve
sağlık harcamalarını da artıracaktır. Ekonomik ve sosyal sorunların yanında, sosyal güvence
ve emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sistemi, işgücü piyasalarını, istihdam ve ekonomik
sürdürülebilirlik de bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir.
Aile yapısının giderek geniş aileden çekirdek aileye dönüşmesi ile yaşlıların kültürel
gelenekleri gelecek nesillere aktarmaları, aile içi anlaşmazlıklarda çözüm üretmeleri gibi
fonksiyonları ikinci plana atılmaktadır. Genellikle kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşama
eğiliminde olup, nispeten savunmasız ve gelirden yoksun olmaları sosyal dışlanma ve
yaşlandıkça yoksulluğun derinleşmesine neden olmaktadır.
Yaşa ve sağlığa bağlı olumsuz gelişmeler yaşlı bakım hizmetlerini yerine getirecek
profesyonel çalışanlara ihtiyaç duyulmasına neden olmakta ve bu hizmetleri yerine getirecek
daha fazla insan kaynağının yetiştirilmesi gerekmektedir.
Yaşlıların hayatlarını kimseye bağımlı olmadan, sağlıklı ve aktif bir şekilde devam
ettirebilmeleri son derece önemlidir. Bu amaçla yaşlılıkta beslenme, çevresel koşulların yaşlı
sağlığını geliştirmeye yönelik düzenlenmesi, aile desteğinin ve sosyal desteğin geliştirilmesi,
sosyal yardımların arttırılması, yaşlılara yönelik evde ya da dışarıda part time çalışabilecekleri
işlerin düzenlenmesi onların hayatın içinde ve hala işe yarar durumda olduklarını
hissetmelerini sağlayacaktır.
Yaşlıların güvenlik, sağlık ve bağımsızlıklarının sağlandığı ortamların oluşturulması, ulaşım
ve konut ihtiyaçlarının karşılanması, gelirlerinde yapılacak artışlarla ihtiyaçlarının
karşılanmasının sağlanması sosyal devletin öncelikli planları arasında yer almalıdır.
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ÖZET
Günümüzde sürekli artan enerji ihtiyacı ve bu enerji ihtiyacının ülkemizde çoğunlukla dışa
bağımlı kaynaklardan karşılanması, hem ekonomik hem de çevresel etkiler açısından
olumsuzluklara yol açmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, iyi bir güneş enerji
potansiyeline sahip ülkemizde ilk akla gelen kaynak olmasına rağmen elektrik üretimindeki
kullanım payı oldukça düşüktür. Teknoloji ve malzeme alanındaki gelişmelerle birlikte
fotovoltaik paneller de sürekli geliştirilmekte ve verimlerinde iyileştirmeler yapılmaktadır.
Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın ve sera gazları yayılımının azaltılmasında fotovoltaik
güneş panellerinin kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Hem konutlarda çatılara
yerleştirilen güneş panelleri ile hem de uygun arazilere kurulan güneş enerji santralleri ile
güneş ışınımları doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Fotovoltaik panellerden
elektrik enerjisi üretimi kolay olmasına karşın panellerin üretim verimliliğini etkileyen pek
çok faktör söz konudur. Sıcaklık, ışınım, nem, rüzgâr hızı vb. gibi verimi etkileyen çevresel
faktörlerdir. Ayrıca, fotovoltaik panellerin coğrafi konumları, kurulum ve verim açısından
önem teşkil etmektedir. Bu çevresel faktörlerin yanında panel üretim maliyetlerinin yüksek
olması da fotovoltaik sistemlerin kullanımını ve talebini etkilemektedir. Panel üretiminde
kullanılan malzemeler de verimi etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Güneş enerjisinin
daha verimli kullanımı ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Güneş enerjisi potansiyeli
oldukça yüksek olan ancak elektrik üretiminde çok büyük oranda ithal kaynak kullanan
ülkemiz için gelecekte güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının artması
beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Fotovoltaik panel, Panel verimi, Sıcaklık etkisi
ABSTRACT
Today, the increasing energy need in Turkey is mostly met from imported energy sources.
The disadvantages of imported energy sources are also known as economic and ambient
impacts. Although the solar energy potential of our country is high, its share in electricity
production is quite small. Along with the developments in the field of technology and
materials, there are innovations in photovoltaic panels and improvements in their efficiency.
The use of photovoltaic panels gains importance in reducing foreign dependency and
greenhouse gas emissions in electricity production. Solar radiation can be directly converted
into electrical energy, both with solar panels placed on the roofs of residences and with solar
power plants installed on suitable lands. Although it is easy to produce electrical energy from
photovoltaic panels, many factors affect the production efficiency of the panels. Temperature,
radiation, humidity, wind speed, etc. are environmental factors affecting yield. In addition, the
geographical location of photovoltaic panels is important in terms of installation and
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efficiency. In addition to these environmental factors, the high panel production costs also
affect the use and demand of photovoltaic systems. The materials used in panel production are
also among the factors affecting efficiency. More efficient use of solar energy will contribute
to the economy. It is expected that the share of solar energy in electricity production will
increase in the future for our country.
Keywords: Photovoltaic panel, Panel efficiency, Temperature effect
1. GİRİŞ
Güneş ışığı, dünyanın itici gücüdür ve nükleer enerji dışındaki tüm enerjilerin kaynağı
güneştir. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m2
değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri
arasında değişim gösterir. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle
1970’lerdeki petrol krizi sonrasında hız kazanmış ve güneş enerjisi sistemleri teknolojik
olarak ilerleme gösterirken bir yandan da maliyetleri azalmaya başlamıştır. Ülkemizin
yenilenebilir enerji kaynaklarındaki en yüksek potansiyelinin güneş enerjisine ait olduğu
bilinmektedir. Ancak bu potansiyelin yeterince kullanılamadığı da açıktır. Ülkemizde elektrik
üretimindeki güneş enerjisi kullanım payı Şekil 1’de görülmektedir.
[KATEGOR [KATEGOR
[KATEGOR
İ ADI];
İ ADI];
İ ADI];
%[DEĞER] %[DEĞER]
%[DEĞER]

[KATEGOR
İ ADI];
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İ ADI];
%[DEĞER]
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İ
ADI];%[DE
ĞER]

[KATEGOR
İ ADI];
%[DEĞER]

Şekil 1. Elektrik üretiminin 2021 yılı için kaynaklara göre dağılımı.
Şekil 1’de, 2021 yılında elektrik üretimimizin, %31,4'ü kömürden, %32,7'si doğal gazdan,
%16,8'i hidrolik enerjiden, %9,4’ü rüzgardan, %4’ü güneşten, %3,2'si jeotermal enerjiden ve
%2,4’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir. 2022 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu
gücü 100667 MW’a ulaşmıştır. Kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı; %31,3’ü hidrolik
enerji, %25,1’i doğal gaz, %20,3’ü kömür, %10,9’u rüzgar, %8,3’ü güneş, %1,7’si jeotermal
ve %2,4’ü ise diğer kaynaklar şeklindedir. Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali
sayısı, 2022 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 10790’a (Lisanssız santraller dahil) yükselmiştir.
Mevcut santrallerin 748 adedi hidroelektrik, 67 adedi kömür, 356 adedi rüzgar, 63 adedi
jeotermal, 346 adedi doğal gaz, 8725 adedi güneş, 485 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir
[1].
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Şekil 2. Kurulu gücün 2022 yılı Mayıs sonu kaynaklara göre dağılımı.
Güneş enerjisinin kullanım alanları arasında, doğrudan veya dolaylı elektrik üretimi, sıcak su
elde edilmesi, alan ısıtma ve soğutma, sanayi kuruluşları için proses ısı enerjisi ve sera
ısıtması sayılabilir. Günümüzde güneş enerjisinden çok farklı biçimlerde ve alanlarda
yararlanılmasıyla birlikte elektrik enerjisi üretiminde genelde iki farklı teknoloji
kullanılmaktadır [2].
1. Güneş Hücreleri: Fotovoltaik (PV) güneş elektriği sistemleri de denilen güneş
hücreleri, yarı iletken malzemelerden yapılmış olup, güneş ışığını doğrudan elektrik
enerjisine çevirirler [2].
1. Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi: Güneş enerjisinden ısı elde
edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de
kullanılabilir [2].
2. FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER
PV hücreler güneşten gelen fotonların etkisiyle elektrik üretmeye yarayan sistemlerdir. PV
ışık ve gerilim anlamlarına gelen photo ve voltaic kelimelerinin bir araya gelmesinden
oluşmaktadır.
Fotovoltaik ilkeye bağlı bir şekilde çalışan güneş pilleri, üzerlerine ışık düştüğünde, uçlarında
elektrik gerilimi oluşmaktadır. Fotonları güneş pilleri soğurarak, fotonların enerjisini
elektronlara dönüştürür ve bu elektronlar hücrelerin ön ve arka bölümlerinde toplanır. Burada
gerilim yaratılır ve bu gerilim bir elektrik akımına neden olmaktadır. Modüllere ve panellere
monte edilmiş hücreler, ihtiyacı kadar yüksek gerilim elde edilmesi için kendi aralarında da
seriler halinde birbirine bağlı durumdadır. Güneş pilinin yapısına göre değişkenlik göstererek
%5 ile %20 arasındaki bir verimle elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Güç çıkışını
yükseltmek amacıyla çok miktarda güneş pili birbirine paralel veya seri biçimlerde bağlanır
ve bir yüzey üzerine kurulumu yapılır. Bu yapı fotovoltaik modül olarak adlandırılır. Güç
isteğine bağlı şekilde modüller birbirlerine seri veya paralel biçimde bağlanır [4].
Özellikle, gelişmiş ülkelerde güneş enerjisinden doğrudan elektrik üretebilen fotovoltaik (PV)
hücrelerden oluşan güneş panelleri çok yaygın kullanılmaktadır. Dünyada üretilen elektrik
enerjisinin yaklaşık %1-2 si PV’ler ile üretilmektedir [5].
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PV sistemlerin maliyetlerinin yüksek ve verimlerinin düşük olduğunu göz önüne aldığımızda,
bu sistemlerin etkin bir şekilde kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Güneş panel
verimlerinin artırılması konusunda yapılan çok sayıda deneysel ve teorik çalışma mevcuttur.
Chander vd. yaptığı çalışmada, monokristal silikon hücrenin fotovoltaik parametreleri üzerine
hücre sıcaklığının etkisini araştırmış ve açık devre gerilimi, maksimum güç, doldurma faktörü
ve verimin hücre sıcaklığı ile azaldığını belirtmiştir [6]. Teo vd., PV modülünün aktif
soğutmalı ve soğutmasız elektrik verimliliğini araştırmak için hibrid Fotovoltaik-Termal
(PV/T) sistemi geliştirmişlerdir. Elektrik verimliliğinin, modül sıcaklığının doğrusal
fonksiyonu olduğunu ve PV modülündeki artış içinde azaldığını gözlemlemişlerdir [7]. Bu
nedenle, hücre sıcaklığının etkilerinin üstesinden gelmek ve PV hücrelerinin çalışma
sıcaklığını üreticinin belirlediği değerde tutmak için, uygun soğutma yöntemleriyle PV
hücrelerinden ısının uzaklaştırılması gerekir. PV hücrelerinin performansını artırmak için ısıyı
uzaklaştırmak için pasif soğutma ve aktif soğutma teknikleri kullanılır [8]. PV panellerin
yüzeyine su püskürtülerek panel yüzey sıcaklığı düşmekte ve bunun sonucunda da verimde
artış meydana gelmektedir [9,10,11,12]. Su ve hava dışında nanoakışkanlar da alternatif bir
soğutma ortamı olarak kullanılmaktadır. Huminic vd. nanopartiküllerin eklenmesiyle hem
termal iletkenliğin hem de viskozitenin arttığını deneysel çalışmalar yoluyla bulmuşlardır
[13].
3. PV SİSTEM VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fotovoltaik panellerde verim iyileştirme yöntemleri, yüzey soğutma, yarı iletken malzemenin
iyileştirilmesi ve diğer faktörler olarak üç ana başlıkta incelenebilir:
3.1.1

Yüzey soğutma

Panellerin aşırı ısınması verimi olumsuz etkilemektedir. Panellerin soğutulması için pek çok
yöntem denenmiştir. Güneş panellerinin en iyi çalışma şartları 25 ℃’de gerçekleşmektedir.
Yüzeyde meydana gelen sıcaklık artışlarıyla 40-45 ℃ ulaşıldığında verimde ciddi düşüş
görülmektedir. Panel altından bir akışkan gezdirerek veya faz değiştiren malzeme konarak
yüzeyde oluşan ısıyı akışkana veya faz değiştiren malzemeye transfer edip yüzey sıcaklığında
düşüş sağlanarak verim artırılır. Günümüzde PV panel yüzeylerinin soğutulmasında, su,
hava, nano akışkan veya faz değiştiren malzemeler kullanılarak verim artışı
sağlanabilmektedir.
3.1.2

Yarı iletken malzeme iyileştirilmesi

Günümüzde en yaygın kullanılan hücre tipleri polikristal ve monokristal tipleridir ve verimleri
genellikle %15-17 arasında değişmektedir. Üretilen hücre çeşidine göre fotovoltaik panellerde
verim artışı görülmektedir. Bu nedenle malzeme seçimi büyük önem taşımaktadır.
Monokristal hücre, polikristal hücre ve bakır indiyum galyum selenit hücre çeşitlerinden en
uygun olanı tercih edilmelidir.
3.1.3

Diğer faktörler

Gölgelenme, tozlanma, optimum açının belirlenmesi, güneş takip sistemi ve çalışma sıcaklığı
verimi etkileyen diğer faktörlerdir.
4. SONUÇLAR
Fotovoltaik panellerin verimlerinin güneş ışınlarının yüzeye dik gelmesi ile birlikte artış
sağlandığı bilinmektedir. Fakat panel optimum bir açıyla yerleştirilmesine rağmen güneşin
doğuş ve batışı esnasında yüzeye dik açıyla gelmeyeceği için güneş
takip sistemi kullanılması verimi kayda değer bir şekilde artıracaktır. Panel verimini etkileyen
sıcaklık artışının düşürülmesi için en uygun soğutma sistemi seçilmelidir. Hem üretime hem
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de kullanıma uygun olması açısından, soğutma işlemine harcanacak maliyetin elde edilecek
enerji ile kıyaslanması gerekmektedir. Panel hücre tipi seçiminde en uygun yarı iletken
malzeme seçilmelidir. PV panel üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimin arttırılmasıyla
birlikte daha çok tercih edilebilir olacaktır. Verim artırmak için yapılan çalışmalar hem
maliyet hem de enerjinin verimli kullanılması açısından önemlidir.
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Ergonomi, insanların anatomik özelliklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde
bulundurarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisiyle oluşabilecek fiziksel,
fizyolojik ve psikososyal zorlanmalar karşısında, sistem performansını ve insan-makine-çevre
uyumunun temel yasalarını meydana getirmeye çalışan, çok disiplinli bir bilim dalıdır.
Ergonomiyi temel olarak Antropometri, Biyomekanik ve Fizyolojik bilim dalları oluşturur.
Ergonominin temel amacı uyumluluktur. Ergonomi dört ana konuyu içerir; insan
karakteristikleri, insan-makine ilişkileri, çevre koşulları ve insan çalışmasının diğer yönleridir.
Ergonomi insanların daha verimli çalışabilmesi için iş ve insan ilişkisini en konforlu şekilde
ayarlayabilir. Ergonomik tasarımlarda kolaylık, uygunluk, rahatlık, sağlık, güvenlik, iş
performansı gibi etmenlerde etkilidir. Ergonomiyi dört şekilde sınıflandırabiliriz; Donanım
Ergonomisi, Fiziksel Ergonomi, Bilişsel Ergonomi ve İş Tasarım ergonomisi şeklindedir.
Donanım Ergonomisi: mühendislikteki tasarım hatalarına çözüm getirmek ve tasarımları
geliştirmeyi inceler. Fiziksel Ergonomi: çalışma çevresindeki insan üzerinde fizyolojik
olumsuz etkileri inceler. Bu etmenler; fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri ve
biyolojik ajanlardır. Bilişsel Ergonomi: asıl çalışma alanı gösterge tasarımı olan ergonominin
bir alt dalı olarak geçmektedir. Hata olasılığı en aza indirme amacı hedeflenir. İş Tasarımı
Ergonomisi: insan kullanımına yönelik tasarım ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlar. Bu
çalışmada, özellikle çalışma alanlarının ergonomik düzenlenmeleri, donanım ergonomisi,
fiziksel ergonomi, bilişsel ergonomi, iş tasarımı ergonomisi ve makro ergonomi üzerinde
imcelemeler yapılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Fizyolojik, Bilişsel, İş Tasarımı Ergonomisi

ABSTRACT
Ergonomics is a multidisciplinary science that tries to establish system performance and the
basic laws of human-machine-environmental harmony in the face of physical, physiological
and psychosocial strains that may occur due to the influence of all factors in the industrial
business environment, taking into account the anatomical characteristics, physiological
capacities and tolerances of humans. Ergonomics is mainly made up of anthropometry,
Biomechanical and Physiological sciences. The main purpose of ergonomics is compatibility.
Ergonomics includes four main topics: human characteristics, human-machine relations,
environmental conditions, and other aspects of human work. Ergonomics can most comfortably
adjust the relationship between work and people so that people can work more efficiently. It is
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effective in ergonomic designs such as convenience, conformity, comfort, health, safety, work
performance. We can classify ergonomics in four ways; Hardware Ergonomics is the form of
Physical Ergonomics, Cognitive Ergonomics and Business Design ergonomics. Hardware
Ergonomics: to address design errors in engineering and to improve designs. Physical
Ergonomics: The study examines the physiological negative effects on the person around it.
These factors; physical risk factors, chemical risk factors and biological agents. Cognitive
Ergonomics: the main field of study is a sub-branch of ergonomics, which is the indicator
design. The goal of minimizing the probability of errors is targeted. Business Design
Ergonomics; aims to improve the design and working conditions for human use. In this study,
especially ergonomic arrangements of workplaces, hardware ergonomics, physical ergonomics,
cognitive ergonomics, job design ergonomics and macro ergonomics were both spelled and
interpreted.
Keywords: Ergonomics, Physiological, Cognitive, Job Design Ergonomics

1. GİRİŞ
Ergonomi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın temel faktörlerinden biridir.
Daha doğrusu ergonomi, işleri işçileri onlara uymaya zorlamak yerine, işçilere uyacak şekilde
tasarlama bilimidir. “Çalışanlar çalışma ortamında sağlık ve güvenlik bakımından pek çok
farklı tehlikeye maruz kalmaktadırlar. Bu tehlikeler işyeri ortamında bulunanlar açısından risk
oluştururlar (3).” “İş istasyonlarının, ekipmanların ve görevlerin çalışanlara göre uyarlanması
sadece çalışanların vücutlarındaki fiziksel stresi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işle ilgili
hastalıkları ve iş kazalarını da ortadan kaldırır. Bu anlamda ergonomi, meslek hastalıkları ve iş
kazalarının neden olduğu sorunları önlemek için çalışanlar ve iş sağlığı ve güvenliği
profesyonelleri tarafından doğrudan uygulanan bir çalışma alanıdır (2).” Kazaları,
yaralanmaları ve hastalıkları azaltmak için süregelen bir çaba içinde, yöneticiler tüm iş sağlığı
ve güvenliği yönetmeliklerine uymalıdır. Türkiye'de çalışanların işyerine özgü tehlike ve
risklerden korunmasını sağlamak için çeşitli yasalar ve destekleyici düzenlemeler
bulunmaktadır. “İşverenler iş ve iş istasyonlarını en uygun şekilde tasarlayarak, iş için en uygun
araç ve ekipmanları seçerek ergonomik rahatsızlıkları önleyebilirler (7).” Ergonomi, işyeri
sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi için başvurulan konulardan biridir. Ergonomik konular
dikkate alınmadan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının etkinliği sağlanamaz. Bu nedenle Türk
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında ergonomiye yapılan doğrudan vurgunun tespit edilmesi ve
iş hayatıyla bağlantısının kurulması önemlidir.
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Tablo 1: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi (2)

2. GENEL KAVRAMLAR
2.1.Donanım Ergonomisi
Donanım ergonomisinin temel amacı, mühendislikte tasarım hatalarını araştırmaktır. Askeri
havacılık kazalarının nedenlerini açıklamak için başlatılan donanım düzenlemesi, insan-makine
ara yüz teknolojisi çalışması olarak tanımlanmaktadır. Hataya yol açan keşif, insan-makine ara
yüz teknolojisinin geliştirilmesinde rol oynadığı için bir mühendislik tasarım hatasıydı. İnsan
konforunu ve verimliliğini artırmak, insanın çalışma sırasındaki üzerine düşen işi minimuma
indirmek ve hataları azaltmak için çalışma alanı düzenlemeleri, oturma, monitörler ve kontrol
panellerinin tasarımında özel olarak önem verilmiştir. İnsan-makine ara yüz teknolojisinin
uygulanması olan ergonominin gelişiminin bir başka sonucu da havacılık endüstrisinde
güvenliğin gelişmesidir. Avrupa ve Japonya'daki işçiler üzerinde yapılan araştırmalar, özellikle
işyeri düzenlemesi ve endüstriyel sistemlerin kontrolü için, biyomekanik ve antropometri
uygulaması yoluyla elde edilebilen insan-makine ara yüz teknolojisinin geliştirilmesinde
önemli bir rol oynamıştır. Zamanımızda makine-insan ara yüz teknolojisi, teknolojik ürünler,
iş istasyonları, ofis ekipmanları ve çeşitli lojistik biçimleri, endüstriyel ekipmanlar, teknolojinin
büyük ölçekte kullanılmasına ve tasarım yoluyla güvenliğin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.
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2.2.Fiziksel Ergonomi
Fiziksel ergonominin kökenleri, 1900 yıllarında ortaya çıkan ve 1930 yıllarına kadar devam
eden Birleşik Krallık Endüstriyel Yorulma Araştırma Konseyi'nin çalışmalarını kapsar.
Kinesiyoloji: işyeri performansını etkileyen fiziksel faktörleri inceler. “Fiziksel etkinlik ile ilgili
insan vücudunun anatomik, fizyolojik, antropometrik ve biyomekanik özellikleri ile
ilgilenmektedir (4).” Aydınlatma; gürültü, soğuk, sıcak ve titreşim gibi çevresel koşullar
açısından çalışan sınırlamaları ve yetenekleri önemlidir. Bir çalışanın fiziksel ortamının sağlık,
konfor ve güvenlik gibi çevresel stres faktörlerinin insan performansı üzerindeki etkisini en aza
indirecek böylece üretkenliği ve performansı artıracak şekilde planlanması tasarım gereğidir.
İşyerinde postural özellikler, elleçlenecek malzemelerle ilgili süreçler, tekrarlayan hareketler,
işte kullanılan kas-iskelet sistemleri, sağlık ve güvenlik temel konulardır. Fiziksel olarak fizik
bilim adamlarının kullandığı anlamda ışık, ısı, gürültü ve toz kimyasallar örnek verilebilir.
Çalışanların rahat çalışabildikleri termal konfor sınırı bulunmaktadır. Ağır bir iş ile
uğraştıklarında daha soğuk bir ortam tercih edilir. Fiziksel Ergonomi çalışanların üzerindeki
zararlı etkilerine daha fazla önem vermiştir. Bu yaklaşım ile çalışanların kendilerine zarar
vermeyecek severek çalışabilecekleri huzurlu fiziki ortamı bulmak için çalışmalar
gerçekleştirirler. Fiziksel ergonomi antropometriyi vücut ölçülerinin belirlenmesi ve
nitelendirilmesi için kullanır. Antropometrik bulgular mobilya, elbise, makine, araç gereç ve
çalışma alanlarının tasarlanmasında kullanılacak bilgileri verir. Çalışma hayatındaki mekanik
stresler travmalara neden olabilir. Bu tarz durumlarda kişisel koruyucu ve makine koruyucuları
ile önlemler alınarak mekanik stres travmaları ve iş kazalarının önüne geçilebilir.

Şekil 1: Çalışma Alanları Ergonomisi İçin Uygun Uzama, Eğilme ve Oturma Ölçü Tablosu (5)
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Şekil 2: Çalışma Alanı Ergonomisi İçin Uygun Oturma Planı Tablosu (5)
2.3.Bilişsel Ergonomi
Bilişsel ergonomi 1960'larda silikon çipin keşfi ve sonraki yıllarda bilgisayarın icadı ile ortaya
çıkan ergonominin bir dalıdır. Gelişen teknoloji, insanların bilgiyi nasıl düşündükleri ve
işledikleri ile ilgili olmasından dolayı bilişsel ergonominin temeli olarak kabul edilir. İnsanların
düşünme ve bilgiyi işleme biçimine hitap edebilen kullanılabilir yazılımlar geliştirmek için
gerekli yöntemlerin, yönergelerin, normların ve ilkelerin tasarımını içerir. Amerika Birleşik
Devletinde, insan-makine ara yüz teknolojisi ile ilişkili bilişsel ergonominin gelişimi ve
uygulamalarına yönelik endüstri talebi, 1970'lerde ve 1980'lerin son bölümünde Stratejik Plan
Yönetme Komitesi (HSEF) üye ergonomisinde %25'lik oranda artışa yol açmıştır. Bu sorundaki
artış 1990'larda istikrar kazanmıştır. “Sürekli artan yazılım teknolojileri ve uygulamaları ve
insan-makine ara yüz teknolojisinin kullanılabilir ve etkili yazılımların tasarımındaki önemi ile
ergonomiye ait bu alan, disiplin içinde potansiyel büyüme alanı haline gelmeye devam ediyor
(6).” Laboratuvar bulgularına dayalı bilişsel ergonominin gözlemlenmesi. “İlk çıktığında
Mühendislik Psikolojisi olarak adlandırılırmıştır. Çalışmanın bilgi işleme ihtiyaçlarını karşılar.
Amacı, büyük uygulamalarda hata olasılığını minimumda tutarak insan performansına katkı
sağlayan bilgisayar programları ve kontrol mekanizmaları geliştirmektir. Bilişsel ergonomi,
insanların algı, hafıza, akıl yürütme ve motor tepkiler gibi zihinsel süreçleri ve sistemin diğer
unsurlarıyla etkileşimleri ile ilgilenir. Temel konuları zihinsel iş yükü, karar verme, beceri
performansı, insan-bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği ve iş sistemlerini içerir (4).”
Bilişsel ergonominin zihinsel süreçlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Algı, bellek, akıl yürütme,
motor tepkiler vb. gibi öğeleri, insanlar ve sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimler
açısından işler. “Psikolojik iş şartlarının bileşenleri arasında beceri ile ilgili performans, karar
verme, insan-bilgisayar etkileşimi, insan karar güvenilirliği, iş stresi ve insan sistem tasarımı
ile ilgili eğitimleri incelemektedir. Temel ergonomi kitapları konuyu açıklamak için hava trafik
kontrolöründen fayda sağlar. Trafik kontrolörü, çalışma alanında bir veya daha fazla ekran,
radyo ve telefon ile çalışır. Bu bilgi trafik kontrolörüne anlaması, olayı yorumlaması, olası
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problemleri öngörmesi, karar vermesi ve aldığı kararları iletmesi için ihtiyaç duyduğu süreç
hakkında bilgi sağlar (2).” Bilişsel ergonomistler bu süreci değerlendirir ve süreçlerin sorunsuz
ve güvenli olmasını sağlamak için iş istasyonları, eğitim ve iş istasyonlarının bulunduğu ortam
gibi tüm sistemi düzenler. Işığın ekrana çarpmaması için bir aydınlatma ortamı oluşturulur. Asıl
amaç, denetleyicinin ekranı doğru görmesini sağlamaktır. Kontrolör olarak çalışan kişinin
minimum hatalı çalışabileceği çalışma sürecinin ne kadar bir zaman olduğunu belirlemek için
tasarlanmıştır. Otomasyonu mümkün olduğu kadar maksimize ederek, kontrolörlerin uçağa
odaklanması için gerekli koşulları sağlar.
2.4.İş Tasarım Ergonomisi
Endüstriyel psikoloji, iş gereksinimleri ve insan yetenekleri üzerindeki kısıtlamalar ve belirli iş
gereksinimlerini karşılayabilecek kişisel özelliklere sahip kişilerin seçiminde kullanılmak için
geliştirilmiştir. İş analizi ve yetenek testleri ile insan yetenekleri ve sınırlamaları gibi iş
özelliklerini ve diğer özellikleri incelemek için birçok yöntem ve araç, endüstriyel psikoloji
disiplini tarafından geliştirilmiştir. Benzer şekilde, iş yöntemleri ve prosedürlerinin
incelenmesindeki çoğu teknik, endüstri mühendisliğinin disiplininin bir parçasıdır. İş tasarımı
ergonomisi, şirket içinde tek bir iş tekniği geliştirmek için bu teknikler üzerine kuruludur.
Çalışmalar, iş modülleri geliştirme ve bu modülleri iş ile birleştirme, insan sınırlarını zorlayan
fiziksel ve zihinsel iş yükleri gibi baskılardan kaçınma, insan yeteneklerini daha fazla kullanma
ve insanları içsel olarak motive etme yöntemleridir. Bu çalışmalar işverenlere ve çalışanlara
katkı sağlamaktadır. İşveren tarafından beklenen talepler ücretlerin azaltılması, devamsızlığın
azaltılması, şikayetlerin azaltılması, çalışanların hesap verebilirliğinin artırılması, üretkenliğin
artırılması ve performansların iyileştirilmesidir. Çalışanlar için kişisel sağlığın geliştirilmesi,
öz değerin iyileştirilmesi, iş ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. “Tanımlanabilir alt disiplin
olarak makro ergonomi, işyeri organizasyonu alanındaki en son konudur (1-6).” Kavramsal
olarak, makro-ergonomi, iş-insan, makine-insan ve insan-yazılım ara yüz tasarımı yoluyla iş
sistemlerinin tasarım özelliklerini yukarıdan aşağıya uygulayan iş sistemindeki tasarımına
sosyo-teknik bir sistem yaklaşımıdır. Sosyo-teknik sistem, sistematik bir şekilde iş yönteminin
özelliklerinden faydalanır. Teknik alt sistem ve çalışan alt sistemi, iş yönteminin organizasyon
yapısını ve sürecini tasarlarken kuruluşların devamlılığını sürdürebilmek için güvendiği dış
çevre unsurlarıdır. Makro ergonominin amacı, iş sistemlerinin süreç ve yapılarını
organizasyonun dış çevresinin, personel alt sistemlerinin ve teknik alt sistemlerinin ana
özellikleriyle uyumlu hale getirmektir. İkinci amaç, dikkatli bir şekilde tasarlanmış çalışma
sistemi özelliklerini mikro-ergonomik elemanların tasarımına dahil etmek ve böylece birbiri ile
uyumlu olan bir çalışma sistemi ortaya çıkarmaktır. Tamamen uyumlu iş yöntemi, uygunsuz
tasarlanmış bir sistemle karşılaştığında, farklı organizasyonel performans ölçütleri %60-90
oranında iyileştirilebilir. “Ergonomik tasarımda genel olarak organizasyonel hususlar dikkate
alınsa da açıklanabilir bir alt disiplin olarak makro ergonomi, ilk olarak tanımlanabilir bir
meslek olarak ergonomiden başlayarak "geleceğin ergonomik ihtiyaçları" araştırmasında
kendini gösterir (6).” İnsan Faktörleri Derneği tarafından 1980 yılında tamamlanmıştır.
Teknolojideki hızlı değişimler, işin doğasını temelinden değiştirmiştir. Bu sistem emek değer
sistemini de değiştirmiştir. Demografik özellikler, özellikle işgücü yaşlandıkça değişmiştir. Bu
nedenle iş dünyasında rekabet kızışmaktadır. Mikro-ergonomik müdahaleler, hem sistem
güvenliği, sağlık, kaliteli iş-yaşam hedefleri hem de üretim maliyetleri ile ilgili potansiyel
başarının faydalarına ulaşmak açısından genel sistem yönetimi verimliliğini artırmak için
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yetersizdir. Diğer çalışmaların yanı sıra bu araştırma, insan-doku ara yüz teknolojisinin makro
ergonomi olarak ayrı bir ergonomi alt disiplini olarak tanımlandığı 1986 yılına kadar
geliştirilmiştir. Ayrıca 2000'li yıllarda ergonomistlerin örgütsel tasarım ve yönetim faktörlerini
kendi teknik ve uygulamalarıyla birleştirerek bu sorunu aşmaları beklenmektedir.

3. SONUÇ
Bu çalışmada çalışma alanı ergonomik düzenlemeleri irdelenmiştir. İş yeri, insanların bir
çalışma sistemi içinde tahsis edildiği alanlardır. Ergonomik olarak işyeri düzenlemesi, iş
yerlerinin ve işlerin insan uyumluluğu dikkate alınarak düzenlenmesidir. Bu nedenle çalışma
alanı işi gerçekleştiren kişinin fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve yeteneklerine uygun
olduğunda, iş ile kişi arasında uyum sağlanarak en az yorgunlukla en yüksek verim elde
edilmesi amacı ile düzenlenmelidir. Elde edilen tasarımda “toplam ergonomi” hedefi
aranıyorsa, öncelikle psikolojik faktörler dikkate alınmalıdır. Çünkü güven ve huzur duygusu
olmayan bir çalışma alanında diğer fiziksel, çevresel ve antropometrik faktörler en iyi şekilde
uygulansa bile istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir. Geliştirilmiş ergonomik güvenlik,
kazalara ve yaralanmalara yol açabilecek hataları önlediği için, insanların yeteneklerinin
ötesinde çalışmasını engelleyerek çalışmayı daha güvenli hale getirmeyi amaçlar. Ergonomi,
insanlarla çalışma ortamı arasındaki ilişkiyi inceleyen ve verimlilik, üretkenlik, sağlık, güvenlik
ve insanlık için bilimsel yöntemleri ortaya çıkaran multidisipliner bir bilim dalıdır. İnsanlar,
makineler ve çalışma yöntemleri arasındaki etkileşimleri ele alan ergonomi, birçok bilimin
sağladığı verilerden yararlanmaktadır. Ergonomi, işin ve diğer faaliyetlerin verimliliğini ve
etkinliğini arttırır, kullanım kolaylığını geliştirir, hataları azaltır ve insan yeteneğinin sınırlarına
saygı duyarak ve çalışma ve yaşam koşullarını koordine ederek verimliliği artırır. İnsanların
yeteneklerinin ötesinde çalışmasını engelleyerek, işi daha güvenli hale getirir ve istenen belirli
insani değerlerin gerçekleşmesini sağlar, kazalara ve yaralanmalara yol açabilecek hataları
önler, güvenliği artırır, yorgunluk ve stresi azaltır, iş memnuniyetini ve yaşam standardını
artırır. İş yeri tasarımında insan boyutu göz önünde bulundurulurken, insanlar yeniden
yaratılamayacağından, makine ve insan-makine sistemleri tasarlamak için onların boyutlarını
anlamak bir ön koşuldur. Bu boyutları anlamadan, insanlarla makineler arasındaki optimal
etkileşim tasarlanamaz. Makul ve yorucu olmayan bir çalışma ortamı ancak bu şekilde
sağlanabilir. Çünkü bir makine teknik olarak mükemmel tasarlanmış olursa olsun, onu kullanan
kişinin boyutu ve biyomekaniği olmadan etkin bir şekilde kullanılamaz. Bir işçinin fiziksel
rahatlığı ve fiziksel yeteneklerini sonuna kadar kullanma yeteneği, öncelikle kullandıkları
malzemelerin, çalışma yüzeylerinin ve hacimlerinin antropometrik koordinasyonu ile
alakalıdır. “Verimlilik şartlarından biri, çalışanın nerede yaşadığına ve kullandığı ekipmanın
bireyin antropometrik ve biyomekanik özelliklerine uygun olup olmadığına bağlıdır (8).”
İşyerinde olduğu kadar ticari bir ortamda da duman, toz, zehirli maddeler, zehirli gaz ve
buharlar, iyonlaştırıcı radyasyon gibi çeşitli dezavantajlar olabilir. Aynı zamanda endüstriyel
gürültü, titreşim, yetersiz veya aşırı ışık gibi çevresel faktörler de çalışanın sağlığını ve iş
verimliliğini etki edebilir. Bu tarz sorunların çalışan sağlığını ve iş verimliliğini etkilediğine
şüphe yoktur. Tüm bu sorunlarla karşı karşıya kalındığında, insan-makine çevre ilişkisinin
incelenmesi ve insanların bu tarz çalışma alanında sağlıklı ve verimli olarak çalışabilmeleri için
gerekli düzenlemelerin yapılması önem kazanmaktadır.
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Abstract
The development of IT in modern conditions is one of the global economic system intensive growth
drivers. Despite the decline of certain markets due to the COVID-19 pandemic, specialized software
development companies are in high demand for their products. The gradual growth of the IT market
leads to an increase in demand for highly qualified professionals with various professional skills that
allow them to create modern digital products. The process of creating software in many cases involves
a variety of professionals with the distribution of interrelated tasks among all participants, meeting
deadlines, adjusting tasks according to customer requirements and the need for constant communication
between all participants. In modern conditions, the most popular approach to optimize product creation
in the IT field is the use of various methodologies used by experts in the field of Project Management.
Effective project implementation involves managing all existing processes in accordance with the
wishes of customers, available financial and human resources, as well as addressing issues of adjusting
time costs and quality characteristics of the product due to changing customer requirements,
communication and conflict resolution. The main document for regulating activities in the field of
Project Management is PMBok (Project Management Body of Knowledge), which contains a list of
rules for optimizing the management of processes performed within the implementation of a particular
project. PMBok documentation is created in accordance with scientific principles and a new version is
periodically republished, which contains improved theoretical and methodological approaches to project
activities, reveals the best directions of the project-specific management organization and contains a
conceptual apparatus. Modern digital products are characterized by a certain specificity of creation and
operation, but have a certain life cycle. Keeping a specific product on the market for a long period of
time involves optimizing management in the project implementation process, as well as during its
support and improvement. For each of the projects, an appropriate methodology is used, which is
characterized by certain features and allows to obtain optimal results. In practice, Project Management
distinguishes three main types of methodologies: Traditional Project Management Methodologies; Agile
Project Management Methodologies; Hybrid Project Management Methodologies. Among Traditional
Project Management Methodologies, the first thing to pay attention to is Waterfall, which involves the
gradual implementation of project phases. The best known Agile Project Management Methodologies
are Scrum and Kanban. Hybrid Project Management Methodologies combines Agile and Waterfall.
Keywords: Agile, PMBok, Product, Project Management, Kanban, Scrum, Waterfall.
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Introduction
The processes of globalization and digitalization have contributed to the intensification of the
development of innovative technologies and the introduction of appropriate best practices by companies
in order to ensure a high level of competitiveness. One of the key roles in the process of ensuring the
effective use of innovations is played by the management system, which manages the existing structural
units and optimizes the interaction between them. In accordance with the company's practice, they use
a variety of management systems, focusing on the operations specifics and regions of location, but
gradually there is the introduction of innovative approaches that generate best practices in the
management system. Flexibility of companies and adaptability to internal and external factors have led
to the creation of structural units for a specific project, after which there is a certain reformatting of
existing employees in accordance with the needs of the new project. The uniqueness of a particular
project involves the adaptation of the management system and existing staff to the existing requirements
when creating a unique product. One of the advanced approaches in the modern world is the concept of
Project Management, which has become widespread in the IT field and has proven its effectiveness in
implementing various projects. Gradually, project management approaches began to spread to other
areas of economic activity. It should be noted that any project within the project management is
implemented according to the chosen methodology. Achieving effective results is possible only with the
right methodology project management, which corresponds to the specifics of a particular project.
Materials and methods
The project is formed in accordance with a set of requirements that the customer puts forward for a
particular product, as well as in accordance with the capabilities of the company that performs the tasks.
In accordance with the peculiarities of the project implementation, the project manager chooses the best
methodology. It should be noted that the experience allows a specialist in the field of project
management to choose the best methodology in accordance with the characteristics of the product and
minimize the occurrence of risks. The main parameters that influence the choice of a particular
methodology are the specifics of the project, product market, target audience, identified priorities,
qualitative and quantitative composition of contractors [1]. A large number of methodologies have been
formed in the process of evolution of project management approaches, and the direct use of different
methodologies in the implementation of similar projects can lead to radically different results. The basis
for all methodologies is the PMBoK (Project Management Body of Knowledge), which consists of a
system of scientific provisions that allow for effective project management in various fields in
accordance with the practices disclosed in this document [2].
In modern practice, the classification of project management is widely used, which involves the
eradication of three large groups (figure 1):
1. Traditional Project Management Methodologies. These methodologies provide for the
implementation of the project, which is divided into certain stages, which can be implemented only in
chronological order. A prerequisite for starting the next stage is the full implementation of the previous
stage. The presented methodology is most effective in cases where there is no risk of significant changes
in the implementation of each stage of the project. In case of violation of the terms of the previous stage,
there is a shift in the implementation of the next stages, which may adversely affect the receipt of the
finished product in accordance with the time expectations of the customer. This group includes a
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cascading project management model, also called Waterfall. The main stages of the Waterfall
methodology are:
- System / software requirements phase;
- Analysis and design phase;
- Coding / development or implementation phase;
- Testing or verification phase;
- Operations and maintenance phase [3].

PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGİES

Traditional Project
Management
Methodologies
Waterfall

Hybrid Project
Management
Methodologies

Agile Project Management
Methodologies
Scrum
Kanban

Mix of Traditional and
Agile Methodologies

Figure 1. Project management methodologies classification [4].

2. Agile Project Management Methodologies have become widespread in modern conditions due to their
flexibility and efficiency, which allows companies to quickly respond to changing customer
requirements and market conditions. More than 95% of specialized companies use the presented
methodologies in their activities on a regular basis. Agile methodologies provide a breakdown of the
project into small stages in the implementation of certain works, which allows companies to constantly
check the quality of tasks and very quickly change the parameters in accordance with existing conditions
[4]. The main document for the presented methodologies is the agile manifesto, which includes 12
principles and 4 values [5]. The essence of values is as follows:
- It is necessary to pay more attention to interaction with individuals and cooperation than to processes
and tools;
- Giving preference to product development over comprehensive documentation;
- Focus on cooperation with the customer, and then agree on the contract;
- Focus on change, rather than continuous adherence to the plan [6].
Among this group of methodologies, Scrum and Kanban are the most widespread.
The Scrum methodology uses a specific set of processes to ensure the effectiveness of project
management. The effectiveness of interaction between stakeholders, project managers and employees
involved in the project development, product development and its further support is expected [7].
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Scrum consists of five steps:
- creating a sprint;
- sprint planning;
- daily sprint
- sprint review;
- sprint retrospective.
The Scrum methodology also has two main artifacts:
- Backlog of the product. This artifact provides a list of lower-level requirements by customers in
accordance with priority.
- Backlog of the sprint. The project executors are discussing the list of tasks to be implemented during
the next sprint.
As part of Agile, Kanban allows companies to manage the following characteristics of the project: time,
money, amount of work performed, number of staff involved, etc. The progress of the project and
individual components is monitored through a special board (figure 2). Each of the project participants
is assigned a certain color on the board, which allows managers to quickly monitor the status of the tasks
assigned to a particular executor. Kanban's six components enable project management:
- Visualization of work;
- The list of unfinished works should include only a limited number of tasks;
- Workflow management;
- Providing ongoing feedback cycles;
- Choice of experimental or joint development;
- Formation of a clear policy [8].
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Figure 2. Scrum board [9].
3. Hybrid Project Management Methodologies are a combination of best practices and elements of
traditional and Agile management methods [10]. In practice, the company uses various combinations of
Agile methodologies and traditional approaches, periodically changing their ratios in accordance with
the characteristics of the project and external and internal environmental factors.
Based on the chosen project management methodology, the appropriate software is selected, which
allows to obtain optimal results within a reasonable time frame. The main programs are Asana, Jira,
Monday.com, Prommpt, Trello, WorkflowMax [11].
Discussion and conclusion
Project management is gradually beginning to be used in many economic activities, which is confirmed
by the effectiveness of the use of these approaches by companies in the field of IT and the achievement
of high results. In total, there are more than 8,000 different methodologies in the field of project
management, although the most common are Scrum, Kanban and Waterfall. The availability of a large
number of methodologies indicates significant potential competition in project management solutions
and the development of approaches to team management in the process of creating new products. The
energy of the effect from the introduction of advanced project management methodologies and
innovative software will help increase the efficiency of teams in the process of creating and maintaining
new products.
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Abstract
In the present study, a homogenous and heterogeneous chemical reaction for MHD hybrid
nanofluids flow through orthogonal porous disks is critically examined. The combined heat
and mass transfer phenomena associated with interfacial nanolayer between nanoparticles and
base fluids are highlighted. We also incorporated the uniform transverse magnetic field in the
present study. The similarity techniques are used to reduce the governing higher-order
nonlinear coupled partial differential equation into a set of ordinary differential equations
(ODEs). Two numerical methods (Bvp4c and Shooting method) are applied on ODEs to
achieved accurate solutions with comparative analysis. The increment in nanolayer thickness
(1.1-2.3), enhanced significantly thermal performance. By the enhancement in both
(homogenous and heterogeneous) chemical reaction parameter (0.15 to 0.27), enhancement in
Sherwood number is noticed.
Keywords : Hybrid nanofluid ,Homogeneous and heterogeneous chemical reaction ,Nano
layer, MHD
Introduction
Innovative class of nanofluids known as ‘hybrid nanofluids’ has been developed to meet the
demand for a better fluid with high thermal conductivity. Hybrid nanofluids is a composition
of two separate nanoparticles dispersed in the same fluid. In comparison to nanofluids, hybrid
nanofluids are widely used in many fields of heat transfer, including generator cooling,
electronic cooling, nuclear system cooling, coolant in machining, biomedical, refrigeration,
drug reduction, transformer cooling, and so on. With thermal energy, chemical processes,
suction, and slide impacts, Sreedevi et al. [1] Hybrid nanofluids with unsteady
magnetohydrodynamic heat and mass transfer flow via a stretching surface. Tassaddiq et al.
[2] examined nanofluids with hybrid nanofluids, as well as mass and heat transfer analyses.
Xu et al. [3] .
Chemical reactions via permeable discs are crucial in a variety of processes, including drying,
energy transfer in a wet cooling tower and flow in a desert cooler, and evaporation on the top
of a water body, and as a consequence, they've gained a lot of attention in recent years.With a
first-order homogeneous chemical reaction, through a Riga plate, Marangoni-forced
convective nanofluid flow was investigated by Rasool and Shafiq [4]. Khan et al. [5] studied
the effects of heterogeneous and homogeneous chemical responses for a non-Newtonian fluid
flow under the effect of MHD.looked into the effects of homogeneous–heterogeneous
reactions and Cattaneo–Christov heat flux on hybrid nanofluid (HNF) flow via a stretched
cylinder John et al. [6]. Roy et al. [7] examined the characteristics of heat and mass transfer
(HMT) for HNF flow with binary chemical reaction across a permeable shrinking surface.
Santhi et al. [8] explored the HMT properties of a radiative HNF flow across a stretching
sheet, with a chemical reaction.
Interfacial nanolayer concept, it may play a significant role in heat transmission from concrete
to a surrounding fluid [9]. Yu and Choi [10] suggested that the nanolayer that exists between
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the base fluid and NPs is a key factor. To account for the interfaces (i.e., fluid nanolayers)
influence between the base fluid and solid particles, Xue [11] suggested a thermal
conductivity (TC) model based on the theory of Maxwell and the theory of the average
polarization. An elliptical interfacial layer was examined in Xue's model [12]. Yu and Choi
[13] introduced the influence of ordered nanolayer near the particles to the equation of
Maxwell for the effective TC of solid-fluid interruption. Fluid suction or injection through a
permeable disk is of widespread importance in various useful applications, involving the
film's cooling, boundary layer control, and so on. Initially, The Numerical simulation of
unsteady water-based nanofluid flow and heat transfer between two orthogonally moving
porous coaxial disks was investigated by Kashif et al. [13].
Polytetrafluoroethylene (PTFE) is an excellent claimant in extensive applications, such as
mechanical systems, biomaterials, chemical, electrical, because of its low frictional
coefficient and dielectric constant, few moistures absorption, chemical inertness, and
excellent thermal stability [14]. PTFE, first described by Plunkett [15], possesses unusual
physical properties in addition to the highly fluorinated saturated organic compounds. Chen et
al. [16] has examined the behavior of CNT filled composites of PTFE. Lin et al. [17] has
investigated the Functionalization of Polymeric Carbon Nanocomposites from CNT with
polymer matrix.
Since there hasn't been a numerical analysis of the heat and mass transfer characteristics of
MHD hybrid nanofluids flowing across orthogonal porous discs with homogeneous and
heterogeneous chemical reaction effects. As a result, the focus of this study is on these
findings. The governing equations of the hybrid nanofluids model are simplified with the aid
of similarity transformations, and the reduced equations are then numerically solved. Several
major parameters are covered at the end of the article.

Mathematics formulation
In this work, the single-phase approach has been modeled for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ) because single-phase
model is more suitable for Newtonian fluid and its thermo physical properties based on NP’s
volume of fraction. It is also called experimental model. In this problem, We consider a
laminar, viscous, incompressible, unsteady 2D flow of HNF including PTFE-SWCNT/H2O
between two porous discs moving orthogonally in the presence of an external magnetic field
2𝑟𝑟1 is the diameter of the boundary disks. 2𝑘𝑘(𝑡𝑡) is the distance between the disks The disks
move uniformly at a time-dependent rate 𝑘𝑘′(𝑡𝑡) down or up and have the same permeability.
The physical model uses a cylindrical coordinate system (r, θ, z) velocity û in the line of r and
velocity ŵ in the line of z, but velocity v̂ disappears. The 𝑇𝑇𝑙𝑙 represents the temperature at the
lower disk and 𝑇𝑇𝑢𝑢 represents the temperature at the upper disk shown in Fig. 1.
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𝜕𝜕2 𝐷𝐷

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝐷𝐷𝐵𝐵 � 𝜕𝜕𝑧𝑧 2 � − 𝒦𝒦𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐷𝐷2

(6)

Where𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the density of (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ), 𝜎𝜎𝑒𝑒 is the electricalconductivity, the 𝐵𝐵02 magnetic field
strength, 𝑝𝑝 is the pressure,𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the thermal diffusivity (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ), 𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the kinematics
viscosity of the (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ).and the temperatures are denoted by 𝑇𝑇𝑙𝑙 and 𝑇𝑇𝑢𝑢 , with 𝑇𝑇𝑙𝑙 > 𝑇𝑇𝑢𝑢 .velocity
components are u and υ along x and Y direction, respectively; kinematics viscosity is
represented by v.
The flow state for boundary conditions is:
𝑧𝑧 = −𝑘𝑘(𝑡𝑡)

𝑢𝑢 = 0 , 𝑤𝑤 = −𝐴𝐴1 𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡) 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑙𝑙 , 𝐷𝐷𝐴𝐴

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧 = 𝑘𝑘 , 𝑢𝑢 = 0 𝑤𝑤 = 𝐴𝐴1 𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡) 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑢𝑢 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑘𝑘𝑠𝑠 𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐵𝐵
= 𝑘𝑘𝑠𝑠 𝐶𝐶
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐷𝐷 = 0

Here, The dot denotes the w.r.t time t derivative, and A1 is the partition penetrability measure.

𝛽𝛽0

PTFE nanoparticle

Upper porous surface

𝑇𝑇𝑢𝑢

z

z = k(t)

r

2K
𝑇𝑇𝑙𝑙

CNT nanoparticle

𝑟𝑟1

𝛼𝛼∗

M T̂
z = -k(t)

Lower porous surface

Fig. 1. Physical model.

Following similarity variables are used
𝑟𝑟𝜈𝜈𝑓𝑓
2𝜈𝜈𝑓𝑓
𝑧𝑧
𝑢𝑢 = − 2 𝐹𝐹η (η, t)
𝑤𝑤 =
𝐹𝐹 (η, t)
𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑘𝑘 η
𝐶𝐶 = 𝐶𝐶0 𝜒𝜒(η)
𝐷𝐷 = 𝐷𝐷0 𝛹𝛹(η)
By using above similarity variable in Eq. (3.1-3.6)
η=

𝜈𝜈ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜈𝜈𝑓𝑓

𝑘𝑘 2

𝜌𝜌𝑓𝑓

𝐹𝐹ηηηη + 𝛼𝛼�3 𝐹𝐹ηη + η𝐹𝐹ηηη � − 2𝐹𝐹𝐹𝐹ηηη − 𝜈𝜈 𝐹𝐹ηηt − 𝜌𝜌
𝜈𝜈𝑓𝑓

𝜃𝜃ηη + 𝛼𝛼

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

(𝛼𝛼η − 2𝐹𝐹 )𝜃𝜃η −

𝑘𝑘 2

𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜃𝜃t = 0

𝑓𝑓

𝜒𝜒 ´´ = 𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝐹𝐹η − 𝛼𝛼η�𝜒𝜒 ´ − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹 2

www.artuklukongresi.org

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑀𝑀ηη = 0

𝜃𝜃 =

𝑇𝑇 − 𝑇𝑇2
𝑇𝑇1 – 𝑇𝑇2
(7)
(8)
(9)

367

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

𝜒𝜒 ´´ = 𝑆𝑆𝑆𝑆� 2𝐹𝐹η − η𝛼𝛼�𝛹𝛹 ´ − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹 2
Associated boundary conditions

(10)

η = −1 F = −R, 𝐹𝐹η = 0 , 𝜃𝜃 = 1 𝜒𝜒 ´ = −𝑘𝑘2 𝜒𝜒 , 𝛹𝛹 ´ = 𝑘𝑘2 𝜒𝜒
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 η = 1 F = R, 𝐹𝐹η = 0 , 𝜃𝜃 = 0,
Here, 𝛼𝛼 =

number, 𝑘𝑘1 =

and 𝑀𝑀 =

𝜈𝜈𝑓𝑓
𝑘𝑘r 𝑘𝑘 2 𝐷𝐷𝑜𝑜2

𝜎𝜎𝑒𝑒 𝛽𝛽0 2 𝑘𝑘 2
𝜇𝜇𝑓𝑓

𝑘𝑘𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡)

𝜈𝜈𝑓𝑓

𝜒𝜒 = 1 , 𝛹𝛹 = 0 .

is the wall expansion ratio, 𝑅𝑅 =

𝐴𝐴1 𝑘𝑘𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡)
2𝜈𝜈𝑓𝑓

is a chemical reaction parameter , 𝑆𝑆𝑆𝑆 =

is the magnetic parameter.

the absorptivity Reynolds

𝜈𝜈𝑓𝑓
𝐷𝐷

is the Schmidt number

Finally, we set 𝐹𝐹 = 𝑓𝑓 𝑅𝑅, and consider the case following Majdalani et al.50 when α is
a constant, 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓 (𝜂𝜂) and 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 (𝜂𝜂), which leads to 𝜃𝜃t = 0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓ηηt = 0. Thus we have
the following equations
𝜈𝜈ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜈𝜈𝑓𝑓

𝜌𝜌𝑓𝑓

𝑓𝑓ηηηη + 𝛼𝛼�3𝑓𝑓ηη + η𝑓𝑓ηηη � − 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓ηηη − 𝜌𝜌

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑀𝑀ηη = 0

(11)

(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 )𝑠𝑠1
(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 )𝑠𝑠2
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
𝜃𝜃ηη + ��1 − (𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑2 )� + (𝜑𝜑1 ) �
� + (𝜑𝜑2 ) �
��
𝑃𝑃r(𝛼𝛼η − 2𝑅𝑅𝑅𝑅 )𝜃𝜃η
(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 )𝑏𝑏𝑏𝑏
(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 )𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
=0
(12)
𝜒𝜒 ´´ = 𝑆𝑆𝑆𝑆� 2R𝑓𝑓η − 𝛼𝛼η�𝜒𝜒 ´ − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹 2

(13)

𝜒𝜒 ´´ = 𝑆𝑆𝑆𝑆�2R𝑓𝑓η − 𝛼𝛼η�𝛹𝛹 ´ − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹 2

(14)

Boundary conditions at lower and upper wall
𝜂𝜂 = −1; 𝑓𝑓 = −1, 𝑓𝑓η = 0, 𝜃𝜃 = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜂𝜂 = 1; 𝑓𝑓 = 1, 𝑓𝑓η = 0, 𝜃𝜃 = 0

𝜒𝜒 ´ = −𝑘𝑘2 𝜒𝜒 , 𝛹𝛹 ´ = 𝑘𝑘2 𝜒𝜒
𝜒𝜒 = 1 , 𝛹𝛹 = 0

(15)

Where 𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 the thermal diffusivity of hybrid nanofluid is, 𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the kinematics viscosity of
the hybrid Nano fluid. 𝜌𝜌𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜌𝜌𝑓𝑓 Is Specific capacitance, density for solid and fluid fractions
for hybrid nanofluids(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 , the hybrid nanofluids for effect of thermal conductivity 𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 .
Numerical Solution

Equation numbers (1)-(6) are used to convert the nonlinear particle differential equation into a
pair of severely nonlinear ordinary differential equations.
Solution Procedure
For numerical solution for the transformed ODEs, (11) – (14) with suitable transformed
boundary conditions (15). The well-known accurate “shooting iterations approach, along with
the well-known Runge-Kutta, has been studied here. This approach makes it simple to solve
the requisite dimensionless ODEs. First and foremost, we establish the initial condition by
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applying the shooting approach in such a way that boundary criteria are satisfied and the
necessary level of precision is achieved.
Table. 1. Thermo-physical properties of base fluid and nanoparticles.
Physical properties of base fluid and Nanoparticles
Title

Water (H2O)

PTFE

SWCNT

𝐶𝐶𝑃𝑃 (𝑗𝑗/𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾)

4179

970

425

997

2200

2600

𝐾𝐾(𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚 )

0.608

0.25

6600

𝜌𝜌 (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 )

Table 2: variation in SFC and Nusselt number for suction and injection cases at
lower disk.
𝜶𝜶

𝑺𝑺𝑺𝑺

H

𝑴𝑴 𝒌𝒌𝟏𝟏

-1
0.5
0.5
1
1
1.5
1.8
2.5
1
1.1
1.2
1.3
1
3
5
7
0.1
5
0.2
0
0.2
5
0.2
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r

𝑪𝑪𝒇𝒇−𝟏𝟏
for
suction
case
5.6295
5.2282

𝑵𝑵𝒖𝒖 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
suction
case
0.3816
0.1003

𝑺𝑺𝒉𝒉 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
suction
case
0.0854
0.0833

𝑪𝑪𝒇𝒇−𝟏𝟏
for
injectio
n case
6.2840
5.8183

𝑵𝑵𝒖𝒖 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
injectio
n case
7.5832
5.6163

𝑺𝑺𝒉𝒉 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
injection
case
0.2564
0.2629

4.4503
4.0745
5.6295
5.6295
5.6295
5.6295
5.6295
5.6295
5.6295
5.6295
5.6295
5.3178
4.9898
4.6431
5.6295

0.0050
0.0011
0.3816
0.3816
0.3816
0.3816
0.3816
0.4155
0.4399
0.4499
0.3816
0.3765
0.3710
0.3651
0.3816

0.0780
0.0749
0.0854
0.1432
0.1290
0.2074
0.0854
0.0854
0.0854
0.0854
0.0854
0.0854
0.0854
0.0854
0.0853

4.9019
4.4521
6.2840
6.2840
6.2840
6.2840
6.2840
6.2840
6.2840
6.2840
6.2840
5.9439
5.5830
5.1982
6.2840

2.0865
0.9262
7.5832
7.5832
7.5832
7.5832
7.5832
11.3464
16.8494
24.8150
7.5832
7.5875
7.5921
7.5971
7.5832

0.2719
0.2744
0.2564
0.1291
0.1097
0.0985
0.2564
0.2564
0.0893
0.0893
0.2564
0.2564
0.2563
0.2563
0.2871

5.6295

0.3816

0.0854

6.2840

7.5832

0.2564

5.6295

0.3816

0.1591

6.2840

7.5832

0.1537

5.6295

0.3816

0.1522

6.2840

7.5832

0.0894
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7
0.6
0.8
0.2
0.6

5.6295
5.6295
5.6295
5.6295

0.4482
0.3816
0.2509
0.1743

0.0854
0.0854
0.1809
0.1809

6.2840
6.2840
6.2840
6.2840

21.5824
7.5832
1.8986
0.7422

0.0893
0.2564
0.2564
0.2564

Fig 2; The effect of 𝛼𝛼 on radial velocity.
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Fig 3; The effect of chemical reaction on Concentation profile 𝜒𝜒(𝜂𝜂).

Fig 4; The effect of chemical reaction on Concentation profile 𝛹𝛹(𝜂𝜂).
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Fig 5; The effect of 𝛼𝛼 on temperature profile.

Fig 6; The effect of nano layer thickness (h) on temperature profile.
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Fig 7; The influence of the volume fraction on the temperature profile.

Results and Discussion
This section describes how flow affects equations such as the expansion/contraction
ratio parameter“α”, suction/injection permeable Reynold number “𝑅𝑅𝑒𝑒 ”, NTP (nanolayer
thickness of particles) “h”, the radius of particles “r”, Schimidt number “Sc”, the magnetic
parameter “𝑀𝑀”, volume friction parameters “𝜙𝜙𝑠𝑠1 and 𝜙𝜙𝑠𝑠2 ”, on velocity and temperature profile
are explained through figures 3.2 – 3.11. In addition, engineering quantities such as shear
stress coefficients at the upper and lower disks, as well as heat fluxes, are estimated
numerically against the variables involved.
The effect of injection/suction parameter
Table 3.2 represents variation in SFC, Nusselt number and sherwood number for
suction and injection cases at the lower disk. For suction 𝑅𝑅𝑒𝑒 < 0 cases, suction occurs when
inertia is less than viscosity, it is observed the increment in nanolayer thickness, the Nusselt
number increases. It is also evident that the amount of SFC, Nusselt number, and Sherwood
number rises with magnetic parameter. it is noticed that as the value of 𝛼𝛼 changes from
negative to positive the SFC, Nusselt number, and Sherwood number decreases. The
sherwood number increase with the augmented values of chemical reaction parameter. it is
observed that with the increment in radius of particles, the Nusselt nuber decreases. For
injection 𝑅𝑅𝑒𝑒 > 0 cases, injection occurs when inertia is greater than viscosity, it is observed
that the effect of ‘h’, ‘𝛼𝛼’ and ‘r’ have the same nature and the Schmidit number, magnetic
parameter, and chemical reaction parameter have opposite behavior in both suction /injection
cases on SFC, Nusselt number, and Sherwood number.

www.artuklukongresi.org

373

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Velocity profile 𝒇𝒇′
Figs. 2 is plotted to show the behavior of the 𝑀𝑀 onto the velocity profile 𝑓𝑓′. It is
examined that by rising magnetic parameter velocity 𝑓𝑓′ component increases between the both
disks and decreases near to the both disks. This is because by enhancing the magnetic value,
Lorentz forces are produced, decreasing the axial momentum of fluid particles. We can
conclude from this argument that the transverse application magnetic field normalizes fluid
velocity.
Concentration profile;
The effect of 𝑘𝑘1 on the mass concentration profiles 𝜒𝜒(𝜂𝜂)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜓𝜓(𝜂𝜂) is shown in Figs. 3
and 4, respectively. It is noticed that the mass concentration profiles 𝜒𝜒(𝜂𝜂)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜓𝜓(𝜂𝜂) increased
as the enhanced in the value of chemical reaction parameters.
Thermal phenomena;
Fig. 5 depicts the influence of the 𝛼𝛼 on the thermal. It is noticed that the thermal
phenomena have increased at the lower plate and reduced at the upper plate with augmented
values of expansion/contraction ratio parameters. The influence of nanolayer thickness on
temperature are investigated and recorded in Fig. 6. it is observed that the temperature
increases at the lower plate and decreases at the upper plate when enlarged the value of
nanolayer thickness parameters. Fig. 7 depicts the influence of the volume fraction parameter
upon the temperature profile. It can be examined that the enhancement in volume fraction
reduced the temperature in the interval −1 < 𝜂𝜂 < 0, and increased in the interval 0 < 𝜂𝜂 < 1.
Conclusioscn

The impact of nanolayer on thermal conductivity of hybrid nanofluid flow via porous
surfaces is presented in this paper. Numerical and graphical data are obtained in terms of
shear stress, heat transfer rate, and mass transfer rate.
•
•
•
•
•

effective nanolayer thermal conductivity indicate better results as compared to noneffective nanolayer thermal conductivity
the nanolayer thickness has a significant effect on effective thermal conductivity and
heat transfer rate of hybrid nanofluids
the heat transfer rate is increase with increment in values of nanolayer thickness,
volume fraction, but decreases with the increase in radius of particles, and 𝜶𝜶 for
suction case
shear stress rise with the increase in volume fraction, and decrease against value of 𝜶𝜶
for suction case
mass transfer rate increase with increment in values of chemical reaction parameter
but decreases with the increase in 𝜶𝜶 for suction case
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Nomenclature
𝜃𝜃𝜂𝜂

𝐵𝐵𝑜𝑜 Uniform magnetic field

𝜎𝜎

𝐶𝐶𝑝𝑝 Specific heat at constant pressure
C
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
𝑇𝑇𝑢𝑢

γ
𝜐𝜐

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝜇𝜇
𝜌𝜌

Magnetic parameter

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃

Prandtl number

𝑇𝑇
𝑆𝑆𝑆𝑆

Reynolds number

𝑁𝑁𝑁𝑁 Nusselt number

𝜇𝜇𝑏𝑏𝑏𝑏

𝛼𝛼

𝐹𝐹𝜂𝜂

kinematics viscosity for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )

Dynamic viscosity
Density [kg/𝑚𝑚3 ]

Specific heat capacity
Temperature [K]
Schmidt number

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 Specific heat capacity for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )

D Diffusion co-efficient
𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
cp Specific heat capacity
σ Dimensionless reaction rate
𝑃𝑃
λ Dimensionless exothermic/endothermic
β Exothermic/endothermic co-efficient
𝜇𝜇ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

Thermal conductivity for shape base fluid

Temperature difference parameter
Kinematic viscosity

𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑇𝑇𝑙𝑙 Lower plate temperature
𝑘𝑘
Dimensionless parameter

𝑃𝑃𝑃𝑃

Thermal conductivity

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Fluid concentration
Lower plate concentration
Upper plate concentration
Upper plate temperature

𝑀𝑀

Dimensionless temperature profile

𝜂𝜂

Density for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )

Thermal conductivity for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )

Pressure

Viscosity for hybrid nanofluid
Independent similarity variable

𝜑𝜑1 , 𝜑𝜑2 Equivalent NP’s volume fraction for 1st and
2nd

Viscosity base fluid

Wall expansion ratio

K1

Chemical reaction parameter

Dimensionless radial velocity profile
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THERMAL PERFORMANCE OF AUTOCATALYTIC CHEMICAL
REACTION FOR HYBRID NANOMATERIAL FLUID FLOW
M Khalid1, M Zubair Akbar Qureshi1, M Faisal1, M Hamza Aslam1
1 Department of Mathematics, Air University, Islamabad, Multan, 60000, Pakistan.
Abstract
In the present study, an autocatalytic chemical reaction for heat and mass hybrid MHD
nanofluids flow is critically examined. The combined heat and mass transfer phenomena
associated with interfacial nanolayer between nanoparticles and base fluids are highlighted. We
also incorporated the uniform transverse magnetic field in the present study. The similarity
techniques are used to reduce the governing higher-order nonlinear coupled partial differential
equation into a set of ordinary differential equations (ODEs). Two numerical methods (Bvp4c
and Shooting method) are applied on ODEs to achieved accurate solutions with comparative
analysis. The increment in nanolayer thickness (1-4), enhanced significantly thermal
performance. By the enhancement in chemical reaction parameter (0.15 to 0.27), enhancement
in Sherwood number is noticed.
Keywords: Autocatalytic chemical reaction, Hybrid nanofluid, MHD, nanolayer.

Introduction and literature Review
Innovative class of nanofluids known as ‘hybrid nanofluids’ has been developed to meet the
demand for a better fluid with high thermal conductivity. Hybrid nanofluids are made up of two
different nanoparticles that are scattered in the same fluid. In comparison to nanofluids, hybrid
nanofluids are extensively employed in heat transfer applications such as generator cooling,
electronic cooling, nuclear system cooling, coolant in machining, biomedical, refrigeration,
drug reduction, transformer cooling, and so on. Sreedevi et al. [1] investigated unsteady
magnetohydrodynamic heat and mass transfer hybrid nanofluids flow via a stretched surface
using thermal energy, chemical processes, suction, and sliding impacts. Tassaddiq et al. [2]
investigated nanofluids and hybrid nanofluids, as well as mass and heat transmission. Xu et al.
[3] investigated the flow of hybrid nanofluids.The chemical reactions through the channel are
important in various processes, such as drying, the energy transfer in a wet cooling tower and
the flow in a desert cooler, evaporation on a water body's surface, and therefore as a result in
recent years, they've gotten a lot of attention. With a first-order homogeneous chemical
reaction, through a Riga plate, Marangoni-forced convective nanofluid flow was investigated
by Rasool and Shafiq [11]. Khan et al. [12] studied the effects of heterogeneous and
homogeneous chemical responses for a non-Newtonian fluid flow under the effect of MHD.
The influence of homogeneous–heterogeneous reactions and Cattaneo–Christov heat flux on
hybrid nanofluid (HNF) flow through a stretched cylinder was investigated by John et al. [13].
Roy et al. [14] examined the characteristics of heat and mass transfer (HMT) for HNF flow
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with binary chemical reaction across a permeable shrinking surface. Santhi et al. [15] explored
the HMT properties of a radiative HNF flow across a stretching sheet, with a chemical reaction.
Interfacial nanolayer concept, it may play a significant role in heat transmission from concrete
to a surrounding fluid [16]. Yu and Choi [17] suggested that the nanolayer that exists between
the base fluid and NPs is a key factor. To account for the interfaces (i.e., fluid nanolayers)
influence between the base fluid and solid particles, Xue [18 suggested a thermal conductivity
(TC) model based on the theory of Maxwell and the theory of the average polarization. An
elliptical interfacial layer was examined in Xue's model [19]. Yu and Choi [20] introduced the
influence of ordered nanolayer near the particles to the equation of Maxwell for the effective
TC of solid-fluid interruption. Fluid suction or injection through a permeable disk is of
widespread importance in various useful applications, involving the film's cooling, boundary
layer control, and so on. Initially, The Numerical simulation of unsteady water-based nanofluid
flow and heat transfer between two orthogonally moving porous coaxial disks was investigated
by Kashif et al. [21].
Since no numerical study of the heat and mass transfer characteristics of MHD hybrid
nanofluids flow over orthogonal porous disks with homogeneous and heterogeneous chemical
reaction effects has been performed. As a result, the focus of this study is on these findings.
The governing equations of the hybrid nanofluids model are simplified with the aid of similarity
transformations, and the reduced equations are then numerically solved. Several major
parameters are covered at the end of the article.
In an autocatalytic reaction, one of the products catalyses the process. The rate of reaction is
slow at initially in this type of reaction, but as the reaction progresses and products are created,
the rate of reaction accelerates. In this situation, the product functions as a stimulant for selfproduction A + B ⇌ 2B is an autocatalytic reaction in which A reacts with B to produce B while
the original B acts as a catalyst.
Autocatalytic chemical processes have been identified as one of the fundamental nonlinear
mechanisms in biochemical activities [17, 18]. There have been several canonical reaction types
proposed as foundations for more sophisticated chemical reaction chains or networks. The
Lotka–Volterra model [19, 20], the Brusselator model [21], and the Gray–Scott model [22] are
all examples.
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Mathematics formulation
In this work, the single-phase approach has been modeled for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ) because single-phase
model is more suitable for Newtonian fluid and its thermo physical properties based on NP’s
volume of fraction. It is also called experimental model. In this problem, we assume the laminar,
viscous, incompressible, unsteady, 2D flow of HNF containing 𝐴𝐴𝑙𝑙2 𝑂𝑂3, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶between two porous
channel which are orthogonally moving in the presence of an external magnetic field utilized
in the z-direction. 2𝑟𝑟1 is the diameter of the boundary disks. 2𝑘𝑘(𝑡𝑡) is the distance between the
disks The disks move uniformly at a time-dependent rate 𝑘𝑘′(𝑡𝑡) down or up and have the same
permeability. The physical model uses a cylindrical coordinate system (r, θ, z) velocity û in the
line of r and velocity ŵ in the line of z, but velocity v̂ disappears. The 𝑇𝑇𝑙𝑙 represents the
temperature at the lower disk and 𝑇𝑇𝑢𝑢 represents the temperature at the upper disk shown in
Fig.4.
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑢𝑢

+ 𝑟𝑟 +

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

=0

(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕2 𝑢𝑢

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕2 𝑢𝑢

1 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕 � = − 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜇𝜇ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝜕𝜕𝜕𝜕 2 + 𝜕𝜕𝜕𝜕 2 + 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 −
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕2 𝑤𝑤

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕 � = − 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜇𝜇ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 ( 𝜕𝜕𝜕𝜕2 +
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕2 𝑇𝑇

𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 )ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕 � = 𝒦𝒦ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜕𝜕𝜕𝜕 2 +
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕2 𝐶𝐶

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝐷𝐷𝐴𝐴 �𝜕𝜕𝑧𝑧 2 � − 𝒦𝒦𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐷𝐷2

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕2 𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕 2

𝜕𝜕2 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 2

1 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑢𝑢

+ 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 −

�−

𝜕𝜕𝑞𝑞𝑟𝑟

𝜕𝜕2 𝑢𝑢

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕 2 � − 𝜎𝜎𝑒𝑒 𝛽𝛽0 2 𝑢𝑢 (2)
𝑟𝑟 2
𝑤𝑤

+
𝑟𝑟 2

𝜕𝜕2 𝑤𝑤

(3)

𝜕𝜕𝜕𝜕 2

𝜕𝜕𝜕𝜕

(4)
(5)

𝜕𝜕2 𝐷𝐷

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝐷𝐷𝐵𝐵 � 𝜕𝜕𝑧𝑧 2 � − 𝒦𝒦𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐷𝐷2

(6)

Where𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the density of (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ), 𝜎𝜎𝑒𝑒 is the electricalconductivity, the 𝐵𝐵02 magnetic field
strength, 𝑝𝑝 is the pressure,𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the thermal diffusivity (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ), 𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the kinematics
viscosity of the (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ).and the temperatures are denoted by 𝑇𝑇𝑙𝑙 and 𝑇𝑇𝑢𝑢 , with 𝑇𝑇𝑙𝑙 > 𝑇𝑇𝑢𝑢 .velocity
components are u and υ along x and Y direction, respectively; kinematics viscosity is
represented by v.
For boundary situations the flow state is:
𝑢𝑢 = 0 , 𝑤𝑤 = −𝐴𝐴1 𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡) 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑙𝑙 , 𝐷𝐷𝐴𝐴

𝑧𝑧 = −𝑘𝑘(𝑡𝑡)

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧 = 𝑘𝑘 , 𝑢𝑢 = 0 𝑤𝑤 = 𝐴𝐴1 𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡) 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑢𝑢 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑘𝑘𝑠𝑠 𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐵𝐵
= 𝑘𝑘𝑠𝑠 𝐶𝐶
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐷𝐷 = 0

Here, A1 is the metric of penetrability of the partition, and the dot represents the w.r.t
time t derivative.
Following similarity variables are used
𝑧𝑧

η = 𝑘𝑘 , 𝑢𝑢 = −

𝑟𝑟𝜈𝜈𝑓𝑓
𝑘𝑘 2

𝐹𝐹η (η, t), 𝑤𝑤 =

2𝜈𝜈𝑓𝑓
𝑘𝑘

By using above similarity variable in Eq. (3.1-3.6)
𝜈𝜈ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜈𝜈𝑓𝑓

𝑇𝑇−𝑇𝑇2

𝐹𝐹η (η, t), 𝜃𝜃 = 𝑇𝑇
𝑘𝑘 2

1 –𝑇𝑇2

𝜌𝜌𝑓𝑓

𝐹𝐹ηηηη + 𝛼𝛼�3 𝐹𝐹ηη + η𝐹𝐹ηηη � − 2𝐹𝐹𝐹𝐹ηηη − 𝜈𝜈 𝐹𝐹ηηt − 𝜌𝜌
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(1 + 3 𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑒𝑒4 𝑒𝑒5 )𝜃𝜃ηη + 𝑒𝑒4 𝑒𝑒5𝑃𝑃𝑟𝑟 �∝η − 2𝐹𝐹�
´´

´

(8)

2

𝜒𝜒 = 𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝐹𝐹η − 𝛼𝛼η�𝜒𝜒 − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹
𝜒𝜒 ´´ = 𝑆𝑆𝑆𝑆� 2𝐹𝐹η − η𝛼𝛼�𝛹𝛹 ´ − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹 2

(9)
(10)

Fig. 1; Physical model.
Associated boundary conditions
η = −1 F = −R, 𝐹𝐹η = 0 , 𝜃𝜃 = 1 𝜒𝜒 ´ = −𝑘𝑘2 𝜒𝜒 ,
𝜒𝜒 = 1 ,
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 η = 1 F = R, 𝐹𝐹η = 0 , 𝜃𝜃 = 0,
Here, 𝛼𝛼 =

number,
𝑘𝑘1 =
2

𝑘𝑘r 𝑘𝑘 2 𝐷𝐷𝑜𝑜2

𝜎𝜎𝑒𝑒 𝛽𝛽0 𝑘𝑘 2
𝜇𝜇𝑓𝑓

𝜈𝜈𝑓𝑓

𝑘𝑘𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡)
𝜈𝜈𝑓𝑓

is the wall expansion ratio, 𝑅𝑅 =
𝜈𝜈𝑓𝑓

is a chemical reaction parameter , 𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝐷𝐷

𝐴𝐴1 𝑘𝑘𝑘𝑘 ´ (𝑡𝑡)
2𝜈𝜈𝑓𝑓

𝛹𝛹 ´ = 𝑘𝑘2 𝜒𝜒
𝛹𝛹 = 0 ,

the absorptivity Reynolds

is the Schmidt number and 𝑀𝑀 =

is the magnetic parameter. Finally, we set 𝐹𝐹 = 𝑓𝑓 𝑅𝑅, and consider the case following

Majdalani et al.50 when α is a constant, 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓 (𝜂𝜂) and 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 (𝜂𝜂), which leads to 𝜃𝜃t =
0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓ηηt = 0. Thus we have the following equations
𝜈𝜈ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

4

𝜈𝜈𝑓𝑓

𝜌𝜌𝑓𝑓

𝑓𝑓ηηηη + 𝛼𝛼�3𝑓𝑓ηη + η𝑓𝑓ηηη � − 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓ηηη − 𝜌𝜌

(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 )𝑠𝑠1

(1 + 3 𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑒𝑒4 𝑒𝑒5 )𝜃𝜃ηη + ��1 − (𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑2 )� + (𝜑𝜑1 ) �(𝜌𝜌𝐶𝐶

𝑀𝑀𝑀𝑀ηη = 0

𝑝𝑝 )𝑏𝑏𝑏𝑏

2𝑅𝑅𝑅𝑅 )𝜃𝜃η = 0
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(3.10)

(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 )𝑠𝑠2

� + (𝜑𝜑2 ) �(𝜌𝜌𝐶𝐶

𝑝𝑝 )𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑘𝑘

�� 𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑃𝑃r(𝛼𝛼η −
ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

(3.11)
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𝜒𝜒 ´´ = 𝑆𝑆𝑆𝑆� 2R𝑓𝑓η − 𝛼𝛼η�𝜒𝜒 ´ − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹 2

(3.12)

𝜒𝜒 ´´ = 𝑆𝑆𝑆𝑆�2R𝑓𝑓η − 𝛼𝛼η�𝛹𝛹 ´ − 𝑘𝑘1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛹𝛹 2

(3.13)

Boundary conditions at lower and upper wall
𝜂𝜂 = −1; 𝑓𝑓 = −1, 𝑓𝑓η = 0, 𝜃𝜃 = 1

𝜒𝜒 ´ = −𝑘𝑘2 𝜒𝜒 ,

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜂𝜂 = 1; 𝑓𝑓 = 1, 𝑓𝑓η = 0, 𝜃𝜃 = 0

𝜒𝜒 = 1 ,

𝛹𝛹 ´ = 𝑘𝑘2 𝜒𝜒

𝛹𝛹 = 0

Where 𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 the thermal diffusivity of hybrid nanofluid is, 𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the kinematics viscosity of
the hybrid Nano fluid. 𝜌𝜌𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜌𝜌𝑓𝑓 Is density for solid and fluid fractions, the specific capacitance
for hybrid nanofluids(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 , the hybrid nanofluids for effect of thermal conductivity 𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 .
1.1.1

Numerical Solution and Modeling for Thermophysical Properties of hybrid
Nanofluids

Equation numbers (3.9)-(3.12) are used to convert the differential equation of non-linear
particles into a pair of strongly non-linear ordinary differential equations.
3.1.1 Solution Procedure
For numerical solution for the transformed ODEs, (3.10) – (3.13) with suitable transformed
boundary conditions (3.13). The well-known accurate “shooting iterations approach, along with
the well-known Runge-Kutta, has been studied here. This approach makes it simple to solve
the requisite dimensionless ODEs. First and foremost, we establish the initial condition by
applying the shooting approach in such a way that boundary criteria are satisfied and the
necessary level of precision is achieved.

Table.3.1.Thermo-physical properties of base fluid and nanoparticles.
Title
𝑯𝑯𝟐𝟐 O (f)
−𝟑𝟑
𝝆𝝆( kg𝒎𝒎 )
997.1
−𝟏𝟏 −𝟏𝟏
𝑪𝑪𝒑𝒑 (J k𝒈𝒈 𝒌𝒌 ) 4180
𝜿𝜿(𝒘𝒘𝒎𝒎−𝟏𝟏 𝒌𝒌−𝟏𝟏 )
0.6013
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𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝟐𝟐
4250
686.2
8.9538

Cu
8933
385
401

381

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪
3970
765
40

𝑨𝑨𝒍𝒍𝟐𝟐 𝑶𝑶𝟑𝟑
𝑨𝑨𝑨𝑨
6320
10,500
531.5
235
76.5
429
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Table 3.2: variation in SFC and Nusselt number for suction and injection cases at lower
disk.
𝜶𝜶

𝑺𝑺𝑺𝑺

H

𝑴𝑴 𝒌𝒌𝟏𝟏

r

-1
0.5
0.5
1
2.2
2.5
2.8
2.9
1
2
3
4
1
3
5
7
0.1
5
0.2
0
0.2
5
0.2
7
0.0
1
0.0
3
0.0
5
0.0
7
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𝑪𝑪𝒇𝒇−𝟏𝟏
for
suction
case
3.6940
3.3028

𝑵𝑵𝒖𝒖 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
suction
case
0.0083
0.0026

𝑺𝑺𝒉𝒉 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
suction
case
0.1809
0.0833

𝑪𝑪𝒇𝒇−𝟏𝟏
for
injectio
n case
4.4101
3.9204

𝑵𝑵𝒖𝒖 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
injectio
n case
0.1332
0.0984

𝑺𝑺𝒉𝒉 ǀ𝜼𝜼=−𝟏𝟏
for
injection
case
0.2565
0.2630

2.5614
2.2133
3.6940
3.6940
3.6940
3.6940
3.6940
3.6940
3.6940
3.6940
3.6940
3.3743
3.0267
2.6450
3.6940

0.0002
0.0000
0.0083
0.0083
0.0083
0.0083
0.0083
0.0552
0.2680
0.8699
0.0083
0.0081
0.0079
0.0078
0.0083

0.0780
0.0749
0.2003
0.1913
0.1838
0.1816
0.1809
0.1809
0.1809
0.1809
0.1809
0.0854
0.0854
0.0854
0.0853

2.9576
2.4861
4.4101
4.4101
4.4101
4.4101
4.4101
4.4101
4.4101
4.4101
4.4101
4.0482
3.6468
3.1948
4.4101

0.0378
0.0182
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.1332
0.5917
1.2070
1.8459
0.1332
0.1334
0.1336
0.1338
0.1332

0.2719
0.1796
0.0887
0.0754
0.0639
0.0605
0.2565
0.2565
0.2565
0.2565
0.2565
0.2565
0.2564
0.2562
0.7847

3.6940

0.0083

0.1809

4.4101

0.1332

0.2565

3.6940

0.0083

0.1591

4.4101

0.1332

0.1538

3.6940

0.0083

0.1523

4.4101

0.1332

0.0894

3.5941

0.0043

0.1809

4.2873

0.0721

0.2566

3.7971

0.0126

0.1809

4.5360

0.3128

0.2566

4.0135

0.0225

0.1809

4.7976

0.3128

0.2566

4.2447

0.0343

0.1809

5.0731

0.4285

0.2566

382

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Fig 2; The effect of 𝛼𝛼 on radial velocity.

Fig 3; The effect of chemical reaction on Concentation profile 𝜒𝜒(𝜂𝜂).
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Fig 4; The effect of chemical reaction on Concentation profile 𝛹𝛹(𝜂𝜂).

Fig 5; The effect of nano layer thickness (h) on temperature profile.
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Fig 6; The effect of radius of a particle on tempretaure profile .

Results and Discussion
This section explains the influence of flow on concerning equations like expansion/contraction
ratio parameter “α”, suction/injection permeable Reynold number “𝑅𝑅𝑑𝑑 ”, NTP (nanolayer
thickness of particles) “h”, the radius of particles “r”, Schimidt number “Sc”, the magnetic
parameter “𝑀𝑀”, volume friction parameters “𝜙𝜙𝑠𝑠1 and 𝜙𝜙𝑠𝑠2 ”, on velocity and temperature profile
are explained through figures 3.2 – 3.11. In addition, engineering quantities such as shear stress
coefficients at the upper and lower disks, as well as heat fluxes, are estimated numerically
against the variables involved.
The effect of injection/suction parameter
Table 3.2 represents variation in SFC, Nusselt number and sherwood number for suction and
injection cases at the lower disk. For suction 𝑅𝑅𝑑𝑑 < 0 cases, suction occurs when inertia is less
than viscosity, it is observed the increment in nanolayer thickness, the Nusselt number
increases. It is also evident that the amount of SFC, Nusselt number, and Sherwood number
rises with magnetic parameter. it is noticed that as the value of 𝛼𝛼 changes from negative to
positive the SFC, Nusselt number, and Sherwood number decreases. The sherwood number
increase with the augmented values of chemical reaction parameter. it is observed that with the
increment in radius of particles, the Nusselt nuber decreases. For injection 𝑅𝑅𝑑𝑑 > 0 cases,
injection occurs when inertia is greater than viscosity, it is observed that the effect of ‘h’, ‘𝛼𝛼’
and ‘r’ have the same nature and the Schmidit number, magnetic parameter, and chemical
reaction parameter have opposite behavior in both suction /injection cases on SFC, Nusselt
number, and Sherwood number.
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Velocity profile 𝒇𝒇′
The dynamic related to the velocity 𝑓𝑓′ under the variant of 𝛼𝛼 is presented by Fig (2). This
graphical performance demonstrates that the velocity 𝑓𝑓′ rises when the expansion/contraction
ratio parameters is move from negative to positive.
Concentration profile;
The effect of 𝑘𝑘1 on the mass concentration profiles 𝜒𝜒(𝜂𝜂)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜓𝜓(𝜂𝜂) is shown in Figs. (3) and
(4), respectively. It is noticed that the mass concentration profiles 𝜒𝜒(𝜂𝜂)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜓𝜓(𝜂𝜂) increased as
the enhanced in the value of chemical reaction parameters.
Thermal phenomena;
The influence of nanolayer thickness on temperature are investigated and recorded in Fig. (5).
it is observed that the temperature increases at the lower plate and decreases at the upper plate
when enlarged the value of nanolayer thickness parameters. Fig. (6) depicts the influence of the
volume fraction parameter upon the temperature profile. It can be examined that the
enhancement in volume fraction reduced the temperature in the interval −1 < 𝜂𝜂 < 0, and
increased in the interval 0 < 𝜂𝜂 < 1.
Conclusioscn
The impact of nanolayer on thermal conductivity of hybrid nanofluid flow via porous surfaces
is presented in this paper. In terms of shear stress, heat transfer rate, and mass transfer rate,
numerical and graphical results are achieved.
•
•
•
•
•

effective nanolayer thermal conductivity indicate better results as compared to noneffective nanolayer thermal conductivity
the nanolayer thickness has a significant effect on effective thermal conductivity and
heat transfer rate of hybrid nanofluids
the heat transfer rate is increase with increment in values of nanolayer thickness, volume
fraction, but decreases with the increase in radius of particles, and 𝜶𝜶 for suction case
shear stress rise with the increase in volume fraction, and decrease against value of 𝜶𝜶
for suction case
mass transfer rate increase with increment in values of chemical reaction parameter but
decreases with the increase in 𝜶𝜶 for suction case
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Nomenclature
𝐵𝐵𝑜𝑜 Uniform magnetic field [T]
C Fluid concentration
𝑇𝑇𝑢𝑢 Upper plate temperature
𝑇𝑇𝑙𝑙 Lower plate temperature
𝑘𝑘
Dimensionless parameter
Magnetic parameter

𝑅𝑅𝑅𝑅

Reynolds number

𝑁𝑁𝑁𝑁 Nusselt number

D Diffusion co-efficient
cp Specific heat capacity
λ Dimensionless exothermic/endothermic
Parameter
σ Dimensionless reaction rate
γ Temperature difference parameter
β Exothermic/endothermic co-efficient
𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜇𝜇𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜎𝜎

Thermal conductivity

𝜇𝜇
𝜌𝜌

Dynamic viscosity
Density [kg/𝑚𝑚3 ]

Dimensionless radial velocity profile
Dimensionless temperature profile

𝜐𝜐

Kinematic viscosity

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃

Specific heat capacity

𝑇𝑇
𝑆𝑆𝑆𝑆

Temperature [K]
Schmidt number

𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

Thermal conductivity for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 Specific heat capacity for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )

Density for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )

Thermal conductivity for shape base fluid
Viscosity base fluid

Wall expansion ratio

𝐹𝐹𝜂𝜂
𝜃𝜃𝜂𝜂

𝐶𝐶𝑝𝑝 Specific heat at constant pressure

𝑀𝑀

𝛼𝛼

𝑃𝑃

Pressure

𝜂𝜂

Independent similarity variable

𝜇𝜇ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

Viscosity for hybrid nanofluid

𝜑𝜑1 , 𝜑𝜑2 Equivalent NP’s volume fraction for
1 and 2nd
st
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SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞI
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi ile Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin cep telefonu
bağımlılık düzeylerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda öğrencilere Chóliz (2012) tarafından
geliştirilen ve Fırat ve Balcı (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Cep Telefonu Bağımlılığı
Ölçeği (CBÖ) uygulanmıştır. Araştırmada evren olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri
seçilmiş ve araştırmanın örneklemini 143 kadın ve 158 erkek olmak üzere toplam 301 öğrenci
oluşturmuştur. Elde edilen verilerin analiz etmek için SPSS 23.0 programı kullanılmıştır.
Güvenirlik amacıyla Cronbach’s α değeri hesaplanmış ve .96 olarak bulunmuştur. Cep
Telefonu Bağımlılığı Ölçeği sonuçlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini
anlamak amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış ve problem alt boyutu hariç diğer
kategorilerde anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<.05). Bu farklılığın
kadınların erkeklere göre daha fazla bağımlı oldukları yönünde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Genel olarak öğrencilerin bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu ancak kadınların erkeklere
oranla daha fazla bağımlı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği, Spor Bilimleri.
DETERMINATION OF MOBILE PHONE ADDICTION LEVELS OF SPORTS
SCIENCES STUDENTS: THE CASE OF NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ
UNIVERSITY
ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the mobile phone addiction levels of students studying at
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Coaching Education Department and Physical
Education and Sports Teaching Department. In this direction, the Mobile Phone Addiction
Scale (CBI), developed by Chóliz (2012) and adapted into Turkish by Fırat and Balcı (2017),
was applied to the students. Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Coaching Education
Department and Physical Education and Sports Teaching Department students were selected
as the universe in the research and the sample of the research consisted of a total of 301
students, 143 women and 158 men. SPSS 23.0 program was used to analyze the obtained data.
For reliability purposes, the Cronbach's α value was calculated and found to be .96. In order to
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understand whether the results of the Cell Phone Addiction Scale differ according to gender,
the Mann Whitney U test was performed and it was determined that there was a significant
difference in other categories except the problem sub-dimension. (p<.05). It has been
determined that this difference occurs in the direction that women are more dependent than
men. In general, it was observed that students' addiction levels were high, but women were
more dependent than men.
Keywords: Cell Phone Addiction Scale, Sports Sciences
GİRİŞ
İletişim amaçlı kullanım sebebiyle üretilen cep telefonlarının ilerleyen zamanlarda internet
bağlantısı, fotoğraf çekme ve sosyal medyada paylaşma, navigasyon, e-posta gibi
özelliklerinin de ortaya çıkmasıyla kullanım oranları ciddi şekilde artış göstermiştir (Fırat ve
Balcı, 2017; 2876). Bu artışla beraber akıllı telefonların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir. Cep telefonunun insanların hayatlarında vazgeçilmez bir unsur olduğu
düşüncesini destekleyici nitelikte olan bir çalışmada, Türkiye’de hane halkının % 98.7’sinin
cep telefonu sahip olduğu sonucuna varılmıştır (TUİK, 2019; Akt., Güngör ve Koçak, 2020;
399). Bir başka çalışmada ise (2019) Türkiye’de nüfusun %72’si internet kullanıcısı, nüfusun
%63’ü aktif sosyal medya kullanıcısı ve nüfusun %53’ü aktif mobil sosyal medya kullanıcısı
olarak belirlenmiştir (Kumcağız ve ark., 2020; 19). Tüm bunlar beraberinde cep telefonu
bağımlılığı olgusunu da getirmiştir. Başlangıçta zararsız olduğu düşünülen cep telefonları,
gelişen teknolojiyle kullanımının olağanüstü şekilde artması sonucunda bağımlılık yaratma
gibi olumsuzlukları neden olmuştur (Bal ve Balcı, 2020; 372). Öyle ki günümüzde cep
telefonu kullanıcılarının çoğu, özellikle gençler, aşırı kullanımdan kaynaklı olumsuz sonuçları
kontrol edemeyecek düzeydedir. Genç bireylerin hayatında önemli bir yere sahip olan akıllı
telefonların sunduğu işlevsel özellikler, onları yoğun bir biçimde kullanmaya sürükler
niteliktedir.
Cep telefonu teknolojisinin en hızlı kullanıcıları olan gençlerin cep telefonu bağımlılığı veya
problemli telefon kullanımından etkilenme ihtimalleri daha yüksektir (Van Velthoven, Powell
ve Powell, 2018; Akt., Kumcağız ve ark., 2020; 20). Cep telefonun aşırı kullanımı ile ilgili
yapılan araştırmalarda, ‘‘zayıf hafıza, konsantrasyon ve karar alma, kaygı, erteleme ve uyku
bozukluğu gibi psikolojik etkilere, kişilerarası ilişkilere olumsuz etkisi, topluluk duygusunun
kaybı gibi sosyal etkilere, kazalara ve duruş bozukluğu gibi fiziksel etkilere neden olduğu,
akademik başarıyı etkilediği, uyku kalitesi üzerine olumsuz etkisi’’ gibi kişilere bir çok
olumsuz etkisinin olduğu belirlenmiştir (Kumcağız ve ark., 2020; 20).
Her yaştan bireyin özellikle de genlerin sorunsalı haline cep telefonu bağımlılığı birçok
araştırmaya konu olmuştur. Literatür tarandığında cep telefonu bağımlılığı ile ilgili yapılmış
birçok çalışmaya rastlanılmaktadır. Özellikle genç bireylere yönelik yapılmış çalışmaların
sayısı daha fazladır. Fırat ve Balcı’nın (2017) çalışması bu araştırmaya ışık tutan çalışmaların
başında gelmektedir. Chóliz (2012) tarafından geliştirilen Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği
(CBÖ) Fırat ve Balcı (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu çalışmada da Cep
Telefonu Bağımlılığı Ölçeği (CBÖ)’nin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Antrenörlük
Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine uygulanması
amaçlanmıştır.
Bu araştırmanın amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi ile Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin cep telefonu
bağımlılık düzeylerini ortaya koymaktır. Öğrencilerin bağımlılık düzeylerinin
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belirlenmesinin, daha sonra yapılacak daha derin ve kapsamlı çalışmalara ve bu amaçla
geliştirilebilecek politika çıkarımlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
-

Üniversite öğrencilerinde cinsiyete göre Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeğinin alt boyut
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği kapsamındaki
maddelere ne derece katılmaktadırlar?

YÖNTEM
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama süreci, verilerin
analizi ve bulgulardan bahsedilmektedir.
Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi İle Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan yaklaşık 360 öğrenci oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemini 143 kadın ve 158 erkek olmak üzere toplam 301 öğrenci
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Süreci
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, Chóliz (2012) tarafından geliştirilen ve Fırat ve Çelik
tarafından Türkçeye uyarlanan Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği (CBÖ) kullanılmıştır. Ölçek,
yoksunluk alt boyutunda dokuz madde (8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22);
kontrolsüzlük/problemler alt boyutunda altı madde (1, 2, 3, 4, 7, 10) ve tolerans/engelleme alt
boyutunda yedi madde (5, 6, 9, 12, 17, 18, 19) olmak üzere toplam yirmi iki maddeden
oluşmaktadır (Fırat ve Balcı, 2017; 2878).
Veri Analizi
Bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 programı kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin SPSS 23.0 programında güvenirlilik analizi yapıldıktan cinsiyet
değişkenine bağlı olarak sonuçlarda anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştırmak amacıyla
Mann Whitney U testi yapılmıştır. Bununla beraber sıklık analizleri yapılarak öğrencilerin
bağımlılık düzeyleri ortaya konulmuştur.
BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde yapılan testler sonucu elde edilen veriler sunulacaktır.
Güvenirliğe İlişkin Bulgular
Güvenirlilik amacıyla yapılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır
(Tablo 1).
Tablo 1: Ölçeğe İlişkin Cronbach's Alpha Değeri
Cronbach's
Alpha
,929

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of Items
,935

3

Mann Whitney U Testi Sonuçları
Cep telefonu bağımlılığının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek
amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır (Tablo 2).
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Tablo 2: Mann Whitney U Testi Sonuçları
Cinsiyet
N
ST
Engel
Erkek
158 21681,00
Kadın
143 23770,00
Problem
Yoksun

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

158
143
158
143

22480,50
22970,50
21789,50
23661,50

SO
137,22
166,22
142,28
160,63
137,91
165,47

U
9120,000
9919,500
9228,500

Z

P

-2,891

,004

-1,831

,067

-2,747

,006

Test sonuçlarına bakıldığında alt boyut olan problem kategorisinde anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir (p>.05). Diğer kategoriler olan yoksunluk ve engel alt boyutlarında ise anlamlı
bir farklılık gözlenmektedir (p<.05). Engel-tolerans kategorisinde ki farklılaşmanın sebebi bu
kategorideki maddelere kadınların erkeklere oranla daha fazla katılmış olmasıdır. Yani; günde
beşten fazla mesaj gönderme, cep telefonu kullanmak için daha az uyuma, cep telefonunu
kullanılması uygun olmadığı durumlarda kullanma (yemek yerken, başka insanlar benimle
konuşurken vb.), aramaların miktarını artırma, mesaj sayısını arttırma, uyanır uyanmaz
yapılan ilk şeyin kimin aradığına ya da mesaj attığına bakma ve cep telefonuna ilk aldığından
daha fazla para harcama konularına kadınların daha fazla onay verdiği anlaşılmaktadır. Aynı
şekilde yoksunluk kategorisinde de kadınlar erkeklere oranla sorulan maddelere daha fazla
onay vermişlerdir. Canı sıkıldığında cep telefonunu kullanma, bir süre için cep telefonunu
kullanmadığında kullanma ihtiyacı hissetme, cep telefonu uzun süreliğine tamirde olduğunda
kendini çok kötü hissetme, cep telefonunu daha sık kullanmaya ihtiyaç duyma ve cep telefonu
olmasa kendini kötü hissetme vb. konulara kadınlar daha fazla onaylamışlardır.
Betimsel İstatistikler
Bu bölümde yapılan ankette katılımcıların toplam üç alt kategori altında ki 22 maddeye ne
sıklıkta katıldıklarını belirtmektir.
Anketin alt boyutlarından biri olan engel-tolerans kategorisine ilişkin yedi maddeye katılımcı
öğrencilerin katılımları Şekil 1’de gösterildiği gibidir.
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Şekil 1: Engel-Tolerans Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler
Katılımcı öğrenciler engel-tolerans boyutunda bulunan yedi maddeye daha çok ‘‘5’’en yüksek
oranda katılım sergilemişlerdir. Bu beş bazı maddelerde ‘‘çoğunlukla’’, bazı maddelerde ise
‘‘tamamen katılıyorum’’ cevaplarına denk gelmektedir. Katılımcıların genel itibari ile en çok
katılım sağladıkları bu maddeler; günde beşten fazla mesaj gönderme, cep telefonu kullanmak
için daha az uyuma, cep telefonunu kullanılması uygun olmadığı durumlarda kullanma
(yemek yerken, başka insanlar benimle konuşurken vb.), aramaların miktarını artırma, mesaj
sayısını arttırma, uyanır uyanmaz yapılan ilk şeyin kimin aradığına ya da mesaj attığına
bakma ve cep telefonuna ilk aldığından daha fazla para harcama şeklindedir.
Anketin alt boyutlarından biri olan yoksunluk kategorisine ilişkin dokuz maddeye katılımcı
öğrencilerin katılımları Şekil 2’de gösterildiği gibidir.
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Şekil 2: Yoksunluk Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler
Katılımcı öğrenciler yoksunluk boyutunda bulunan maddelere en yüksek oranda katılım
sergilemişlerdir. Katılımcıların genel itibari ile en çok katılım sağladıkları bu maddeler; canı
sıkıldığında cep telefonunu kullanma, bir süre için cep telefonunu kullanmadığında kullanma
ihtiyacı hissetme, cep telefonu uzun süreliğine tamirde olduğunda kendini çok kötü hissetme,
cep telefonunu daha sık kullanmaya ihtiyaç duyma ve cep telefonu olmasa kendini kötü
hissetme, her an telefonu eline almak ve mesaj göndermek ya da arama yapmak isteme, yalnız
hissettiğinde cep telefonunu kullanma, cep telefonsuz bir hafta geçirememe ve cep telefonum
yanında olduğunda onu kullanmaktan kendimi alamama şeklindedir.
Anketin alt boyutlarından problem-kontrolsüzlük kategorisine ilişkin altı maddeye katılımcı
öğrencilerin katılımları Şekil 3’de gösterildiği gibidir.
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Şekil 3: Problem-Kontrolsüzlük Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler
Katılımcı öğrenciler problem-kontrolsüzlük boyutunda bulunan maddelere en yüksek oranda
katılım sergilemişlerdir. Katılımcıların genel itibari ile en çok katılım sağladıkları bu
maddeler; cep telefonunu fazla kullanma konusunda azarlanma veya uyarılma, cep telefonu
kullanımında koyulan limite bağlı kalamama, aile üyeleriyle cep telefonu harcamaları
konusunda tartışma, cep telefonunda istenilenden daha fazla zaman harcama, cep telefonu
içeriklerine tahmin edilenden daha fazla para harcama ve cep telefonu harcamalarından dolayı
eleştirilme şeklindedir.
SONUÇ
Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği (CBÖ)’nin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine
uyarlanmasının amaçlandığı bu çalışmada, öğrencilerin ölçek maddelerine yüksek oranlarda
(daha çok 5) katılım sağladığı görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin alt boyutu
olan problem kategorisi haricinde diğer alt boyutlarda anket sonuçları cinsiyete göre farklı ve
anlamlı sonuçlar vermiştir. Bu farklılığın sebebi kadınların erkeklere oranla daha fazla cep
telefonu bağımlılığı konusunda problemler yaşamaları, daha fazla yoksunluk hissetmeleri ve
daha fazla engeller yaşamalarıdır.
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ABSTRACT
Initial value problem, where Airy’s homogeneous and inhomogeneous equation is involved, is
considered in this work. Arbitrary constants in the general solutions are evaluated using the
initial data and results show that their values are independent of the forcing function used in
the inhomogeneous Airy’s equation. Solutions obtained for the initial value problem are
illustrated graphically using Wolfram Alpha.
Keywords: Inhomogneous Airy’s Equation, Initial Value Problem
INTRODUCTION
It can be argued that the governing equations of many problems in mathematical physics can
be reduced to an Airy’s ordinary differential equation, (Airy, 1838). The literature reports on a
large number of practical applications and theoretical implications for Airy’s equation and its
associated Airy’s functions of the first and second kind. These span important practical fields
such as circuit theory, systems theory and signal processing, the study of optics and
electomagnetism, and flow through porous media, (cf. Hamdan et.al., 2021, Khanmamedov
et.al., 2021, Nield and Kuznetsov, 2009). Many differential equations in quantum theory and
mathematical physics can be transformed into Airy’s equation by an appropriate change of
variables (Vallée and Soares, 2004). This resulted in expanded applications to studies of
Stark and Schrodinger equations, and Tricomi equation, among others. For these and many
other applications, one is referred to the elegant works of Temme (1996), Abramowitz and
Stegun (1984), Dunster (2021 a,b), and Vallée and Soares (2004).
Over the past dozen years, there has been a surge in the the interest in Airy’s equation due to
its direct applicability to the analysis of flow over porous layers in the presence of a transition
layer. Brinkman’s equation governs the flow in the variable permeability transition layer, and
Nield and Kuznetsov, (2009), modelled the flow in a way that reduced Brinkman’s equation
to Airy’s inhomogeneous equation, with a constant right-hand-side. Nield and Kuznetsov
(2009) found a need to cast their solution in terms of a new integral function that they defined
in terms of Airy’s functions of the first and second kind and their associated integrals.
Hamdan and Kamel (2011) referred to this function as the standard Nield-Kuznetsov function
of the first kind and studied its main properties.
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Of importance to many mathematical physics applications involving Airy’s equation is the
initial value problem (IVP). When Airy’s equation is inhomogeneous, its solution involves the
Nield-Kuznetsov functions and the Scorer functions (Scorer, 1950). The associated IVP gives
rise to the need for efficient evaluations of these function. In this work, the IVP for the
homogeneous and inhomogeneous Aıry’s equation is discussed. Global expressions are
derived for the arbitrary constants in the general solutions, and are valid for all initial
conditions.
PROBLEM FORMULATION
Consider the initial value problem composed of solving the following Airy’s inhomogeneous
ordinary differential equuation
𝑑2𝑦
− 𝑥𝑦 = 𝑓(𝑥)#(1)
𝑑𝑥 2
subject to the initial considtions:
𝑦(0) = 𝛼#(2)
𝑑𝑦
(0) = 𝛽#(3)
𝑑𝑥
where 𝛼, 𝛽 ∈ ℜ.
In this work, it will be shown that solution to the above IVP depends on 𝑓(𝑥) and on
conditions (2) and (3). In particular, the following solutions arise, where in Γ(. ) is the gamma
function.
Case 1: 𝑓(𝑥) = 0
General solution to equation (1) when 𝑓(𝑥) = 0 is given by, (Abramowitz and Stegun, 1984;
Vallée and Soares, 2004):
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥)#(4)
where 𝑐1 and 𝑐2 are arbitrary constants, 𝐴𝑖(𝑥) and 𝐵𝑖(𝑥) are the linearly independent Airy’s
functions of the first and second kind, respectively, defined by the following integrals:

𝐴𝑖(𝑥) =

1 ∞
𝑡3
∫ cos (𝑥𝑡 + ) 𝑑𝑡 #(5)
𝜋 0
3

1 ∞
𝑡3
𝑡3
𝐵𝑖(𝑥) = ∫ [sin (𝑥𝑡 + ) + exp (𝑥𝑡 − )]𝑑𝑡 #(6)
𝜋 0
3
3
The non-zero Wronskian of 𝐴𝑖(𝑥) and 𝐵𝑖(𝑥) is given by, (Abramowitz and Stegun, 1984;
Vallée and Soares, 2004):
𝑑𝐵𝑖(𝑥)
𝑑𝐴𝑖(𝑥) 1
− 𝐵𝑖(𝑥)
= #(7)
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝜋
Upon using conditions (2) and (3) in (4), and substituting the following values at 𝑥 = 0,
namely
𝑊(𝐴𝑖(𝑥), 𝐵𝑖(𝑥)) = 𝐴𝑖(𝑥)
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𝑑𝐴𝑖
3
𝑑𝐵𝑖
3
√3
√3
(0)
(0)
;
=
−
;
𝐵𝑖(0)
=
;
=
#(8)
7
7
5
5
2
2 𝑑𝑥
1
1
𝑑𝑥
36 Γ (3)
36 Γ (3)
36 Γ (3)
36 Γ (3)
the values of 𝑐1 and 𝑐2 are determined, and solution (4) becomes:
𝐴𝑖(0) =

1
Γ (3) 𝛽
1
1 2 2
1
1 1 2
(𝑥)#(9)
𝑦 = {33 Γ ( ) 𝛼 − 33 Γ ( ) 𝛽} 𝐴𝑖 (𝑥) + {36 Γ ( ) 𝛼 +
1 } 𝐵𝑖
2
3
3
2
3
(36 )
1

Case 2: 𝑓(𝑥) = − 𝜋:
1

General solution to (1) when 𝑓(𝑥) = − 𝜋 is given by
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) + 𝐺𝑖(𝑥)#(11)
where 𝐺𝑖(𝑥) is a Scorer function represented by the following integral:
𝐺𝑖(𝑥) =

1 ∞
𝑡3
∫ sin (𝑥𝑡 + ) 𝑑𝑡 #(12)
𝜋 0
3

Upon using conditions (2) and (3) in (11), and substituting the following values at 𝑥 = 0,
namely
𝐺𝑖(0) =

𝐴𝑖(0)
√3

=

1

;
7
2
6
3 Γ( )
3

𝑑𝐺𝑖
1 𝑑𝐴𝑖
(0) = −
(0) =
𝑑𝑥
√3 𝑑𝑥

1

#(13)
5
1
6
3 Γ( )
3

#
the values of 𝑐1 and 𝑐2 are determined, and solution (11) becomes:
1
Γ (3) 𝛽 2
1
1 2 2
1
1 1 2
𝑦 = {33 Γ ( ) 𝛼 − 33 Γ ( ) 𝛽} 𝐴𝑖(𝑥) + {36 Γ ( ) 𝛼 +
− } 𝐵𝑖(𝑥) + 𝐺𝑖(𝑥)#(14)
1
2
3
3
2
3
3
6
3
1

Case 3: 𝑓(𝑥) = 𝜋:
1

General solution to (1) when 𝑓(𝑥) = 𝜋 is given by
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) + 𝐻𝑖(𝑥)#(15)
where 𝐻𝑖(𝑥) is a Scorer function represented by the following integral:
𝐻𝑖(𝑥) =

1 ∞
𝑡3
∫ exp (𝑥𝑡 − ) 𝑑𝑡 #(16)
𝜋 0
3

Upon using conditions (2) and (3) in (15), and substituting the following values at 𝑥 = 0,
namely
𝐻𝑖(0) = 2𝐺𝑖(0) =

2

;
7
2
6
3 Γ( )

𝑑𝐻𝑖
𝑑𝐺𝑖
(0) = 2
(0) =
𝑑𝑥
𝑑𝑥

3

2

#(17)
5
1
36 Γ ( )
3

#
the values of 𝑐1 and 𝑐2 are determined, and solution (15) becomes:
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1
Γ (3) 𝛽 1
1
1 2 2
1
1 1 2
𝑦 = {33 Γ ( ) 𝛼 − 33 Γ ( ) 𝛽} 𝐴𝑖(𝑥) + {36 Γ ( ) 𝛼 +
− } 𝐵𝑖(𝑥) + 𝐻𝑖(𝑥)#(18)
1
2
3
3
2
3
3
6
(3 )

Case 4: 𝒇(𝒙) = 𝑹 ∈ 𝕽:
The literature shows that writing solution to ode (1) in terms of the Scorer functions for any
constant 𝑅, requires non-trivial mathematical manipulations, (Vallée and Soares, 2004).
However, with the introduction of the standard Nield-Kuznetsov function of the first kind,
defined below, Hamdan and Kamel (2011) introduced a general methodology to find the
general solution to equation (1) for any constant 𝑅. This solution is given as:
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) − 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)#(19)
where the integral function 𝑁𝑖 (𝑥) is the standard Nield-Kuznetsov function of the first kind,
and is given by, (Nield and Kuznetsov, 2009):
𝑥

𝑥

𝑁𝑖(𝑥) = 𝐴𝑖(𝑥) ∫ 𝐵𝑖(𝑡)𝑑𝑡 − 𝐵𝑖(𝑥) ∫ 𝐴𝑖(𝑡)𝑑𝑡 #(20)
0

0

1

1

When 𝑅 = 𝜋, solution (19) reduces to (15), and 𝑁𝑖(𝑥) = −𝐻𝑖(𝑥), and when 𝑅 = − 𝜋,
solution (19) reduces to (11), and 𝑁𝑖(𝑥) = 𝐺𝑖(𝑥).
Relationship between 𝑁𝑖(𝑥) and the Scorer functions is given by
2
1
𝑁𝑖(𝑥) = 𝐺𝑖(𝑥) − 𝐻𝑖(𝑥)#(21)
3
3
and the integral representation of 𝑁𝑖(𝑥) takes the form:
𝑁𝑖(𝑥) =

2 ∞
𝑡3
1 ∞
𝑡3
∫ sin (𝑥𝑡 + ) 𝑑𝑡 −
∫ exp (𝑥𝑡 − ) 𝑑𝑡 #(22)
3𝜋 0
3
3𝜋 0
3

Upon using conditions (2) and (3) in (19), and substituting the following values at 𝑥 = 0,
namely
𝑑𝑁𝑖
(0) = 0#(23)
𝑑𝑥
the values of 𝑐1 and 𝑐2 are determined, and solution (19) becomes:
𝑁𝑖(0) =

1
Γ (3) 𝛽
1
1 2 2
1
1 1 2
𝑦 = {33 Γ ( ) 𝛼 − 33 Γ ( ) 𝛽} 𝐴𝑖 (𝑥) + {36 Γ ( ) 𝛼 +
} 𝐵𝑖 (𝑥) − 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)#(24)
1
2
3
3
2
3
(36 )
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Case 5: 𝑓(𝑥) is any differentiable function of x:
Hamdan and Kamel (2011), expressed the general solution of (1), when 𝑓(𝑥) is
differentiable function of 𝑥, as:

any

𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) + 𝜋𝐾𝑖(𝑥) − 𝜋𝑓(𝑥)𝑁𝑖(𝑥)#(25)
where 𝑁𝑖(𝑥) in the standard Nield-Kuznetsov function of the first kind, defined in (20), and
𝐾𝑖(𝑥) has been referred to as the standard Nield-Kuznetsov function of the second kind,
defined by the following equivalent forms, (Hamdan and Kamel, 2011):
𝑥

𝑡

𝑥

𝑡

𝐾𝑖(𝑥) = 𝐴𝑖(𝑥) ∫ {∫ 𝐵𝑖(𝜏)𝑑𝜏} 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡 − 𝐵𝑖(𝑥) ∫ {∫ 𝐴𝑖(𝜏)𝑑𝜏} 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡#(26)
0

0

0
𝑥

0
𝑥

𝐾𝑖(𝑥) = 𝑓(𝑥)𝑁𝑖(𝑥) − {𝐴𝑖(𝑥) ∫ 𝑓(𝑡)𝐵𝑖(𝑡) 𝑑𝑡 − 𝐵𝑖(𝑥) ∫ 𝑓(𝑡)𝐴𝑖(𝑡) 𝑑𝑡} #(27)
0

0

Upon using conditions (2) and (3) in (25), and substituting the following values at 𝑥 = 0,
namely
𝑑𝐾𝑖
(0) = 0#(28)
𝑑𝑥
the values of 𝑐1 and 𝑐2 are determined, and solution (25) becomes:
𝐾𝑖(0) =

1
Γ (3) 𝛽
1
1 2 2
1
1 1 2
(𝑥) + 𝜋[𝐾𝑖 (𝑥) − 𝑓(𝑥)𝑁𝑖 (𝑥)]#(29)
𝑦 = {33 Γ ( ) 𝛼 − 33 Γ ( ) 𝛽} 𝐴𝑖 (𝑥) + {36 Γ ( ) 𝛼 +
1 } 𝐵𝑖
2
3
3
2
3
6
(3 )
VALUES OF THE ARBITRARY CONSTANTS AND SOLUTIONS TO AIRY’S
HOMOGENEOUS EQUATION
For Cases 1,4, and 5, solutions (9), (24), (29) show that the values of constant 𝑐1 are the
values of 𝑐2 are independent of the forcing function in Airy’s inhomogeneous equation.
Qualitative behaviour, and dependence of each of the constants on the values of 𝛼 and 𝛽 in
the initial data are illustrated in Fig. 1 and Fig. 2.
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𝟐

𝟏

𝟏

𝟐

𝟏

Fig. 1. 3-D Sketch of 𝒄𝟏 = 𝟐 {𝟑𝟑 𝚪 (𝟑) 𝜶 − 𝟑𝟑 𝚪 (𝟑) 𝜷}

1

1
6

2

Fig. 2. 3-D Sketch of 𝒄𝟐 = 2 {3 Γ (3) 𝛼 +
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Some typical values for 𝑐1 and 𝑐2 , and their dependence on 𝛼 and 𝛽 are shown in Table 1.
Table 1. Values of Arbitrary Constants and Forms of Homogeneous Solution
𝜶

𝜷

𝒄𝟏

𝒄𝟐

1
−1
1
0

1
−1
0
1

−0.52351
0.52351
1.40834
−1.93185

1.92846
−1.92846
0.813105
1.11535

Homogeneous Solution
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥)
𝑦 = −0.52351𝐴𝑖(𝑥) + 1.92846𝐵𝑖(𝑥)
𝑦 = 0.52351𝐴𝑖(𝑥) − 1.92846𝐵𝑖(𝑥)
𝑦 = 1.40834𝐴𝑖(𝑥) + 0.813105𝐵𝑖(𝑥)
𝑦 = −1.93185𝐴𝑖(𝑥) + 1.11535𝐵𝑖(𝑥)

Graphs of the homogeneous solutions appearing in Table 1 are shown below in Fig. 3(a-d).
Fig. 3(a,b) show that the graphs are mirror-images about the X-axis when 𝛼 is interchanged
by −𝛼 and 𝛽 by – 𝛽. All graphs show an exponential increase (or decrease) in the value of the
dependent variable when 𝑥 > 0.

Fig. 3(a). Graph of 𝑦 = −0.52351𝐴𝑖(𝑥) + 1.92846𝐵𝑖(𝑥)

Fig. 3(b). Graph of 𝑦 = 0.52351𝐴𝑖(𝑥) − 1.92846𝐵𝑖(𝑥)
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Fig. 3(c). Graph of 𝑦 = 1.40834𝐴𝑖(𝑥) + 0.813105𝐵𝑖(𝑥)

Fig. 3(d). Graph of 𝑦 = −1.93185𝐴𝑖(𝑥) + 1.11535𝐵𝑖(𝑥)
SOLUTION TO INHOMOGENEOUS AIRY’S EQUATION WITH CASE 4
Solution to initial value problem, equation (1) subject to (2) and (3), when 𝑓(𝑥) = 𝑅, is given
by (24). Table 2 shows the values of arbitrary constants and the forms of solution.
Table 2. Values of Arbitrary Constants and Forms of Inhomogeneous Solution
𝜶

𝜷

𝒄𝟏

𝒄𝟐

1

1

−0.52351

1.92846

−1
1
0

−1
0
1

0.52351
1.40834
−1.93185

−1.92846
0.813105
1.11535

Inhomogeneous Solution
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) − 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)
𝑦 = −0.52351𝐴𝑖(𝑥) + 1.92846𝐵𝑖(𝑥)
− 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)
𝑦 = 0.52351𝐴𝑖(𝑥) − 1.92846𝐵𝑖(𝑥) − 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)
𝑦 = 1.40834𝐴𝑖(𝑥) + 0.813105𝐵𝑖(𝑥) − 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)
𝑦 = −1.93185𝐴𝑖(𝑥) + 1.11535𝐵𝑖(𝑥)
− 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)

In order to evaluate 𝑁𝑖(𝑥), the current work uses Maclaurin’s eighth degree polynomial for
𝑁𝑖(𝑥), given by Alderson and Hamdan, (2022), as:
𝑁𝑖(𝑥) ≈ 𝑀8 (𝑥) = −

1 1 2 3 5 18 8
⋅ ( 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 ) #(30)
𝜋 2!
5!
8!

1

For 𝑅 = − 𝜋, namely Case 2, solutions presented in Table 2 take the following forms:
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1

Table 3. Values of Arbitrary Constants and Forms of Inhomogeneous Solution when 𝑅 = − 𝜋
𝜶

𝜷

1

1

−1

−1

1

0

0

1

Inhomogeneous Solution
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) − 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)
1 1
3
18
𝑦 = −0.52351𝐴𝑖(𝑥) + 1.92846𝐵𝑖(𝑥) − ⋅ ( 𝑥 2 + 𝑥 5 + 𝑥 8 )
𝜋 2!
5!
8!
1 1 2 3 5 18 8
𝑦 = 0.52351𝐴𝑖(𝑥) − 1.92846𝐵𝑖(𝑥) − ⋅ ( 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )
𝜋 2!
5!
8!
1 1 2 3 5 18 8
𝑦 = 1.40834𝐴𝑖(𝑥) + 0.813105𝐵𝑖(𝑥) − ⋅ ( 𝑥 + 𝑥 +
𝑥 )
𝜋 2!
5!
8!
1 1
3
18
𝑦 = −1.93185𝐴𝑖(𝑥) + 1.11535𝐵𝑖(𝑥) − ⋅ ( 𝑥 2 + 𝑥 5 + 𝑥 8 )
𝜋 2!
5!
8!

Solutions in Table 3 are presented in Fig. 4(a) to 4(d), below. When 𝛽 < 0, Fig. 4(b) showes
an exponential decrease in the solution, while all other figures show an exponential increase
in the solution.

Fig. 4(a). Graph of 𝑦 = −0.52351𝐴𝑖(𝑥) + 1.92846𝐵𝑖(𝑥) + 𝑁𝑖(𝑥)

Fig. 4(b). Graph of 𝑦 = 0.52351𝐴𝑖(𝑥) − 1.92846𝐵𝑖(𝑥) + 𝑁𝑖(𝑥)
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Fig. 4(c). Graph of 𝑦 = 1.40834𝐴𝑖(𝑥) + 0.813105𝐵𝑖(𝑥) + 𝑁𝑖(𝑥)

Fig. 4(d). Graph of 𝑦 = −1.93185𝐴𝑖(𝑥) + 1.11535𝐵𝑖(𝑥) + 𝑁𝑖(𝑥)
1

For 𝑅 = 𝜋, solutions presented in Table 3 take the following forms, shown in Table 4. This
case corresponds to Case 3, where the solution is given in terms of the Scorer function 𝐻𝑖(𝑥).
1

Table 4. Values of Arbitrary Constants and Forms of Inhomogeneous Solution when 𝑅 = 𝜋
Inhomogeneous Solution
𝜶
𝜷
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) − 𝜋𝑅𝑁𝑖(𝑥)
1 1
3
18
1
1
𝑦 = −0.52351𝐴𝑖(𝑥) + 1.92846𝐵𝑖(𝑥) + ⋅ ( 𝑥 2 + 𝑥 5 + 𝑥 8 )
𝜋 2!
5!
8!
1 1 2 3 5 18 8
−1
−1
𝑦 = 0.52351𝐴𝑖(𝑥) − 1.92846𝐵𝑖(𝑥) + ⋅ ( 𝑥 + 𝑥 +
𝑥 )
𝜋 2!
5!
8!
1 1
3
18
1
0
𝑦 = 1.40834𝐴𝑖(𝑥) + 0.813105𝐵𝑖(𝑥) + ⋅ ( 𝑥 2 + 𝑥 5 + 𝑥 8 )
𝜋 2!
5!
8!
1 1 2 3 5 18 8
0
1
𝑦 = −1.93185𝐴𝑖(𝑥) + 1.11535𝐵𝑖(𝑥) + ⋅ ( 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )
𝜋 2!
5!
8!
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Solutions in Table 4 are presented in Fig. 5(a) to 5(d), below. When 𝛽 < 0, Fig. 5(b) shows
an exponential decrease in the solution, while all other figures show an exponential increase
in the solution.

Fig. 5(a). Graph of 𝑦 = −0.52351𝐴𝑖(𝑥) + 1.92846𝐵𝑖(𝑥) − 𝑁𝑖(𝑥)

Fig. 5(b). Graph of 𝑦 = 0.52351𝐴𝑖(𝑥) − 1.92846𝐵𝑖(𝑥) − 𝑁𝑖(𝑥)

Fig. 5(c). Graph of 𝑦 = 1.40834𝐴𝑖(𝑥) + 0.813105𝐵𝑖(𝑥) − 𝑁𝑖(𝑥)
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Fig. 5(d). Graph of 𝑦 = −1.93185𝐴𝑖(𝑥) + 1.11535𝐵𝑖(𝑥) − 𝑁𝑖(𝑥)
COCNCLUSION AND FUTURE RECOMMENDATIONS
In this work, the initial value problem associated with homogeneous and inhomogeneous
Airy’s equation was considered. Five cases of forcing functions have been considered. In case
5, the forcing function is a variable, differentiable function of the independent variable. Its
solution is given in terms of the standard Nield-Kuznetsov function of the second kind, 𝐾𝑖(𝑥).
Evaluation and computation of this function and of the solution to the initial value problem
necessitates series expressions. In this work, the following asymptotic series representation is
recommended for future consideration.
Asymptotic Series Representation
Evaluations of solutions (24) and (29) require computations of 𝐴𝑖(𝑥), 𝐵𝑖(𝑥), 𝑁𝑖(𝑥)and 𝐾𝑖(𝑥),
which can be accomplished by expressing these functions in ascending or asymptotic series.
In what follows, asymptotic series are discussed.
The functions 𝑁𝑖(𝑥) and 𝐾𝑖(𝑥) can be expressed using the following asymptotic series
2
approximations, (cf. Hamdan et.al., 2021, and the references therein), wherein 𝜇 = 3 𝑥 3/2 :
𝐴𝑖(𝑥) ≈

exp(−𝜇)
1

[1 +

(3)(5)
5(7)(9)(11)
+
+ ⋯ ] #(30)
1! (−216𝜇) 2! (−216𝜇)2

[1 +

(3)(5)
5(7)(9)(11)
+
+ ⋯ ] #(31)
1! (216𝜇)
2! (216𝜇)2

2√𝜋𝑥 4
𝐵𝑖 (𝑥) ≈

exp(𝜇)
1
√𝜋𝑥 4

𝑥

∫ 𝐴𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 ≈
0

1 exp(−𝜇)
41
9241
−
[1 −
+
+ ⋯ ] #(32)
3
3
2
3
4608𝑥
2√𝜋𝑥 4
48𝑥 2

𝑥

∫ 𝐵𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 ≈
0

exp(𝜇)
3

[1 +

41

3+

9241
+ ⋯ ] #(33)
4608𝑥 2

48𝑥 2
√𝜋𝑥 4
Following Hamdan and Kamel, (2011), keeping the leading term and substituting (30)-(33) in
(20) and (27), yields the following, valid for 𝑥 ≫ 1:
𝐴𝑖(𝑥) ≈

exp(−𝜇)
1

#(34)

2√𝜋𝑥 4
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𝐵𝑖 (𝑥) ≈

exp(𝜇)
1
√𝜋𝑥 4

𝑥

∫ 𝐴𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 ≈
0
𝑥

∫ 𝐵𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 ≈
0

#(35)

1
#(36)
3

exp(𝜇)
3

#(37)

√𝜋𝑥 4

Using (34)-(37) in (20) and (26), respectively, the functions 𝑁𝑖(𝑥) and 𝐾𝑖(𝑥) can be
expressed as:
1 exp(𝜇)
1 #(38)
3
𝜋𝑥
√ 4
exp(−𝜇) 𝑥 exp(𝜇)
exp(𝜇)
𝐾𝑖(𝑥) =
1 ∫
1 {𝑓(𝑥) − 𝑓(0)}#(39)
3 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡 −
0
4
4
2√𝜋𝑥
3√𝜋𝑥 4
√𝜋𝑥
𝑁𝑖(𝑥) = −

General solution (25) thus takes the form
exp(−𝜇) 𝑥 exp(𝜇) ′
exp(𝜇)
(𝑡)𝑑𝑡 −
𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) + 𝜋 {
1 ∫
1 {𝑓(𝑥) − 𝑓(0)}}
3 𝑓
0
2√𝜋𝑥 4
3√𝜋𝑥 4
√𝜋𝑥 4
+

√𝜋 exp(𝜇)
𝑓(𝑥)#(40)
1
3
4
𝑥

Using (34)-(39), solutions (9), (24) and (29) take the following asymptotic series
approximations, respectively:
1
Γ (3) 𝛽 exp(𝜇)
1
1 2 2
1
exp(−𝜇) 1 1 2
6
𝑦 = {33 Γ ( ) 𝛼 − 33 Γ ( ) 𝛽}
1 + {3 Γ ( ) 𝛼 +
1 #(41)
1 }
2
3
3
2
3
2√𝜋𝑥 4
𝜋𝑥
(36 )
√ 4
1
Γ (3) 𝛽 exp(𝜇)
1
1 2 2
1
exp(−𝜇) 1 1 2
exp(𝜇)
6
𝑦 = {33 Γ ( ) 𝛼 − 33 Γ ( ) 𝛽}
}
#(42)
1 + {3 Γ ( ) 𝛼 +
1 + √𝜋𝑅
1
2
3
3
2
3
3𝑥1/4
4
4
6
2√𝜋𝑥
(3 )
√𝜋𝑥
𝑦=

+𝜋 {

1
2 √𝜋

2
2
{33 Γ ( ) 𝛼

exp(−𝜇)
1
2√𝜋𝑥 4

3

𝑥

∫
0
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1
1
exp(−𝜇)
33 Γ ( ) 𝛽}
1
3
2𝑥 4

exp(𝜇)
3
√𝜋𝑥 4

𝑓 ′ (𝑡)𝑑𝑡 −

exp(𝜇)
1
3√𝜋𝑥 4

+

1
2√𝜋

1
2
{36 Γ ( ) 𝛼

3

{𝑓(𝑥) − 𝑓(0)}} +
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1
Γ (3) 𝛽 exp(𝜇)
+
}
1
1
𝑥4
(36 )

√𝜋 exp(𝜇)
𝑓(𝑥)#(43)
1
3
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DETECT WITHERED TREES FROM SATELLITE DATA USING ROUGH SET
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ABSTRACT
Withered trees, also known as diseased trees, play a critical role in maintaining biodiversity in
forest ecosystems. Combined with their function as carbon sinks, this is a strong incentive to
study their geographic distribution. Categorization of withered tree data is used in an
intelligent forestry decision support system to categorize diseases. Numerous classification
approaches are used in a number of cases. The classification in this section is based on the
findings of experts. In this study, a classification system based on rough set theory (RST),
which belongs to machine learning algorithms (ML), is implemented to detect diseased or
weathered trees from satellite images. The effectiveness of the constructed model was
determined using a number of statistical performance measures, including the kappa statistic
(KS), the mean absolute error (MEA), the root mean square error (RMSE), and the level of
detail by class. According to the obtained findings, the classification performance of the
proposed model was evaluated as Accuracy (ACC) = 86.0627%, KS = 0.7503, MAE =
0.1531, and RMSE = 0.303. The confusion matrix and the comprehensive validation tables
show that the results obtained for each evaluated performance indicator of the classification
model indicate that the proposed strategy is quite successful in detecting wilting trees.
Keywords: Fuzzy Rough Set, Classification, Withered Trees, Machine Learning, Statistical
Performance
1. Introduction
Withered trees may not be the most visually appealing aspect of a forest, but they are critical
to forest health. As dead wood decomposes, it replenishes the surrounding area with vital
nutrients, encouraging new plant growth. Decaying trees help preserve forests, maintain
productivity, sequester carbon, and provide food and habitat for hundreds of species with
unique needs. During the summer, pine and oak jewel beetles hatch from trees that were
diseased and dead the previous year, and then repeat this cycle to attack and nest in new trees
during the winter. Therefore, it is important to identify and treat newly infested trees as soon
as possible to prevent the appearance and spread of the insects in the following season.
Therefore, it is important to know about the distribution of withered trees for biodiversity and
carbon dynamics studies as well as for forest regeneration tasks. An important factor
contributing to the increased need for methods to detect diseased trees is the study of disease
and insect infestation patterns in forests [1]–[4]. Based on aerial and satellite imagery,
infrared bands are commonly used to assess plant health [5]–[7]. Because of changes in
reflectance in certain spectral bands, both the intensity of infrared channels and the various
indices generated from them are useful in distinguishing between dead wood and living plants
[8], [9]. From the available literature, there are few studies that provide a fully automated
system for detecting individual dead trees at the object level [10]–[14]. All of these
recognition approaches are characterized by the fact that they first attempt to segment the
input data into dead or living trees, and only categorize the data after it has been successfully
segmented. It is important to identify and treat newly infected trees immediately to prevent
insects from establishing and spreading the disease. Leaf discoloration often accompanies the
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presence of disease, so the discovery of a diseased tree often precedes the discovery of a
discolored tree. Using pre-trained data, we develop a level-set segmentation technique that
consistently improves the image area associated with a dead tree over time, in terms of both
shape and pixel density. Taken in true color, discolored trees appear redder or browner than
surrounding trees. Hyperspectral imagery for image classification is critical in summer
wildfires because discolored trees are often visible in true color and infrared imagery. The
objective of this paper is to categorize withered trees into approximate clusters based on the
characteristics of a map created from multispectral satellite imagery using an object-based
image analysis approach. The dataset [15], [16] developed with a multilevel object-based
classification method was used in this study to detect diseased trees in high-resolution
multispectral satellite images. The prepared dataset was developed as part of a system to
identify diseased pines and oaks in multispectral high-resolution satellite imagery. To perform
the classification, we used the idea of Rough Sets Theory (RST) [17] and the characteristics
of withering trees determined from satellite photographs [15].
The remainder of the article is organized as follows: Section 2 describes the methodology and
mathematical framework, Section 3 presents the experimental results. Finally, section 4
presents the conclusion and future work.
2. Material and Methods
The goal of this paper is to show how to detect wilting trees using satellite imagery and the
RST classification algorithm. The predictor variable is divided into two categories: disease
region or not. The goal is to use image attributes to estimate the probability that a tree patch
will exhibit pallor.
2.1.Data
The dataset [15], [18] contains the data required for model construction. There are six
variables and 574 samples. The columns show the variable attributes, and the rows show the
number of instances of the variable. The average grayscale co-occurrence matrix (GLCM)
texture index, average green value, average red value, average near-infrared value, and
standard deviation are input variables in the dataset. The class of diseased trees or uninfected
trees forms the output variable in the data set. Statistical analysis is always necessary to
identify potential problems with a data set. Therefore, it is usually advisable to evaluate the
data distribution before building the model, after outliers have been removed. Usually, a
uniform distribution of the data is preferable. The distribution of the data is shown in Fig.1.

Fig. 1 Histogram of all attributes of the used data
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2.2. Rough Set Theory
In the early 1980s, RST was first offered to the scientific community as a useful
categorization method for dealing with extraordinarily voluminous, redundant, erroneous,
inconsistent, or incomplete information. FRS is generated by combining the fuzzy logic
approach, which examines imprecise structures, with data mining methods to create fuzzy
rough sets. In addition, rough set theory enables the analysis of huge data sets while reducing
the number of rules and classification tasks one has to deal with on a daily basis. RST has a
less limited structure than fuzzy set theory. Therefore, the fuzzy rough set strategy, which
prepares insufficient, uncertain, and incomplete data for data analysis, employs techniques
such as inference on missing data, knowledge base reduction, data mining, and rule discovery.
It can deal with inconsistent and incomplete data, which is the main challenge in rule
extraction and categorization. It performs rule derivation scenarios directly, regardless of the
size of the dataset. In real applications, this method also requires training data consisting of
quantitative numerical data for the learning process, and rule generation occurs after the
learning process. In general, RST includes processes such as data reduction, discovery of
dependencies, estimation of the importance of data, creation of decision algorithms (control
algorithms) from data, approximate classification of data, discovery of similarities and
differences in data, discovery of data patterns and cause-effect relationships. It covers
interpersonal interactions [19]–[22]. Fuzzy rough sets are versatile and can be used for
artificial intelligence methods such as dispute resolution, pattern recognition, image analysis,
feature extraction, classification, rule reduction, and machine learning. These techniques have
been used in a variety of fields including medicine, finance, rule reduction, dispute resolution,
and feature selection [23]–[30]. Rough clustering is composed of the following basic
concepts: decision systems (tables), awareness, approximate clustering, reductions, core
concepts, rough membership, and attribute dependence. Thanks to the use of the theory of
rough sets, the principles of rule reduction and categorization can be effectively applied in
reality. Fig. 2 shows a schematic representation of the provisional set in a graphical format.

Fig. 2 Schematic representation of the rough set [31]
The information system (IS), which is the first level of RST, is a matrix with rows of objects
and columns of features. Suppose U is a finite collection of things, which we call the universe,
and A is a finite set of properties associated with U. IS stands for the pair S = (U, A). Each
object A is characterized by a function a: UVa such that Va is the domain of the attribute a
for each an A. Each attribute subset B ⊆ A defines a relation INDs (B), called distinctness
relation, which is described as Eq. (1).
𝐼𝑁𝐷𝑠 (𝐵) = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑈 2 ∀𝑎 ∈ 𝐵𝑎 (𝑥) = 𝑎(𝑦)}

(1)

If a collection of X cannot be correctly identified using the features of B ⊆ A, and the system
computes the lower and upper approximations of X, the following assumptions can be made:
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The B-lower approximation set, denoted by the symbol 𝑅(𝑋), is the set of objects which is
exactly a member of the X-th element (see Eq. 2)
(2)

𝑅(𝑋) = {𝑋𝑖 ∈ 𝑈| [𝑋𝑖 ]𝐼𝑁𝐷𝑠(𝑅) ⊂ 𝑋}

X is a collection of objects that has the potential to become a member of the B-Upper
Approximation, denoted by the symbol ̅̅̅
𝑅(𝑋).
𝑅̅ (𝑋) = {𝑋𝑖 ∈ 𝑈| [𝑋𝑖 ]𝐼𝑁𝐷𝑠(𝑅) ∩ 𝑋 ≠ 0}

(3)

3. Experiments
In this section, we report the results of classifying withered trees using rough set theory. Map
features are acquired from multispectral satellite imagery using an object-based image
analysis approach.
3.1. Evaluation metrics
The accuracy of our system was measured using statistical measures of accuracy such as the
mean absolute error (MAE), root mean square error (RMSE), and kappa statistic (KS), all of
which indicate the performance of the system (see Eqs. 11-13). In addition, the performance
of the system was evaluated using the results of the detailed accuracy by class and the
confusion matrix [32]. This matrix is divided into four categories: True Positives (TP), False
Positives (FP), True Negatives (TN), and False Negatives (FN).
Table 1. Confusion Matrix

Positive

Negative

Positiv
e

TP (true
positive)

FN (false
negative)

Negati
ve

Predicted value

Actual value

FP (false
positive)

TN (true
negative)

The following equations are used to perform calculations based on the confusion matrix to
evaluate performance (equations 4–10). For more details on these formulas, see their
respective references.
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
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𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =

𝑀𝐶𝐶 =

2 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝑁 − 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝑁

√(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃)(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)(𝑇𝑁 + 𝐹𝑃)(𝑇𝑁 + 𝐹𝑁)
1

𝐴𝑈𝐶 = ∫
0

𝑇𝑃
𝐹𝑃
+
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃

[32][34]

(7)

[35][34]

(8)

[36][34]

(9)

[37][34]

(10)

𝑁

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑⌊𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 ⌋
𝑁

[38][39]

(11)

𝑖=1

𝑁

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑁

[40]

(12)

[41], [42]

(13)

𝑖=1

𝐾𝑆 =

𝑃0 − 𝑃𝑒
1 − 𝑃𝑒

3.2. Experimental Results
Using rough set theory, we were able to categorize the withered trees, and the results are
presented in this chapter. To find the best solution to this challenge, we use a two-class
dataset of withered trees. Rough sets have been used in conjunction with machine learning
approaches to build classification models and evaluate classification performance. These
techniques have proven successful in categorization and are widely used. Cross-validation
was used to test each model a total of 10 times. Table 2 shows the detailed accuracies of the
rough set models created, broken down by their respective classes.
Table 2. Detailed accuracy values by class obtained with Rough Set
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Table 3 shows the confusion matrix based on the classes of the Rough Set classification
model.
Table 3. Confusion matrix for the categorization of withered trees using a rough set
a

b classisied as

269

38 a=0

32

225 b=1

Table 4 shows the classification performance criteria of the proposed model, including the
classification criteria ACC, KS, MAE, and RMSE. The obtained ACC was 86.0627, KS =
0.7503, MAE = 0.1531, and RMSE = 0.3093. The confusion matrix and the comprehensive
validation tables, which contain the values obtained for each evaluated performance metric of
the classification model, show the applicability of the model. Most importantly, the F1 score
as a measure of classifier performance was also found to be high for the classification model.
Table 4. Performance values achieved with the Rough Set classifier
Algorithms
RoughSet (RS)

ACC (%)

KS

MAE

RMSE

86.0627

0.7503

0.1531

0.3093

One practical way to determine the diagnostic adequacy of a test is to represent its
performance as a single value. The most commonly used metric is the area under the Receiver
Operating Characteristic (ROC) curve. The largest value for the area under the curve (AUC)
is "1". The Y-axis represents the true positive value (sensitivity) in the coordinate system in
which the ROC curve is constructed, while the X-axis represents the false positive value
(specificity). The ROC curve is constructed by combining the true positive and false positive
values at each cut point. The ROC curves are shown in Fig.3 for two classes.

b)

a)

Fig. 3 Plots of Area under ROC (a) Class value 1, b) Class value 0)
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The evaluation of the proposed categorization models shows that they have a high success
rate. The numbers of classes, features, and samples all have an impact on the performance of
the classification. Considering the overall performance of the proposed models, it can be
concluded that the model is adequate.
4. Conclusion and future work
Withered trees, sometimes referred to as diseased trees, are important components of forest
ecosystem biodiversity. The categorization of withered tree data is used to support disease
classification in an intelligent forestry decision support system. This article presents a
classification technique for diseased or withered trees in satellite data based on machine
learning and rough set theory. Dead wood decomposes, provides important nutrients to the
environment, and promotes new plant development. Withered trees contribute to forest
conservation, production, carbon sequestration, and as food and habitat for hundreds of
species. To prevent insects from becoming established and spreading disease, it is critical to
quickly identify and treat newly infested trees. Category classification and performance
evaluation were the main goals of this study. While classical machine learning algorithms can
perform well in classification studies, newer stacking methods can achieve even better results
by combining two or more of these approaches in a single classification study. These methods
can be used to analyze different types of categorization data. More types of use can be
identified with this approach, and it can be used to solve problems related to yield, disease,
and species estimation, among others.
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Özet
İnsanoğlunun toprakla olan ilişkisi yerleşik hayata geçişle beraber daha da artmışsa da aslında
insanın toprakla olan ilişkisi ilk insanın vücut bulduğu andan itibaren başlamıştır. Arazi, insani
faaliyetlerinin temel mekânı olması sebebiyle insanın sürekli ilişki içerisinde olduğu bir mekân
durumundadır. Yaşam boyu geçirdiği gelişmelerin etkisiyle sosyodinamik bir yapıya sahip olan
insan-arazi ilişkisi, tarihin farklı dönemlerinde farklı tezahürlerde var olmuş ve olmayı sürdüren
bir süreçtir. İnsanın “ilk nefesini üzerinde aldığı yer” olmakla başlayan bu süreç; barınma,
beslenme, üretme gibi sonsuz hayati ihtiyacın sağlanması ve hatta insanın ölümünden sonra bile
gömülmesiyle devam etmektedir. Hal böyle olunca bu kadar önemli bir varlığın etkinliğinin ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir yönetim mekanizması geliştirilmesinin zorunluluğu
doğmuştur.
Arazi Yönetimi denilen bu süreç toprağın ham halinden başlayıp üzerinde yaşantımızı devam
ettirebilmemiz için her türlü imkânı sunan kentlerin, oluşumunu ve bu kentlerin sistematik bir
organizasyonla geliştirilmesini sağlamaktadır. Arazi yönetiminin etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi birçok parametreye bağlıdır. Bunların en önemlisi hiç şüphesiz mülkiyet
kavramıdır. Çünkü mülkiyet unsuru, arazilerin yönetimleri kapsamında; planlanmaları ve
düzenlenmeleri gibi işlemlere tabii tutulmalarının getireceği iş ve işlemlere, sağladığı öznitelik
bilgi ve verilerle altlık tesis etmektedir.
Bilindiği üzere arazilerin mülkiyetleri üzerinde yaşayan vatandaşlara ait olabileceği gibi bizzat
onun yönetim organizasyonunu tesis eden Devlete de ait olabilmektedir. Devlet mülkiyetindeki
söz konusu arazilerin birçoğu “Hazine Parseli” olarak adlandırılmış olan, tıpkı özel şahıs
parsellerinde olduğu gibi sınırlandırılarak tapusu çıkartılmış olan arazilerdir. Tasarrufu
merkezde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak Genel
Müdürlüğüne, illerde ise merkeze bağlı olarak teşkilatlanmış olan Milli Emlak Müdürlüklerine
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bağlı Hazine parselleri, arazi yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak bu konuda ana unsurlar
arasındaki yerini almaktadır.
Arazi yönetimi sırasında Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı gibi “planlama”
iş/işlemleriyle “imar planlaması” süreci, İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması ve
parselasyon gibi “uygulama” iş/işlemleriyle de “imar uygulaması” süreci başlığı altında
tanımlanan kentsel düzeyde arazi yönetiminde, Hazine parselleri gerek miktar ve sayısı gerekse
kamusal hizmetler için kullanılma gereksinimiyle başrolü teşekkül etmektedir. Çalışmada Arazi
Yönetimi kavramı mülkiyeti Devlete ait olan Hazine parselleri yönünden irdelenerek, kamu
arazilerinin bu minvaldeki ehemmiyeti ve tasarruf şekilleri ortaya konulmuştur. Böylelikle hem
arazi yönetiminin kent bazındaki kademeleri aktarılmış hem de bu kademelerde Hazine
parsellerinin kamu hizmetlerini gerçekleştirirken hak ve menfaatlerinin nasıl korunacağı kısmi
örneklerle pekiştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Taşınmaz Yönetimi, Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine parseli, Mülkiyet

A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF LAND MANAGEMENT BY PUBLIC
PROPERTIES
Abstract
Although the relationship of man with the land has increased with the transition to settled life,
the relationship of man with the land actually started from the moment the first man came into
existence. Since the land is the main place of human activities, it is a place where people are in
constant contact. The human-land relationship, which has a socio-dynamic structure under the
influence of the developments it has undergone throughout life, is a process that has existed and
continues to exist in different manifestations in different periods of history. This process, which
starts with being the place where people take their first breath; It continues with the provision
of endless vital needs such as shelter, nutrition, production and even the burial of people after
death. As such, it became necessary to develop a management mechanism in order to ensure
the effectiveness and sustainability of such an important asset.
This process, called Land Management, starts from the raw state of the soil and provides the
formation of cities that offer all kinds of opportunities for us to continue our life on it and the
development of these cities with a systematic organization. The effective realization of land
management depends on many parameters. The most important of these is undoubtedly the
concept of ownership. Because the property element is within the scope of the management of
the lands; It provides a basis for the works and transactions that will be brought by being
subjected to processes such as planning and arrangement, with the attribute information and
data it provides.
As it is known, the property of the lands may belong to the citizens living on it, or it may belong
to the State that established its management organization. Most of the state-owned lands are
called “Public Parcels” and are restricted and deeded just like privately owned parcels. Public
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parcels, which are affiliated to the General Directorate of National Real Estate under the
Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change in the center, and to the National
Real Estate Directorates organized under the center in the provinces, are among the main
elements in this regard as an inseparable part of land management.
During the land management, the "urban land planning" process with "planning"
works/transactions such as the Master Zoning Plan and the Implementation Development Plan,
and the urban planning process defined under the title of "urban land arrangement" process with
the "implementation" works/transactions such as the Urban Land Arrangement with the Article
18 and parceling. Public parcels play a leading role in land management, both in quantity and
number, and in the need to be used for public services. In the study, the concept of Land
Management was examined in terms of Public parcels owned by the State, and the importance
of public lands in this direction and their forms of savings were revealed. In this way, both the
city-based levels of the land management were conveyed and how the rights and interests of
the Public parcels would be protected while performing public services at these levels were
reinforced with partial examples.
Keywords: Real Estate Management, Directorate of National Real Estate, Public Parcel,
Property

1. GİRİŞ
Arazinin, insani faaliyetlerin temel mekânı olması hasebiyle insanoğlunun var olduğu ilk
günden bu yana insan-toprak ilişkisi göz ardı edilemez bir araştırma alanı olmuştur. Öyle ki,
yazılı kaynaklar dünya üzerindeki ilk cinayetin bile toprak için işlendiğine işaret etmektedir.
Bu olaya kaynaklık eden yazılı belgelerden biri olan Tevrat’ın dördüncü bölümünde: “ Kentliyi
temsil eden Kabil zengindi ve geniş arazileri vardı. Ama sürekli daha çok zengin olmaktan,
dolayısıyla toprak sahibi olması gerektiğinden söz ediyordu. Sınırları, Habil’in kırsaldaki
arazisine dayanmıştı. Bu noktada iki taraf arasında mülkiyet ve sınır çatışması başladı. Ve
nihayetinde bu çatışma, Kabil’in Habil’i öldürmesi ile sonuçlandı...” şeklinde bahsedilmektedir
[1].
Yeryüzünün uçsuz bucaksız topraklarının belirli sosyal ve idari sebep ve kaidelere göre
sınırlandırılıp koordinatlandırılarak parseller üretilmesi ve üretilen bu parsellerin mülkiyet
durumu, kullanım amacı, kullanım zamanlaması vb. birçok kıstas ışığında düzenlemelere tabii
tutulması hususu; ismine “Taşınmaz Yönetimi” denilen çok ciddi bir disiplinin var olmasını
gerektirmektedir.
Arazi yönetimi sürdürülebilir ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve istikrar gibi hedeflere
ulaşılmasında ulusal politikanın en önemli yapıtaşlarından birini teşkil etmektedir. Zira zilyetlik
güvenliği, gayrimenkul pazarı, arazi vergilendirilmesi, arazi kullanımı, doğal kaynaklar
yönetimi ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi açısından hayati rol oynamaktadır. Arazinin
evrimsel gelişimi Şekil 1.’de gösterilmektedir.

www.artuklukongresi.org

423

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Şekil 1. Arazinin evrimsel gelişimi [1]

Arazi kavramı çerçevesinde mülkiyet hakkı; kanun ve/veya diğer yasal kaidelerle tanımlanmış
ve aynı zamanda sınırlanmış olarak, arazi üzerinde en geniş tasarruf imkânı veren haktır.
Mülkiyet hakkına malik gerçek ve/veya tüzel kişiler, mülkiyetinde olan araziyi kullanma,
devretme, arazinin üzerindeki ve altındakilerden faydalanma gibi yetkilere sahiptir. Tam da bu
hakların kullanımı ve düzenlenmesi noktasında taşınmaz yönetimi disiplini devreye
girmektedir.

2. METODOLOJİ
2.1. Arazi Yönetiminde Hazine Taşınmazlarının Tasarrufu
Ülkemiz refah düzeyini yükseltmeye yönelik ekonomik, mali ve sosyal politikaların bir aracı
olarak Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %60’ını teşkil eden ve çeşitli ekonomik işleme
doğrudan konu olan veya dolaylı olarak altlık vazifesi gören Hazineye ait taşınmazların önemi
her gün daha da artmaktadır. Böylelikle ülke öz kaynaklarının en başında yerini alan Hazine
taşınmazlarının; büyüme, istihdam, yatırım, gelir dağılımı gibi unsurlarca Türkiye ekonomisi
üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi de gittikçe daha da önemli bir iş haline gelmektedir [2].
Arazi Yönetimi konusunda Hazine taşınmazlarının tasarrufu konusu yüzlerce başlık altında
incelenebileceği gibi genellikle bu tasarrufun en kritik ve ehemmiyetli olanı kentsel ölçekte
yapılagelen imar planları ve imar uygulamalarıdır. Bilindiği gibi arsa ve arazi düzenleme
işlemlerinin ilk adımı olan imar planlarının yapılmasıyla Hazine arazilerinin hangi amaçlarda
kullanılacağı belirlenerek daha sonra da inşaata esas olan nitelikleri belirlenmektedir. Bu
planların yol göstericiliğinde, planlama iş ve işlemleri akabinde yapılan arsa ve arazi düzenleme
işlemleri, düzenleme alanına giren parsellerden kurallar dâhilinde kesintiler yapıldıktan sonra
kalan kısmın yine kurallar dâhilinde parselasyon kurallarına göre dağıtılmasını ve bu suretle
dağınık ve şekilsiz olan parsellerin kullanıma ve ekonomiye kazandırılmaya müsait hale
getirilmesini sağlamaktadır [4]. Bu kapsamda Hazine parsellerinin planlama ve uygulama
aşamalarında çok titizlikle değerlendirilmesi elzem hale gelmektedir. Bu konuda görev ve
yetkiyi ise Milli Emlak Müdürlüğü üstlenmektedir.

www.artuklukongresi.org

424

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

2.1.1. Milli Emlak Müdürlüğü
Devlet taşınmazlarının etkin yönetimi için, 1909 yılında Emlak-i Emiriye Müdüriyeti
kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulması sonrasında bu müdürlüğün adı Emlak-i Milliye
Müdürlüğü olmuştur. 1942 yılında Milli Emlak Umum Müdürlüğü'ne çevrilmiştir. 2018 yılına
kadar Maliye Bakanlığı nezdinde çalışan Kurum bu tarihte yayımlanan 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığına bağlanmıştır. Günümüzde, merkezde Milli Emlak Genel
Müdürlüğü ve bağlı daire başkanlıkları, taşra teşkilatı olarak ise illerde Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl Müdürlükleri uhdesinde Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Daire
Başkanlıkları şeklinde örgütlenmektedir. Görevi kamu taşınmazlarının etkin yönetimi olan
Milli Emlak Genel Müdürlüğü yönetim görevini yerine getirirken kanunları, yönetmelikleri,
genel tebliğleri, genelgeleri ve genel idari yazıları esas almaktadır. Etkin yönetim kapsamında
yüzlerce kalem içerisinden kiralama, satış, irtifak hakkı tesisi, imar planlaması, imar
uygulaması gibi konular öne çıkmaktadır. Özellikle imar planlaması ve uygulaması Hazine
taşınmazlarının hem kamu hizmetine kazandırılması hem de ekonomik gelir getirici faaliyet
olarak değerlendirilmesi açılarından öne çıkmaktadır.
3. BULGULAR
Hazine parselleri üzerinde yapılacak işlemler içerisinde en öne çıkan kalemlerden birisi İmar
planlamasıdır. Çünkü Hazine parselinin vasfının ne olacağı, hangi hizmette kullanılacağı ya da
ileride geçireceği işlemlerle Hazineye yük getirip getirmeyeceği gibi unsurlar, aslında imar
planlaması esnasında tayin olunur. Planlamada; planlamanın yapıldığı bölgenin özellikleri,
işlem kapsamına alınan Hazine parselinin tahsisli olup olmadığı ya da söz konusu
parselin/parsellerin daha evvel bir imar uygulaması görüp görmediği vb. parametreler, Hazine
parselinin tasarruf biçimini belirlemektedir.
Tasarruf biçimi denilince akla ilk gelen yüzlerce kalemden birisi olan imar planlaması, bir
Hazine parselinin tabiri caizse akıbetini belirleyeceği için büyük önem arz etmektedir. Şekil
2.’de Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Yukarıgöklü Mahallesinde bulunan Hazine mülkiyetindeki
1666 parsel numaralı taşınmazın mevcut Nazım İmar Planı gösterilmektedir.

Şekil 2. Yukarıgöklü mah. 1666 parsel mevcut Nazım İmar Planı [3]
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Bu alanda mevcutta yürürlükte olan Nazım İmar Planının oradaki kamu hizmetlerince
değiştirilmesinin elzem olması durumundan dolayı 1666 nolu parselde parsel bazlı “Nazım
İmar Planı değişikliği yapılmıştır.
1666 nolu parsel üzerinde yapılan Nazım İmar Planı değişikliğiyle, parselin kullanım vasıfları
Şekil 3.’deki hale getirilmiştir.

Şekil 3. Yukarıgöklü mah. 1666 parsel değişiklik sonrası güncel Nazım İmar Planı [3]

Burada hayvan pazarı, park, konut alanı ve otoparktan teşekkül olan bölge, Nazım İmar Planı
Değişikliğiyle KSA (Küçük Sanayi Alanı), park, ticaret alanı, otopark haline gelmiş ve bu
alanların vasıf ve yüzölçümleri de değiştirilmiştir. Yapılan bu çalışma Milli Emlak
Müdürlüğünce Hazine hukuku ve kurum politikası kapsamında incelenmiş olup, gelir getirici
bir kullanım vasfı olan “Sanayi Sitesi” alanlarında ilgili Nazım İmar Planı Değişikliğiyle artış
sağlandığından dolayı uygun olduğu değerlendirilmiştir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Mülkiyet kavramının doğuşu ile birlikte bu kapsamda sınırlandırılan ve konumlandırılan
parsellerin yönetimi de başlı başına ehemmiyetli bir iş haline gelmiş ve bu konuda tarihten bu
yana bilimsel aşamalar kat edilmiştir. Bu süreç sonunda arazi yönetimi disiplini günümüzdeki
işlerliğini kazanmıştır. Şahıs parselleri olduğu kadar kamuya ait parseller üzerinde de idare
sağlayan “arazi yönetimi” kamuya ait taşınmazların etkin kullanımına yüksek olanak
sağlamaktadır. Bu doğrultuda imar planlaması ve akabinde devam eden imar uygulamalarıyla
konumu, sınırları ve mülkiyet durumu değişikliğe uğrayan Hazine parsellerinin yönetimi Milli
Emlak teşkilatınca sağlanmaktadır. Bu çalışmada da Hazine parselleri üzerinde özellikle kentsel
alanda yapılan bazı iş ve işlemlerden bahsedilmiş olup, Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesinde yapılan
bir Nazım İmar Planı değişikliği çalışmasıyla örneklendirilmiştir. Arazi yönetimin kamu
menfaatine yüksek kalitede hizmet edebilmesi için Hazine parselleri üzerinde yapılacak olan
tasarruflar, uygun denetimden geçirilmeli ve bu konuda Milli Emlak teşkilatında alanında
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uzman mühendislerin istihdamı arttırılmalıdır. Ayrıca direkt olarak Hazine hukukuna tesir eden
Hazine parsellerinin geçireceği iş ve işlemler mümkün mertebe kamusal hizmeti sağlayacak
kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak takip edilmelidir. Bu kapsamda hem Hazine parselinin
kamu hizmetlerine tahsisi sağlanırken hem de söz konusu parsellerin ekonomiye kazandırılması
yoluyla Devlete gelir ihdas edilmiş olacaktır.
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ABSTRACT
Today, recycling and remanufacturing is very important for the recovery of expired and waste
materials. The first step in product recovery is part disassembly. In disassembly operations,
the product can be partially disassembled to meet the demand for one or more parts of the
product, while in case of demand for all parts of the product, it can be completely
disassembled. The disassembly line is one of the most effective ways to reuse these waste
products. Therefore, the disassembly line should be designed and balanced to work efficiently
and effectively. When products are disassembled, the precedence relations of the parts should
be taken into account. The precedence relationship between the parts make complicate and
hard the problem. Also, the job completion time of each station should not exceed the current
cycle time. In this study, the exponential learning effect on the disassembly line balancing
problem (DLBM) is investigated. In classical scheduling problems, it is assumed that the
processing time of the jobs is fixed. However, when we look at the applications, the
processing time of the jobs may vary depending on the repetition of the job. In real life
problems, jobs are learned as they are repeated, and therefore processing times vary
depending on the time and position of the jobs. If the processing times show a decreasing
function depending on time and position, this effect is defined as learning. The aim of the
study is to minimize the number of disassembly workstations. Results were obtained for
different learning effect values and the effect of learning on the job completion time and
objective function value was examined. Lingo.11 is used as a optimization solver for small
size problem to find optimal result and Genetic Algorithm (GA) is used for bigger size
problem as a metaheuristic search method to find optimal or near-optimal results.
Keywords: Disassembly line balancing, learning effect,genetic algorithm

1. INTRODUCTION
Nowadays, recycling and remanufacturing is very important for the recovery of expired and
waste materials. The first step in product recovery is part disassembly. In disassembly
operations, the product can be partially disassembled to meet the demand for one or more
parts of the product, while in case of demand for all parts of the product, it can be completely
disassembled.
The disassembly line is one of the most effective ways to reuse these waste products.
Therefore, the disassembly line should be designed and balanced to work efficiently and
effectively. Disassembly line balancing involves assigning disassembly tasks to disassembly
stations, taking into account various performance criteria and priority constraints between
disassembly tasks (Güngör ve Gupta, 2001). While products are disassembling, the
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precedence relations of the parts should be taken into account. The precedence relationship
between the parts make complicate and hard the problem. This problem is called as
disassembly line balancing problem.
Gupta and Güngör (1999) introduced disassembly line balancing problems to the literature.
They discussed the DLBP as the optimal assignment of disassembly processes to disassembly
workstations by considering the precedence relationships.
Then, they studied the case where some of the parts to be disassembled were defective.
Defective parts may adversely affect the disassembly line and cause disassembly operations to
not be performed.
Some goals determined by the studies in the literatüre . These are:
Minimization of the number of
workstations
Minimization of lead time
Maximization of line efficiency

Altekin, 2017; Ding et al. 2010; Hezer and Kara, 2015;
Li et al. 2019
SM McGovern and Gupta, 2007
Agrawal and Tiwari, 2008; Avikal et al. 2014; Paksoy
et al. 2013

Altekin et al. 2008; Bentaha et al. 2014Bentaha vd.
2015; Kalaycılar et al., 2016
Table-1 Some goals determined by the studies in the literatüre
Profit maximization

The uncertainties and differences in the disassembly lines have led researchers to develop
different methodologies for solving the disassembly line balancing problems. First, a heuristic
solution procedure for the disassembly line balancing problem (DLBP) was developed by
considering the task failures (Güngör and Gupta, 2001). Combinatorial optimization
methodologies have been used for DHD problems (McGovern and Gupta, 2007).
Metaheuristic algorithms have been used in many studies as a solution method.
Agrawal and Tiwari, 2008; Ding et al., 2010; Kalayci and
Ant colony algorithm
Gupta, 2013
Artificial bee colony
algorithm
Kalayci et al., 2015
Genetic algorithm
McGovern and Gupta, 2007, Kalayci et al., 2016
Simulated annealing
algorithm
Wang vd., 2019
Tabu search algorithm
Kalayci and Gupta, 2014
Gravity search algorithm
Ren et al., 2017
Table-2 Metaheuristic algorithms used in the literature

Scheduling problems are important in production systems. Classical scheduling problems
assume that the processing times of jobs are fixed. However, in real life, the processing time
of the jobs may vary depending on the repetition of the tasks. In real life problems, jobs can
be under the effect of learning and the processing times of the jobs may vary according to the
position of the task.
It is defined as learning when the processing times show a decreasing function depending on
time and position. This situation is referred to as the learning effect in the literature(Eren,
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2014). Moshiev (2001) first developed the learning effect. Biskup(1999) first used the
learning effect in scheduling.
In the literature, the learning effect has not been studied in disassembly line problems so far.
In this study, we propose a new problem integrating the learning effect into the disassembly
line balancing problem and it is aimed to minimize the number of workstations for a given
cycle time. It is assumed that the learning effect of all tasks is the same.

2. PROBLEM DEFINITION AND FORMULATION
Considering the learning effect in the disassembly line problem, minimization of the number
of opened stations is aimed. There are n jobs that can be assigned to the appropriate stations.
Each job is j=1,2,…r at N stations. It is assigned to rth position in the sequence.
The learning effect is a<0. This value is the base 2 logarithmic value of the learning index.
tir=tr *ra ,

(1)

tir , processing time of job i assigned to position r.
ṫr=(tr+Ĉ(r-1))ra

(2)

where Ĉ(r-1) is the actual completion time of the task in (r-1)th position.
Assumptions:
1. Each job can be assigned to only one position at only one station.
2. Precedence relationships should be taken into account when assigning jobs to the
station.
3.

There is only one type of product.

4. A disassembly task is completed at only one station.
5.

Product parts disassembly times are deterministic and fixed.

6.

The sum of the processing times of all jobs assigned to a station must not exceed the
cycle time.

7. There is no delayed work and destructive operation.
A mathematical model was created for the disassembly line problem, which Güngör and
Gupta (2001) also dealt with, taking into account the learning effect.
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Table-3 Task and Parameters

There are 8 tasks in the current problem. Tasks and their related parameters are as shown in
Table-3.
Also, precedence relations are as in Figure-1.

Figure-1 Precedence relationships

Using the task parameters, the number of stations was found to be 4 (McGovern and Gupta,
2006) when the cycle time was 40. In this study, the objective function value was found to be
4 with the Lingo.11 optimization program for the same data.
Notations
The following notations are used in this study:
Indices:
i,kϵN set of tasks
(i,k) ϵ SP set of interacting tasks
jϵM set of station
rϵN position of tasks in the station
Parameters:
a: learning index,
C=cycle time of each station,
m: a big number.
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Decision variables:
yij: if task i is assigned to station j, 1; otherwise 0,
zj: if station j is opened, 1; otherwise 0,
xijr: if task i is assigned to position r in the station j , 1; otherwise 0,
bjr: if sequence r is used in the station j , 1; otherwise 0,
tjr: task time of task at the sequence r in the station j,
cjr: completion time of task at the sequence r in the station j,
3. MATHEMATICAL MODEL
The model formulation given as below:
f=
(3)

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑧𝑧j

Min

the number of workstations for given cycle time is to be minimized in Eq(3).
Subject to:
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑦𝑦ij=1
(4)

for ꓯ

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥 ijr=yij
(5)

for ∀ i ϵn
iϵN, jϵM

for ꓯ jϵM, rϵN

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥 ijr≤1
(6)

Eq(4), Eq(5) and Eq(6) ensure that a task can be assigned to only one workstation and only one
position in the workstation.
for ꓯ iϵn

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑦𝑦ij ≤ zj*C
(7)

Eq(7) ensures that the completion time of any workstation can not exceed the given cycle time.
∑𝑛𝑛𝑟𝑟=1 𝑐𝑐(𝑗𝑗, 𝑟𝑟)*x(a,j,r)- ∑𝑛𝑛𝑅𝑅=1 𝑐𝑐(𝑗𝑗, 𝑅𝑅)*x(k,j,R)) ≤0
for ꓯ
(8) Eq(8) ensures that precedence relations between the jobs should be implemented.
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑔𝑔i*xijr*re)+cj(r-1)*re*α*bjr=tjr
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑔𝑔i*xijr*re*bjr=tjr
(10)

for ꓯ jϵM,rϵN and r≠1

{a,k}ϵSP

(9)
for ꓯ jϵM and r=1

Eq(9) and Eq(10) calculates the processing time when any task is assigned to any station.

tjr*bjr≤tj(r-1)*bj(r-1)*m
(11)

for ꓯ jϵM,rϵN and r≠1

for ꓯ jϵM,rϵN and r≠1

cjr*bjr≤cj(r-1)*bj(r-1)*m
(12)

for ꓯ jϵM and r=1

cjr=tjr
(13)
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Eq(11), Eq(12) and Eq(13) gives the relationship between the processing time/completion time of
the task in any position r other than the first position at station j and the processing time/comletion
time of the task in the previous position.
x(I,j,(r-1))≤ ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥 ijr
(14)

(I≠i),(I=1,…N)

Eq(14) ensures that a task can be preceded by only one task.
xijr,
(15)

yij,

bjr,

zjϵ{0,1}

Finally, Constraint(15) shows binary variables.

4. GENETIC ALGORITHM BASED APPROACH
Any sequence-dependent disassembly line problem is a np-complete problem. Because, as
size of the problem increases, its complexity will increase too much (Kalaycı,2016).
Therefore, it is more hard to find optimal solution. We proposed a genetic algorithm based
approach to find optimal or near-optimal solution for bigger size problems.
Genetic algorithm is an approach developed by investigating the adaptation of living things to
the environment and their genetic characteristics. They are algorithms that try to find the most
suitable (best) solution among many possible solutions to a problem.
As the population evolves from generation to generation, bad solutions tend to disappear, and
good solutions tend to be used to create better solutions.

Figure-2 Genetic Algorithm Flowchart

4.1.Creating Initial Population
Initial population for problem is created randomly according to problem size. A stationoriented method is used that allows to assignment to workstations without exceeding the cycle
time. Tasks are randomly ordered as seen in Table-4. Starting from the first station and first
order job, assignments are made to the station by considering the precedence relationship
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between the jobs. Here, the completion time of the jobs assigned to the station should not
exceed the cycle time.
sample-1

6 5 7 1 2 8 4 3

Table-4 Random sequence sample
4.2.Fitness function and selection
Fitness function for our study is objective function (Eq. 3). The fitness function is a measure
of an individual's performance.
The roulette wheel method was used in the selection method.
4.3.Crossover Operator
In this study, precedence preservative crossover method (Kalaycı et al. 2016) is used as
crossover procedure.
pParent-1
pParent-2
MMask vector
Offspring

Figure-3 preservative preservative crossover method
In this method, a mask vector consisting of 0 and 1 is randomly generated. For genes with 0
value in the mask vector, jobs assigned to these genes in parent1 are transferred directly to the
offspring. The remaining jobs in Parent1 are transferred to the offspring chromosome
according to their order in Parent2. In this way, a offspring is created as a result of crossover.
4.4.Mutation Operator
In this study, precedence uniform operator method (Kalaycı et al., 2016) was used as a
mutation operator.
pParent-1
MMask vector

Offspring

Figure-4 Presedence uniform operator method
In this method, a mask vector consisting of 0 and 1 is randomly generated. For genes with 0
value in the mask vector, jobs assigned to these genes in Parent1 are transferred directly to the
offspring. The remaining jobs in parent1 are randomly reordered and transferred to the
offspring chromosome in this random order. In this way, a offspring is created as a result of
mutation.
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5. COMPUTATIONAL RESULTS
A mathematical model was created for the disassembly line problem, which Güngör and
Gupta (2001) also dealt with, taking into account the learning effect.
Task
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

Part Name
Antenna
Battery
Antenna guide
Bolt(Type 1) A
Bolt(Type 1) B
Bolt(Type 2) 1
Bolt(Type 2) 2
Bolt(Type 2) 3
Bolt(Type 2) 4
Clip
Rubber seal
Speaker
White cable
Red/blue cable
Orange cable
Metal top
Front cover
Back cover
Curciut board
Plastic screen
Keyboard
LCD
Sub-keyboard
Internal IC Board
Microphone

Task Time Predecessors
3
2
3
1,2
10
10
15
2
15
2
15
2
15
3
2
4,5
2
10
2
11
2
6,7,8,9
2
6,7,8,9
2
6,7,8,9
2
6,7,8,9
2
13,14
3
15
18
13,14,16,18
5
17
1
17
5
21
15
16,21
2
19,23
2
21

Table-5 Task and Parameters
25-task (McGovern and Gupta) data was used for this problem. Tasks and their related
parameters are as shown in Table-5.
In this study, the disassembly line problem is evaluated under the effect of learning, and
genetic algorithm metaheuristic is proposed as a solution method. Its application is made in
C# coding programme. Result for different values of learning effect are founded and these
results were compared.
Crossover rate and mutation rate are parameters of genetic algorithm. In this study, these
ratesare 0.7 and 0.2, respectively.
Also, used learning effect values are 0.7, 0.8 and 0.9.
Results for 8-task data for 4 different values of learning effect:
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lr=0.7

36

34

39

Workstation
1
2
3
18
10
23
14
36
20
12
16

Part Removal Sequence

4
1
5
2
8
7
3
6
Completion
38,1 39,2 37,5
time

40

a

36

12
14
18

23
16

35,84 35,8

lr=0.9

4

20
10
28

b

8
7
3
4
1
2
6
5
Completion
time

1
36

36

Workstation
2
3
20
12

18
10
14

4

16
23

30,9 38,8 36,7

Time to Remove Part
(in sec)

10
12
18

Workstation
3
2

Part Removal Sequence

23
16

8
3
2
4
5
6
7
1
Completion
time

1
36

Time to Remove Part
(in sec)

14
20

lr=0.8

4

Part Removal Sequence

Workstation
3
2

Time to Remove Part
(in sec)

Part Removal Sequence

8
2
7
5
6
1
3
4
Completion
time

1
36

c

Time to Remove Part
(in sec)

lr=0

d

Table-4a,b,c,d Results of 8-task data for 4 different learning effect values

Results for 25-task data for 4 different values of learning effect are as below. As can be seen
in the Table-7a,b,c,d, the number of stations opened is decreasing thanks to the learning
effect.

Table-7a,b Results of 25-task data for different learning effect values
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24
1
18
7
10
15
14
22
4
25
23
3
6
11
20
8
21
16
13
17
12
5
19
9
2

Completion time

1
2
3
3
15
2

2

Workstation
3
4

5

6

2
2
5
10
2
15
3
15
2
5

Time to Remove Part (in sec)

Part Removal Sequence

lr=0 ,7

15
1
2
2
2
2
10
18
15
2

14,00

18

17,1

17,8

17,9

16,4

d

Table-7c,d Results of 25-task data for different learning effect values

8-task
value of lr # of ws
0
4
0,9
4
0,8
4
0,7
3

25-task
value of lr # of ws
0
9
0,9
8
0,8
7
0,7
6

Table-8 Results of 8-task data

Table-9 Results of 25-task data

According to result Table-8 and Table-9, the learning effect gets smaller than opened number
of station decreases. This inference is better seen in the 25-task problem.

Comparison of results
10
8
6
4
2
0

1

2
8-task

3

4

25-task

6. CONCLUSİON
The learning effect has been studied for the first time in the disassembly line problem. This
effect, which is not taken into account in classical scheduling, has a significant effect on the
completion time of the job and the number of stations opened.
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As the work is repeated, it is learned, the learned work is completed in a shorter time and the
number of stations needed decreases.
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DIAGNOSIS OF BREAST CANCER WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
USING WEKA
Mehmet GÜL
Faculty of Engineering, Computer Science Engineering, Şırnak University, Şırnak, Türkiye
ABSTRACT
Today’s developing technology, in particular, has an indispensable impact on human life in a
variety of ways. The latest developments in the health system demonstrate this situation. Early
detection and treatment of many diseases in their early stages both extends a person's life and
improves their quality of life. On the other hand, it is critical in the use of technological
opportunities for sick people, as well as in the treatment of the disease and the treatment of
the individual. The goal of all studies is to overcome difficult situations, particularly in healthcare systems in countries that increase people's life expectancy. The Covid-19 disease, which
has recently forced many countries' health systems to close, has resulted in many closures.
With the realization of the closures, many compelling situations arise as a result of the fact
that the treatment of many diseases is either disrupted or individuals who are suspected of
being ill cannot go to the hospital due to the current closures. This is the most oppressive
aspect of the Covid-19 disease on health systems. In other words, it is possible that an
individual with a suspicion of the disease does not go to the hospital for fear of contracting the
covid-19 disease, and in the case of a possible suspicion of the disease, there is a risk of not
receiving early treatment or of the disease progressing. Artificial intelligence algorithms were
used to analyze all of these situations in order to overcome them. The decision table, random
forests, and multilayer perceptrons algorithms were used in the study to create a model for the
diagnosis of breast cancer disease. WEKA machine learning software was used for the
analysis studies on the obtained Breast cancer dataset. Each model's performance was
assessed using 10-fold cross validation. The accuracy criteria, correct and incorrectly
classified samples, kappa, mean absolute error, and time taken to create the model were all
compared while developing the model. The Optimized Forest and Multilayer Perceptrons
algorithms produced successful results when the Pearson VII universal kernel was used in the
analysis process.
Keywords: Decision Table, Random Forests, Multilayer Perceptrons, Weka, Breast Cancer
Introduction
It can diagnose many diseases using machine learning (ML) algorithms, particularly using
datasets created. The studies conducted yielded extremely positive results. There are three
types of machine learning algorithms: supervised, unsupervised, and reinforcement learning.
It classified the samples in the dataset using supervised ML algorithms. Classified data is used
to train supervised algorithms [1]. The machine analyzes the data as it goes through the
training process using the learned information obtained from the historical data. Unlike
supervised ML algorithms, the self-learning process in unsupervised ML algorithms is
completed without correctly labeled data. The trial-and-error method is used in reinforcement
learning to make discoveries [2]. It administers sequentially rewards and punishments in the
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trial-and-error method. At the end of the task, the machine discovers the correct approach
thanks to punishment and reward.
Although disease diagnosis studies using ML algorithms are not the first, many studies have
yielded positive results [3 – 8]. Table 1 shows some of the successful results reported in the
studies conducted. Multiple algorithms are used for disease prediction rather than a single
algorithm.
Table 1: Disease prediction with ML algorithms, as well as the best ML algorithms and
accuracy rates.
Studies
Disease Prediction ML Algorithms
Best Algorithm Accuracy
Obtained
[3]
Coronary Artery LR, DT, RF, SVM, ANN
93.03%
Disease
k-NN, ANN
[4]
Respiratory
RF, DT, MLP
DT
99.41%
Disease
[5]
Breast Cancer
SVM, DT, NB, k- SVM
97.13%
NN
[6]
Diabetes
DT, SVM, NB
NB
76.30%
[7]
Dementia
J48 DT, NB, RF, J48 DT
99.23%
MLP
[8]
Fatty Liver Disease LR, k-NN, DT, LR
75.00%
SVM, NB, RF
It is used ML algorithms to determine an early diagnosis of Breast Cancer within the scope of
this study. The ML algorithms used in the study are as follows: Decision Table (DT), Random
Forests (RF), and Multilayer Perceptrons (MLP). Waikato Environment for Knowledge
Analysis (WEKA) software was used to compile the algorithms. The presence of the disease
in the patient was estimated as a result of the study by analyzing the symptoms of Breast
Cancer.
2. Materials and Methods
2.1. Modelling
SMOTE and Spread Subsample-controlled ML algorithms were used to preprocess the data.
The WEKA Explorer module was used to create the model of the algorithms discussed in the
study. It validated the classifiers under consideration with a factor of ten. Each algorithm was
used to assess breast cancer separately.
2.1.1. Decision Table
To have information about any problem, it is necessary to have as much information as
possible about the problem under investigation. The results seek with the conditions of "and",
"or", "if ..., then ...", "not" etc. to be made within the solution set that in the light of the
information gathered. The search must be conducted under the following conditions: A
premise and a conclusion are required for conditional inference. The following formula
expresses the conditional statement:
𝑝→𝑞
The decision table consists of a set of conditions, actions, condition values and action values
[9].
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2.1.2. Random Forests
The random forest (RF) algorithm, like the decision tree (DT) algorithm, has a tree structure.
Unlike the DT algorithm, several trees are generated from the values of random samples in
the dataset, and the eventual result is based on the results of the majority of the trees. The RF
algorithm is particularly useful in text classification and extraction, as well as in statistical
data analysis. Brain tumors, cancer, heart problems, hepatitis, and other diseases, on the other
hand. It is also preferred in disease diagnosis processes to separate data into different
categories. It has also been reported to be used in computer image processing for two-layer
video segmentation [10–12]. Among the data to be evaluated on the image, for example,
various visual cues such as color, shape, texture, and depth are classified for evaluation [13],
and person recognition [14] operations can be performed.
Following the evaluation of the obtained results, it performs classification. The classification
is created by determining which class in the categorized data set receives the most votes [29].
This is known as the bagging process, and it is performed during the data analysis process.
Although the categorization process carried out during the bagging process can yield
successful results, some drawbacks may occur. The cost of analyzing large amounts of data
with numerous samples includes running time and memory size.
2.1.3. Multilayer Perceptrons
The Multilayer Perceptrons algorithm is widely recognized as the most widely used and
preferred neural network algorithm. Signals are typically transmitted in one direction within
the network, from input to output. It has the advantage of not having a loop in the processing
process, allowing the neuron output of each signal to be independent of the neuron used. It
has a feed-forward architectural structure as well. Layers are not directly connected to the
created environment. The first layer formed is known as the input layer, and it is considered
independent of the network. Its sole function is to transmit input signals to the upper layer
without any processing. Immediately following the input layer, a certain number of
independent neurons form the architectural structure. Each independent layer serves as a
standard sensor for the previous layer’s neurons’ outputs. Figure 1 depicts the single-output
structure of multilayer sensors with n inputs and k hidden layers [15].

Figure 1: Layers of Multilayer Perceptrons
2.2. Comparative Analysis
A 10-fold cross-validation test was used to compare the performances of different supervised
machine learning algorithms in light of the important criteria listed above.
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2.2.1. Accuracy
The correct estimation based on the model’s total estimations is accepted as a criterion for all
samples. Depending on the correct classifications, each algorithm may produce a unique set of
performance results. The ratio of true positives (TP), true negatives (TN), false positives (FP),
and false negatives (FN) classified as true is used to calculate accuracy. The calculation
needed for precision is as follows;
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
The comparison analyze includes important accuracy measures, such as precision, recall, and
F-Measure. It is calculated by dividing the sum of TP and FP by all predicted positive TP
estimates. Precision is also used to determine how many people who are classified as positive
for each disease actually have the disease. The precision determination formula is as follows;
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
The recall measures the accuracy of the TP prediction on the true positive samples in the
dataset. It is divided TP by the sum of TP and FN to get the recall percentage of how many of
all cases with positive disease diagnoses were correctly identified by the model.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
Because precision and recall are different metrics, the F-Measure value assesses the harmony
and balance of the two. The formula below is used to calculate F-Measure. When one
criterion is improved at the expense of another, the F-Measure score decreases [16].
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 𝑥

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

2.2.2. Correctly and Incorrectly Classified Instances
It is taken into account when comparing machine learning algorithms. The sum of the TP and
TN estimates is the result of correctly classified instances. The result of mis-classified
samples, on the other hand, is obtained as the sum of the model’s FP and FN predictions [17].
2.2.3. Kappa Statistic
While Cohen’s Kappa statistic determines the reliability of results between the same two
raters, it also determines how closely the raters agreed by chance. A score of zero indicates
that there is no or little agreement between the two raters. The score, however, can also be
less than zero. If the score is 1 point, it is indicating complete agreement [18]. 𝑃0 represents
the probability of agreement in the formula below, and 𝑃𝑒 represents the probability of
random agreement between the evaluators.
𝐾=

𝑃0 − 𝑃𝑒
1 − 𝑃𝑒

where 𝑃0 is the probability of agreement and 𝑃𝑒 is the probability of random agreement
between the raters.
2.2.4. Mean Absolute Error (MAE)
To assess the performance of the developed model, the amount of misclassifications or errors
in model estimation must be measured. MAE is used to calculate the amount of error. The
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MAE is calculated by taking the average of all absolute errors and determining how close the
predicted value is to the true value in the dataset. The MAE value obtained from the following
formula has n representing the total number of errors, the total symbol, 𝑥𝑖 representing the
predicted value, x representing the actual value, and the vertical bars representing the absolute
value [19].
𝑛

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑥𝑖 − 𝑥|
𝑛
𝑖=1

2.2.5. Time taken to build the model
It is the expression in seconds of the model's realization time. In other words, it denotes the
amount of time required to train the model. This value is required to determine which model
will perform faster.
2.3. Finding the Best Model
Accuracy in a model to be created may not be sufficient in selecting the best model on its
own. In this case, the results of other model performances should be considered [20]. Best
performance, on the other hand, is obtained when the dataset is symmetrical or has a close or
equal number of samples per class [16]. A first-stage imbalance was discovered when the
breast cancer dataset was examined. The data set contains more non-repeatable samples than
it does repetitive samples. In this case, it is considered many criteria to select the best
algorithm to be used in the development of the breast cancer model. The following were the
criteria that were determined:







Highest accuracy, precision, recall and F-measurement;
The highest correctly classified examples;
Lowest misclassified samples;
Highest kappa statistic score;
Lowest mean absolute error;
Minimum time required to build the model

3. Results
3.1. Breast Cancer
The data set created by the University Medical Centre, Institute of Oncology, Ljubljana,
Yugoslavia, was used within the scope of the study. The dataset has nine attributes and one
class attribute. While the dataset contains 286 samples, it is composed of 70% non-repeatable
data and 30% repetitive data. Figure 2 depicts the data visualization by attribute.
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Figure 2: Imported dataset composition of WEKA Explorer and some visualizations.
3.1.1. Modelling
The results of the experiments performed during the process in the model created, including
the dataset hyper-parameter optimization, are discussed separately in the model developed for
disease prediction.
3.1.2. Hyperparameter Optimization
The study's aim is that find that the best algorithm to use in the disease prediction model that
has been developed. The best configuration and optimal performance of an algorithm are
obtained during the model creation process. On WEKA software, the Attribute Selection
property and uselBk hyper-parameters of the Decision Table algorithm have been modified.
The results are shown in the Table 2.
Table 2: Results obtained with the Decision Table algorithm
Traning Number Attribute Selection uselBk
Cross Val
1
Best First
False
1
2
Best First
False
2
3
Best First
False
3
4
Best First
True
1
5
Best First
True
2
6
Best First
True
3
7
Greedy Stepwise
False
1
8
Greedy Stepwise
False
2
9
Greedy Stepwise
False
3
10
Greedy Stepwise
True
1
11
Greedy Stepwise
True
2
12
Greedy Stepwise
True
3
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Random forest is the next application examined. In the first trial, the renewal number, which
determines the number of trees, was determined to be 100, and the maximum depth value was
determined to be zero. The outcomes are shown in Table 3 below.
Table 3: Results from random tree
Training Number
Bag Size
1
100
2
75
3
50

Accuracy
73.53%
74.41%
75.29%

The results of the next algorithm, Multilayer Perceptrons, which he handled within the scope
of the study, are shown in Table 4 below.
Table 4: Results obtained with the Multilayer Perceptrons algorithm
Training Number
Hidden Layers
Accuracy
1
10
70.88%
2
10, 5
71.77%
3
5,5
70.29%
3.1.3. Results for Comparative Analysis
The developed disease prediction model underwent hyper-parameter optimization. The best
configuration was determined by taking the best results from each algorithm. 10-fold crossvalidation technique was used to evaluate the developed models. Table 5 shows the accuracy
performance results of the created model.
Table 5: The results of accuracy performance
Algorithm
Accuracy
Precision
67.35%
0.656
DT
OF
75.29%
0.779
MLP
71.77%
0.737

Recall
0.729
0.706
0.676

F-Measure
0.691
0.741
0.706

Table 5 displays the Accuracy, Precision, Recall, and F-Measure results for each algorithm
separately. The highest accuracy values of each algorithm were indicated in bold letters while
the model was being built. The time values needed to create the model as a result of the 10fold cross-validation process was also classified as model performance accuracy and
inaccuracy. Classification was determined using the Kappa Statistic and the Mean Absolute
Error. The obtained results are shown in Table 6 below.
Table 6: Time taken during model creation, and other results.
Algorithm
Correctly
Incorrectly Kappa
Mean
Classified
Classified
Statistic
Absolute
Instances
Instances
Error
229
111
0.347
0.413
DT
256
84
0.506
0.358
OF
244
96
0.435
0.3
MLP
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4. Discussion
The researchers carefully examined all the findings and developed the best breast cancer
prediction model. Tables 2, 3, and 4 show the outcomes of the models developed for breast
cancer disease prediction. The kappa statistics derived from the data set were used to
determine the usefulness and evaluation of the existing model. According to the results, the
algorithms with the best performance are the OF and MLP algorithms, with 75.29 % and
71.77 % values, respectively. The best results, according to the Kappa statistical value, are OF
with 0.506 and MLP with 0.435. The results are depicted in figures 3, 4, and 5.

Figure 3: The results obtained from DT, OF and MLP algorithms

Figure 4: Correctly Classified Instances and Incorrectly Classified Instances of DT, OF, and
MLP algorithms
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(a) Kappa Statistic

(b) Mean Absolute Error

(c) Time in Seconds

Figure 5: Kappa Statistic, Mean Absolute Error, and Time in Seconds values of DT, OF, and
MLP algorithms
The breast cancer dataset was examined as part of the scope of the study. Figure 3 depicts the
best performances of the examined algorithms during the training process of the modified
hyper-parameters. When the data was examined, the OF and MLP algorithms produced
successful predictions of breast cancer disease. Figure 4 depicts the Correctly Classified
Instances and Incorrectly Classified Instances results of the DT, OF, and MLP algorithms
used in the study. When the results were examined, the OF and MLP algorithms produced
successful results. When the graph in Figure 5 was examined, successful results were obtained
from the OF algorithm based on Kappa Statistic data, the DT algorithm based on Mean
Absolute Error data, and the OF algorithm based on Time in Seconds data.
5. Conclusions
The study's goal was to develop a Breast Cancer prediction model using three supervised
machine learning algorithms: Decision Table, Optimized Forest, and Multilayer Perceptor. A
comparison was made by evaluating the models' performances in 10-fold cross validation
using WEKA machine learning software. The Breast Cancer prediction model with the
support vector machine and the Pearson VII universal core had the highest accuracy rate of
75.29 percent. In the model developed for Breast Cancer prediction, the Optimized Forest and
Multilayer Perceptor algorithms performed well, with the Optimized Forest algorithm
precision, F-Measure, accuracy, correctly classified instances, and incorrectly classified
instances values performing well.
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MUŞ KOŞULLARINDA EKMEKLİK BUĞDAYDA (Triticum aestivum L.)
NORMALİZE EDİLMİŞ VEJETASYON FARKLILIK İNDEKSİNİN DİĞER
TARIMSAL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Mehmet KARAMAN
Muş Alparslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Bölümü. Muş, Türkiye
ÖZET
Buğdayın daha çok insan gıdası olarak tüketilmesi, ham veya işlenerek tüketicilerin hizmetine
sunulabilmesi, farklı iklim ve toprak yapısına uyum kabiliyetinin yüksek olması gibi
faktörlerden dolayı dünyada ve ülkemizde önemi artarak devam etmektedir. Ekmeklik
buğday, serin iklim tahılları içerisinde ekimi ve üretimi yönüyle ilk sırada yer almaktadır.
Dünyada, buğday üretiminin yaklaşık %96’sını ekmeklik buğday oluştururken ülkemizde ise
bu oran %83 civarındadır. Biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden dolayı ülkemizde ve
dünyada ekmeklik buğday üretiminde dalgalanmalar olmaktadır. Her geçen gün artan dünya
nüfusu ve stabil olmayan üretim miktarı dikkate alındığında birim alan tane verimini artırmak
ve kabul edilebilir kalite değerlerine ulaşmak ıslah programları için elzemdir. Nitekim,
küresel ısınmanın da etkisi ile farklılaşan iklim koşullarına ekmeklik buğday genotiplerinin
tepkileri farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, özellik bazında genotiplerin durumunu
irdelemek ve tarımsal özellikler arasındaki etkileşimi belirlemek önem arz etmektedir.
Çalışmada; tane verimi, normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksi, metrekarede başak
sayısı, sedimantasyon ve yaş glüten özellikleri incelenmiştir. Araştırma, yağışa dayalı
koşullarda 2019-2020 yetiştirme sezonunda Muş merkezde yürütülmüştür. Deneme, Tesadüf
Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 10 adet ileri kademe
ekmeklik buğday hattı ve 2 adet tescilli ekmeklik buğday çeşidi ile toplamda 12 ekmeklik
buğday genotipi deneme materyalini oluşturmuştur. Araştırılan tüm özelliklerde genotipler
arasında p<0.01 seviyesinde önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. G1, G2, G8 ve G10,
tane veriminde, G1 ve G8 normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksinde, Kenanbey ve
Ekiz sedimantasyonda, G3, G4 ve G5 yaş glütende yüksek değerler ile dikkat çekmiştir.
Korelasyon analizi sonuçlarına göre; normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksinin tane
verimi ile pozitif, sedimantasyon ile negatif ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, tek
yıllık çalışma sonuçları kesin kanaat bildirmek için yeterli olmamakla birlikte fizyolojik
özelliklerden olan normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksi seleksiyon çalışmaları için
önem arz etmektedir. İlaveten G8 ileri kademe ekmeklik buğday hattının Muş ve benzeri
ekolojiler için ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanılabileceği ön görüsü oluşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Verim, kalite, fizyoloji
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DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NORMALIZED
DIFFERENCE VEGETATION INDEX AND OTHER AGRICULTURAL
CHARACTERISTICS IN BREAD WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) IN MUŞ
CONDITIONS
ABSTRACT
The importance of wheat continues to increase in the world and in our country due to factors
such as being consumed more as human food, being offered to consumers raw or processed,
and its ability to adapt to different climate and soil structure. Bread wheat ranks first among
the cool climate cereals in terms of cultivation and production. While bread wheat constitutes
approximately 96% of wheat production in the world, this rate is around 83% in our country.
Due to biotic and abiotic stress factors, there are fluctuations in bread wheat production in our
country and in the world. Considering the increasing world population and the unstable
production amount, it is essential for breeding programs to increase the grain yield per unit
area and reach acceptable quality values. As a matter of fact, the responses of bread wheat
genotypes to climatic conditions that differ with the effect of global warming differ. In this
context, it is important to examine the status of genotypes on the basis of traits and to
determine the interaction between agricultural traits. In the study; grain yield, normalized
difference vegetation index, number of spike per square meter, sedimentation and wet gluten
properties were investigated. The research was carried out in the center of Muş in the 20192020 growing season under the rainfed conditions. The experiment was set up according to
the Randomized Trial Blocks Design with 3 replications. 10 advanced stage bread wheat lines
and 2 registered bread wheat cultivars and a total of 12 bread wheat genotypes constituted the
experiment material. It was determined that there were significant differences at p<0.01 level
between genotypes in all investigated traits. G1, G2, G8 and G10 drew attention with high
values in grain yield, G1 and G8 in normalized difference vegetation index, Kenanbey and
Ekiz in sedimentation, G3, G4 and G5 in wet gluten. According to the results of the
correlation analysis; It was observed that there was a positive relationship between the
normalized difference vegetation index and grain yield, and a negative relationship with
sedimentation. As a result, although the results of one-year study are not sufficient to give a
definite opinion, the normalized difference vegetation index, which is one of the physiological
characteristics, is important for selection studies. In addition, it has been predicted that the G8
advanced bread wheat line can be used as a parent in breeding programs for Muş and similar
ecologies.
Keywords: Yield, quality, physiology

1. GİRİŞ
Ülkemiz nüfusunun her geçen gün artmasının yanı sıra biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden
kaynaklı verim düşüşleri buğday arzının yetersiz, tüketimin ise fazla olmasına yol açmıştır.
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2021 yılı buğday üretim miktarı 2020 üretim sezonu ile karşılaştırıldığında buğday üretiminde
%13.9 oranında azalma olduğu ve toplam üretim miktarının 17.650.000 tona düştüğü
bildirilmiştir (Anonim, 2021).

Şekil 1. Ülkemizde buğdayın güncel durumu (Kaynak: Anonim, 2021)

İnsan beslenmesinde günlük kalorinin yaklaşık %20’sini karşılayan buğday, proteinin ve
günlük ihtiyaç duyulan enerjinin ana kaynağı olduğu, günlük kişi başına 400-500 g ekmek
tüketimi dikkate alındığında buğdayın işlenmesi ile elde edilen gıdaların başında ekmeğin
geldiği bildirilmiştir (Kaya, 2006; Subaşı ve Ayrancı, 2021).
Buğdayda, tane verimini artırmak için agronomik uygulamaların (sulama, gübreleme vs.)
optimum düzeyde yapılması, ekolojik koşulların uygun olması önem arz etmektedir. Fakat,
tüm bu faktörlerin yanı sıra başarılı bir yetiştiricilik için çeşit veya genotipin kalıtımı başarıyı
artırmada kilit rol oynamaktadır. Bu minvalde, ticarete konu olmuş çeşitlerin veya araştırma
konusu ileri kademe materyalin genetik kapasitesini değiştirmeye veya geliştirmeye yönelik
dünyada ve ülkemizde buğday ıslah programları yürütülmektedir.
Islah sanatının hedeflenen amaca ulaşabilmesi için temel amacın net ortaya konması, ıslahı
yapılacak olan materyalin iyi tanınması ve seçilecek olan ebeveynlerin birbiri üzerindeki
etkileşimi iyi teşhis edilmelidir (Sarawgi ve ark., 1997; Yağdı ,2002; Hui ve ark., 2008;
Özlem Kurt Polat ve ark., 2015).
Normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksi (NDVI) tane verimini tahmin etmede yardımcı
olan spektral indekstir. NDVI’yı ölçmeye yarayan Trimple Greenseeker el cihazı, kırmızı ışığı
emme ve klorofilin kızılötesi enerji civarındaki dalga boylarını yansıtma özelliği vasıtasıyla
yeşil alanı dikkate alarak yaprak miktarının fazla olduğu alanları az olan alanlardan ayırma
yeteneğindedir. NDVI’nın özellikle çiçeklenme ve tane dolum dönemlerinde tane verimi ile
pozitif ilişkili olduğu bildirilmiştir (Mkhabela ve ark., 2011; Bayhan ve ark., 2021).
Bu çalışmada amaç; Zadoks 32 (Zadoks, 1974) dönemi normalize edilmiş vejetasyon farklılık
indeksi ile diğer tarımsal özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlaveten, ileri kademeye
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getirilmiş hatlardan kontrol çeşitlere göre üstün olan hatları tespit ederek ıslah süreçlerini
devam ettirmektir.

2. MATERYAL VE METOT
Araştırma, Muş ilinin yağışa dayalı koşullarında 2019-2020 yetiştirme sezonunda
yürütülmüştür. Deneme materyalini, 2 adet tescilli ekmeklik buğday çeşidi ve ileri kademeye
getirilmiş 10 adet ekmeklik buğday hattı olmak üzere toplamda 12 adet genotip oluşturmuştur
(Tablo 1). Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre tasarlanan çalışmada her parsel 5 m
uzunluğunda ve 1.2 m eninde dizayn edilmiştir. Ekim işlemi parsel mibzeri ile metrekareye
450 adet m-2 ekim normunda 21.10.2019 tarihinde yapılmıştır. Deneme alanı topraklarının
killi, organik madde içeriği; %1.1, fosfor miktarı; 3.66 kg/da (az), PH; 8.0 (hafif alkali), Tuz
oranının; % 0.3 olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1. Deneme materyaline ilişkin bilgiler
S.N. Genotipler

Karakteri

Orijini

1

Kenanbey

Kışlık

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

2

Ekiz

Kışlık

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü

3

G1

Kışlık

CIMMYT

4

G2

Kışlık

CIMMYT

5

G3

Kışlık

CIMMYT

6

G4

Kışlık

CIMMYT

7

G5

Alternatif

CIMMYT

8

G6

Kışlık

CIMMYT

9

G7

Alternatif

CIMMYT

10

G8

Alternatif

CIMMYT

11

G9

Alternatif

CIMMYT

12

G10

Alternatif

CIMMYT

CIMMYT: Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi

Deneme alanında bitki besin maddesi eksikliğini tamamlamak amacıyla saf madde üzerinden
6 kg fosfor (P2O5) ve 12 kg azot (N) hesabıyla fosforun tamamı ekim ile beraber, azotun
yarısı ekim ile kalan yarısı ise kardeşlenme dönemi sonunda uygulanmıştır. Deneme alanında
geniş yapraklı yabancı otlar yoğun olduğundan dolayı yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu
dönemde geniş yapraklı yabancı ot ilacı sırt pülverizatörü ile tatbik edilmiştir. Hasat işlemi,
deneme biçerdöveri ile her parsel ayrı ayrı olacak şekilde 08.07.2020 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın yapıldığı sezonda yağış ve sıcaklık değerleri incelendiğinde, toplam yağış
miktarının uzun yıllar ortalaması civarında olduğu, fakat aylar bazında sezon içi yağış
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dağılımının düzensiz olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Üretim sezonunda gerçekleşen yağış
miktarının yaklaşık %57’si bahar (Mart, Nisan ve Mayıs) ayında gerçekleşmiştir. Sezona ait
sıcaklık değerlerinin ise çoğunlukla uzun yıllar ortalama sıcaklık değerlerinden yüksek olduğu
görülmüştür (Tablo 2).

Tablo 2. 2019-2020 yetiştirme sezonu ve uzun yıllar yağış ve ortalama sıcaklık değerleri
Yağış miktarı (mm)
2019-2020
Uzun yıllar
0.0
14.7
37.0
63.5
27.2
94.1
74.4
89.7
36.8
86.0
89.2
100.4
198.0
103.3
117.0
107.4
113.2
69.0
29.0
28.2
27.8
6.6

Aylar
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz

749.6

Toplam

Ortalama Sıcaklık (oC)
2019-2020
Uzun yıllar
19.9
20.0
16.7
12.6
6.9
4.5
4.2
3.0
-7.7
-7.4
-3.8
-6.1
3.7
0.6
11.2
9.0
17.6
14.9
20.5
20.2
25.4
25.3

762.9

-

-

2.1.istatistiki analizler
İstatistiki analizler JMP 5.0 paket programı vasıtasıyla yapılmıştır. Oluşan gruplar arası
farklılıklar LSD testine göre p<0.01 veya p<0.05 önem düzeyinde yorumlanmıştır (Kalaycı,
2005). Grafikler, Genstat 12th programı kullanılarak çizilmiştir (GenStat, 2009).

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada, araştırılan tüm özelliklerde genotipler arasında %1 seviyesinde önemli farklılıklar
olduğu belirlenmiştir.
Tablo 3. Araştırılan özelliklere ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar
Genotipler

TV (kg/da)

MBS adet/m2

NDVI

SD (ml)

YG (%)

Kenanbey

260.0

ef

366.3

a

0.490

f

45.0

a

29.6

b

Ekiz

296.7

d

397.5

a

0.575

c

38.5

b

29.1

b

G1

367.9

b

336.3

abc

0.625

b

30.0

c

27.0

c

G2

347.1

bc

302.5

bc

0.547

cd

31.7

c

29.3

b

G3

244.2

f

337.5

abc

0.545

cde

32.0

c

32.2

a

G4

273.3

def

280.0

c

0.525

def

33.0

c

32.4

a

G5

257.9

ef

295.0

bc

0.500

ef

31.0

c

31.4

a

G6

288.3

de

290.0

bc

0.563

cd

26.7

d

26.2

c
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G7

332.1

c

287.5

c

0.557

cd

25.0

d

26.5

c

G8

406.3

a

352.5

b

0.680

a

26.0

d

26.8

c

G9

263.3

ef

369.2

a

0.523

def

32.0

c

29.2

b

G10

366.7

b

375.0

a

0.525

def

24.0

d

23.3

d

Genel ortalama 308.6

332.4

0.555

31.2

28.6

LSD (0.05)

33.03**

12.53**

0.05**

3.02**

1.60**

CV (%)

6.32

11.13

4.87

5.72

3.3

TV: tane verimi, MBS: metrekarede başak sayısı, NDVI: Normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksi, SD: sedimantasyon, YG: yaş glüten

Araştırmada, tane verimi değerlerinin 244.2-406.3 kg/da arasında değişim gösterdiği, deneme
ortalamasının ise 308.6 kg/da olduğu görülmüştür. G8 en yüksek tane verimi değerini
vermiştir (Tablo 3). Buğdayda tane veriminin genotiplerin kalıtımıyla ilişkili olduğu
(Krejcirova ve ark., 2007; Benli ve Koca, 2018), toprağın bitki besin elementi bakımından
durumunun (Baresel ve ark., 2008; Benli ve Koca, 2018), agronomik uygulamaların optimum
seviyede yapılıp yapılmamasının ve iklim şartlarının da tane verimi üzerinde etkili olduğu
bildirilmiştir (Branlard ve ark., 2001; Benli ve Koca, 2018). Ekmeklik buğday
yetiştiriciliğinde, üretim sezonunda gerçekleşen toplam yağış miktarından ziyade yağışın
aylar bazında dağılımı ve özellikle generatif dönemde birim alana düşen yağış miktarı tane
verimini önemli düzeyde etkilemektedir.
Metrekarede başak sayısı, tane verimi ile pozitif korelasyon gösteren önemli verim
komponentlerindendir (Karaman, 2022). Bu çalışmada, metrekarede başak sayısı değerlerinin
280.0-397.5 adet/m2 arasında farklılık gösterdiği, deneme ortalamasının ise 332.4 adet/m2
olduğu belirlenmiştir. Çobanoğlu ve Ayrancı (2021), genotipe ait kalıtımın metrekaredeki
fertil başak sayısı üzerinde etkili olduğunu, ek olarak bahar ayında yapılan farklı azotlu gübre
uygulamalarının birim alandaki fertil başak sayısını etkilediğini vurgulamışlardır.
Araştırmada, Zadoks 32 aşaması normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksi (NDVI)
değerinin 0.490-0.680 arasında değiştiği, deneme ortalamasının 0.555 olduğu görülmüştür.
NDVI, verim ve kalite ile ilişkili olduğu farklı araştırıcılar tarafından doğrulanan fizyolojik
özelliklerdendir. Nitekim, Bayhan ve ark., (2021) NDVI’nın hektolitre ve nişasta ile negatif
ilişkili, Karaman (2017); tane verimi ile pozitif ilişkili, Kızılgeçi (2017); yaş glüten ile pozitif
ilişkili, Karaman (2020); protein oranı ile pozitif ilişkili olduğunu bildirmiştir.
Un sanayicileri açısından önemli kalite parametrelerinden olan sedimantasyon değerinin 24.045.0 ml arasında değiştiği, deneme ortalamasının 31.2 ml olduğu belirlenmiştir.
Sedimantasyon miktarı, ekmeklik buğdayın gluten kalitesinin belirlenmesinde dikkate alınan
önemli bir özelliktir (Gençtan ve Sağlam, 1987; Korkut ve ark., 1993; Kahraman ve ark.,
2021). Araştırmada, yaş glüten oranının 23.3-32.4 ml arasında değişim gösterdiği, deneme
ortalamasının 28.6 ml olduğu görülmüştür. Glüten miktarının şekillenmesinde tane dolum
aşamasındaki hava şartlarının önemli olduğu, özellikle çevre koşullarının ve genotipe ait
kalıtımın dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir (Koçak ve ark., 1992). Edirne, Kırklareli ve
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Tekirdağ illerinde yapılan çalışmalarda, glüten oranı üzerinde genotip, çevre ve genotip*çevre
interaksiyonunun etkili olduğu belirlenmiştir. Fakat, çevrenin etkisinin % 63.7 oranla en
yüksek oranda olduğu bildirilmiştir (Kahraman ve ark., 2021).
Araştırmada; özellikler arası ilişkiyi, genotip-özellik ilişkisini, özellik bazında tercih edilen
veya edilmeyen genotipleri, özellik bazında genotipler arasındaki varyasyonu vektörler ile
açıklayan (Yan ve Tinker, 2006; Abate ve ark., 2015) GGE biplot grafiği görsel olarak
sunulmuştur (Şekil 2). Çalışmada, PC1; %53.77, PC2; %25.27 ve PC1+PC2; %79.04
oranında genotipler arasındaki varyasyonu açıklamıştır. TV ile NDVI arasında pozitif ve
güçlü bir ilişki olduğu, aynı zamanda her iki özelliğin SD ve YG ile negatif ilişkili olduğu
açık bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca, TV ve NDVI özellikleri ile MBS arasında güçlü olmasa
da pozitif ilişki olduğu, yine MBS’nin SD ile pozitif ilişkili olduğu söylenebilir.

Şekil 2. Genotip-özellik ilişkisini gösteren GGE biplot grafiği

TV ve NDVI özelliklerinde; G1 ve G8, MBS’de; Ekiz ekmeklik buğday çeşidi ve G10,
SD’de; Kenanbey ekmeklik buğday çeşidinin, YG’de; G3, G4 ve G5 hatlarının ideal
genotipler olduğu görülmektedir.
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Muş ili yağışa dayalı şartlarda 2019-2020 yetiştirme sezonunda yürütülen çalışma sonucunda;
sapa kalkma dönemi normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksi ile tane verimi arasında
pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır. Tane veriminin aksine kalite özelliklerinden
sedimantasyon ve yaş glütenin normalize edilmiş vejetasyon farklılık indeksi ile negatif
ilişkili olduğu görülmüştür. Tane veriminde ön sırada yer alan G1, G8 ve G10 ileri kademe
hatlarının umut vadeden materyal olduğu ön görüsü ile farklı yıl veya lokasyonlarda tekrar
denenmesi gerektiği sonucu hasıl olmuştur. Ayrıca, normalize edilmiş vejetasyon farklılık
indeksi ile ilgili olarak Zadoks 32 aşamasına ilaveten diğer fenotipik dönemlerde kapsamlı
çalışmaların yapılması tane verimi veya kalite odaklı çalışan ıslah programlarına katkı
sağlayacaktır.
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ÖZET
Doğal afetler, insan ve diğer tüm canlı yaşamını önemli ölçüde etkilemekte olup, meydana
geldiğinde çoğu zaman çok büyük zararlara yol açmaktadır. Kuraklık ise doğal afetler
arasında en yaygın olanlardan biri ve yer yer en tehlikelisi olabilme potansiyeline sahiptir.
Özellikle son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi nedenlerle de ön plana
çıkmaktadır. Yerel ya da bölgesel olarak meydana gelmesi muhtemel bir olgu olan kuraklık,
belli bir zaman aralığında yağışın yeteri kadar yağmaması olarak tanımlanabilir. Kuraklık,
iklimsel ve bölgesel özelliklere bağlı olan ve tüm canlı yaşamını olumsuz etkileyen bir doğal
afettir. Kuraklığın önceden tahmin edilmesi, oluşturabileceği sosyoekonomik, tarımsal,
çevresel gibi birçok olumsuzlukların büyük bir kısmını azaltabilir. Kuraklığın belirlenmesi ve
gerekli tedbirlerin alınabilmesi için bölgenin ayrıntılı kuraklık analizinin yapılması
gerekmektedir. Araştırmacılar, kuraklığı saptamak için birçok farklı kuraklık indislerini
kullanmışlardır. Hem kullanım kolaylığı hem de yüksek oranda doğru sonuçlar vermesiyle
güvenilirlik kazanmış Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) yöntemi, bu indisler arasında
önemli bir yere sahiptir. SYİ farklı zaman ölçeklerinde hesapların yapılabilmesine imkân
veren ve literatürde en sık kullanılan kuraklık indislerinden biridir. Bu çalışmada hem
Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde hem de Yeşilırmak Havzası’nda bulunan,
uzun süreli yağış verisine sahip 17086 numaralı Tokat ili Meteoroloji istasyonuna ait 46 yıllık
(1975 – 2020) aylık toplam yağış verileri kullanılarak SYİ yöntemine göre kuraklık analizi
yapılmıştır. Aylık toplam yağış verileri 1,3,6,9,12 ve 24 aylık kümülatif SYİ değerleri ile
Tokat istasyonundaki kurak ve yağışlı dönemlerin şiddeti, büyüklüğü ve dağılımı belirlenmiş,
sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir. Çalışma sonucunda, ele alınan Tokat istasyonu genel
hatlarıyla incelendiğinde, bölgede yüksek oranda normal düzeyde sonuçlar gözlenirken zaman
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zaman aşırı kurak, nadiren de olsa aşırı ıslak dönemler gözlenmiştir. Özellikle 1 aylık ve 9
aylık dönemlerde SYİ değerlerinin -2’den daha düşük olduğu, aşırı kurak dönemler dikkat
çekmektedir. Bu durum bölgedeki olası kuraklığa karşı önlem alınması gerektiğinin
sinyallerini bize vermektedir. Verimli topraklarıyla bölgenin tarım merkezi görevini üstlenmiş
olan Tokat ili için, bu çalışma oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu bölgede oluşacak olası
bir kuraklık tehlikesinin önceden tahmin edilmesi ve önlemler alınması büyük ölçüde hayat
kurtarıcı öneme sahip olacaktır.
Anahtar kelimeler: Kuraklık, Tokat, Yeşilırmak Havzası, Standartlaştırılmış Yağış İndisi

DROUGHT CALCULATION BY STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI):
EXAMPLE OF TOKAT PROVINCE
ABSTRACT
Natural disasters significantly affect human and all other living things, and when they occur,
they often cause great damage. Drought is one of the most common natural disasters and has
the potential to be the most dangerous in places. Especially in recent years, it has come to the
fore due to reasons such as climate change and global warming. Drought, which is a
phenomenon that is likely to occur locally or regionally, can be defined as not enough
precipitation in a certain period of time. Drought is a natural disaster that depends on climatic
and regional characteristics and negatively affects all living things. Predicting drought can
reduce most of the socioeconomic, agricultural and environmental problems it may cause. A
detailed drought analysis of the region should be made in order to determine the drought and
take the necessary precautions. Researchers have used many different drought indices to
detect drought. The Standardized Precipitation Index (SPI) method, which has gained
reliability with its ease of use and highly accurate results, has an important place among these
indices. SPI is one of the most frequently used drought indices in the literature, allowing
calculations to be made at different time scales. In this study, drought analysis was carried out
according to the SPI method by using the 46-year (1975 - 2020) monthly precipitation data of
the Tokat province Meteorology station numbered 17086, which has long-term precipitation
data in both the Central Black Sea Region of the Black Sea Region and the Yeşilırmak Basin.
Monthly total precipitation data, 1,3,6,9,12 and 24 months cumulative SPI values and
severity, size and distribution of dry and rainy periods in Tokat station were determined and
the results were shown in graphics. As a result of the study, when the examined Tokat station
is examined in general terms, while high normal level results are observed in the region,
sometimes extremely dry and rarely extremely wet periods have been observed. Especially in
the 1-month and 9-month periods, extremely dry periods where SYI values are lower than -2
attract attention. This situation gives us the signals that measures should be taken against
possible drought in the region. This study is of great importance for the province of Tokat,
which has undertaken the task of being the agricultural center of the region with its fertile
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lands. Predicting a possible drought in this region and taking precautions will be life-saving to
a large extent.
Keywords: Drought, Tokat, Yesilirmak Basin, Standardized Precipitation Index

1. Giriş
Kuraklık, su kaynaklarını besleyen yağışlardaki önemli düşmelerin olduğu dönemler olarak
tanımlanmaktadır. Kuraklık, ekosisteme müdahalenin bir sonucu olarak günümüzde kendini
en ciddi hissettiren ve hissettirmeye de devam edecek gözüken problemlerin başında
gelmektedir (Yürekli vd. 2010).
Kuraklık, taşkın gibi ani olarak meydana gelmemesine rağmen, dünyadaki doğa olayları
içinde maliyeti en fazla olan ve küresel anlamda yıllık olarak oldukça önemli maddi zararlara
neden olan olaydır. Aynı zamanda diğer doğa olayları ile karşılaştırıldığında insanlığı en fazla
tehdit edendir. Le Houerou (1996), kuraklığın tarım alanlarında görüldüğünü ve en çok da
çorak arazilerin bu olaydan etkilendiğini belirtmiştir (Yürekli vd. 2010).
Kuraklık, tarımsal, hidrolojik ve meteorolojik kuraklık olarak sınıflandırılmaktadır. Tarımsal
kuraklık; Agnew ve Warren (1996) tarafından topraktaki nem eksikliğinin sonucu olarak
tarımsal üretimde önemli düşmelerin olduğu süreler olarak tarif edilmiştir. Hidrolojik
kuraklık; yüzey ve yeraltı sularında meydana gelen seviye düşüşleri olarak belirtilmektedir
(Palmer 1965). Meteorolojik kuraklık ise belirli bir zaman periyodunda ortalamanın altında
gözlenen yağışlı süreler olarak belirtilmektedir (Agnew 1990; Yürekli vd. 2010).
Her üç tanıma göre de kuraklığın ana nedeninin yağışın ortalamanın altında olması
durumunda meydana geldiği anlaşılmaktadır (Yürekli vd. 2010). Bunlardan meteorolojik
kuraklıklar uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi
olarak tanımlanır ve kaçınılması mümkün olmayan kuraklık çeşididir. Yağışın en önemli
parametre olarak kabul edildiği meteorolojik kuraklıklarda, kuraklık algısı farklı iklim
özelliklerine sahip bölgelerde önemli farklılıklar göstermektedir. Kuraklık davranışının yersel
ve zamansal araştırmaları, kuraklık indeksleri olarak isimlendirilen dolaylı tahmin metotları
yoluyla, kuraklığın zararlarını önlemek için yapılan planların uygulamasında yardımcı
olabilmektedir (Fiorillo ve Guadagno 2010; Gümüş vd. 2016).
Kuraklık, uzun yıllardır birçok araştırmacı tarafından ciddi anlamda araştırılan önemli bir
doğa olayıdır. Ancak bu tür olayların çalışılabilmesinde karşılaşılan zorluklar altında yatan
gerçek, kuraklığın ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği, şiddetinin ne olacağı ve etkisi
altına alacağı bölge büyüklüğü konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamasıdır. Bugüne kadar
araştırmacılar tarafından çok sayıda kuraklık indeksi öne sürülmüştür. Bunlardan bazıları;
Palmer Kuraklık Şiddeti İndeksi (PDSI) (Palmer 1965), Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü
İndeksi (NDVI) (Kogan 1990), Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ)’dir (McKee vd. 1993;
Gümüş vd. 2016).
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Bu çalışmada 17086 numaralı Tokat ili Meteoroloji istasyonuna ait 46 yıllık (1975 – 2020)
aylık toplam yağış verileri kullanılarak SYİ yöntemine göre 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık kuraklık
indis değerleri hesaplanmış ve sonuçlar grafikler üzerinden yorumlanmıştır.

2. Mataryal ve Yöntem
2.1. Çalışma Alanı
Tokat ili Orta Karadeniz Bölümü ve Yeşilırmak havzası sınırları içerisinde
konumlanmaktadır. Coğrafi koordinatları ise 39° 51' – 40° 55' Kuzey Enlemleri ile 35° 27'37° 39' Doğu Boylamlarıdır (Şekil 1). 1975 – 2020 ylları arası 46 yıllık periyotta bölgeye en
yüksel yağış (141,1mm) Ekim 1985 tarihinde, en düşük yağış ise (0 mm) genellikle Ağustos
aylarında olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan, Tokat ölçüm istasyonuna ait 46 yıllık
(1975 – 2020) toplam yağış değerleri, bölgenin kuraklık analizi hesabında kullanılmıştır. Hem
kullanım kolaylığından hem de doğruya çok yakın tahminlerde bulunabileceği için SYİ
kuraklık analizi kullanılmıştır.

Şekil 1. Tokat İli’nin Türkiye’deki konumu (Url 1).
2.2. Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ)
Mckee vd. (1993) tarafından geliştirilen yöntemde SYİ değeri yağış değerinin sayısal bir
değere dönüştürülmesi ile hesaplanmaktadır. SYİ'nin negatif değer vermesi ile başlayan kurak
periyot SYİ'nin pozitif değere dönüşmesi ile bitmektedir. Tablo 1'den görüldüğü üzere yedi
farklı kuraklık kategorisi vardır. SYİ aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır (Arslan vd.
2016).
𝑆𝑆𝑆𝑆İ =

𝑋𝑋𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜎𝜎
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Burada Xi, belli bir periyot için toplam yağışı (mm), Xort, aynı periyot için ortalama toplam
yağışı (mm) ve 𝜎𝜎 ise standart sapmayı göstermektedir. SYİ değerleri farklı periyotlar (1, 3, 6,
9, 12, 48 gibi) için hesaplanabilirler. Ancak yağış verileri 12 ay ve daha kısa dilimlerde
normal dağılıma uymayabilirler. Bu nedenle her bir veri seti Gamma fonksiyonuna uydurulur
(McKee vd. 1993) (Arslan vd. 2016). Bu çalışmada SYİ değerlerini hesaplamak için Excel
yazılımından faydalanılmıştır. Mckee ve ark. (1993), SYİ değerlerinin doğru bir şekilde
hesaplanabilmesi için en az 30 yıllık veriye ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.
SYİ değerinin; sıfırın altına düştüğü dönemler kuraklığın olduğu dönemler olarak kabul
edilirken, pozitif değere yükseldiği dönemler kuraklığın bittiği, yani yağışlı dönemler olarak
değerlendirilir. SYİ değerleri sürekli olarak negatif ise bu zaman periyodu kurak dönem
olarak tanımlanır. SYİ metodunda aylık yağış veri setleri en az 30 yıllık kesintisiz dönem için
düzenlenir ve SYİ yöntemi ile kuraklık şiddeti Tablo 1’de gösterilen kategorilere göre
sınıflandırılabilir (McKee Vd. 1993; Vermes vd. 1998; Gümüş vd. 2016).

Tablo 1. SYİ Değerlerinin Sınıflandırılması(McKee Vd. 1993), (Vermes vd. 1998)
SYİ Değerleri

Kuraklık Kategorisi

≥2

Aşırı Sulak (W3)

1,50 ~ 1,99

Sulak (W2)

1,00 ~ 1,49

Hafif Sulak (W1)

0,99 ~ -0,99

Normal (N)

-1,00 ~ -1,49

Hafif Kurak (D1)

-1,50 ~ -1,99

Kurak (D2)

≤-2

Aşırı Kurak (D3)

3. Bulgular ve Tartışmalar
Kuraklık analizi için, Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde bulunan 17086 numaralı Tokat
Meteoroloji istasyonundan elde edilen 1975-2020 yılları arasında (46 yıllık) ölçülmüş yağış
verileri kullanılmıştır. Excel yazılımı ile hazırlanmış bir program kullanılarak yağış verileri
Gama dağılımına uydurularak SYİ analizi yapılmıştır. Aylık toplam yağışlar kullanılarak elde
edilen veri seti, SYİ değerlerinin 1 aylık sonuç grafiği Şekil 2’de, 3 aylık sonuç grafiği Şekil
3’te, 6 aylık sonuç grafiği Şekil 4’te, 9 aylık sonuç grafiği Şekil 5’te, 12 aylık sonuç grafiği
Şekil 6’da, 24 aylık sonuç grafiği Şekil 7’de gösterilmiştir.
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3

SYİ 1 Hesabı

2

SYi 1

1
0
Oca.75 Mar.80 May.85 Tem.90 Eyl.95 Kas.00 Oca.06 Mar.11 May.16
-1
-2
-3

Eksen Başlığı

Şekil 2. 1 aylık SYİ değerlerinin dağılımı
4

SYİ 3 Hesabı

SYİ 3

2
0
Mar.75 Eki.79 May.84 Ara.88 Tem.93 Şub.98
-2

Eyl.02

Nis.07

Kas.11 Haz.16

Eyl.02

Nis.07

Kas.11 Haz.16

-4
-6

Zaman (ay)

Şekil 3. 3 aylık SYİ değerlerinin dağılımı
3

SYİ 6 Hesabı

2

SYİ 6

1
0
Mar.75 Eki.79 May.84 Ara.88 Tem.93 Şub.98
-1
-2
-3
-4
-5

Zaman (ay)

Şekil 4. 6 aylık SYİ değerlerinin dağılımı
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3

SYİ 9 Hesabı

2

SYİ 9

1
0
Eyl.75 Kas.79 Oca.84 Mar.88 May.92 Tem.96 Eyl.00 Kas.04 Oca.09 Mar.13 May.17
-1
-2
-3
-4

Zaman (ay)

Şekil 5. 9 aylık SYİ değerlerinin dağılımı
3

SYİ 12 Hesabı

2

SYİ 12

1
0
Ara.75 Şub.80 Nis.84 Haz.88 Ağu.92 Eki.96 Ara.00 Şub.05 Nis.09 Haz.13 Ağu.17
-1
-2
-3

Zaman (ay)

Şekil 6. 12 aylık SYİ değerlerinin dağılımı
3

SYİ 24 Hesabı

2

SYİ 24

1
0
Ara.75 Şub.80 Nis.84 Haz.88 Ağu.92 Eki.96 Ara.00 Şub.05 Nis.09 Haz.13 Ağu.17
-1
-2
-3

Zaman (ay)

Şekil 7. 24 aylık SYİ değerlerinin dağılımı
Elde edilen grafik sonuçlarını daha iyi yorumlayabilmek için bu sonuçlar tablolara
aktarılmıştır. Sonuçlar yüzdesel olarak Tablo 1’de SYİ 1, Tablo 2’de SYİ 3, Tablo 3’te SYİ 6,
Tablo 4’te SYİ 9, Tablo 5’te SYİ 12, Tablo 6’da SYİ 24 gösterilmiştir.
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Tablo 1. SYİ 1 yüzdeleri
SYİ
Aşırı ıslak
Islak
Hafif ıslak
Normal
Hafif Kurak
Kurak
Aşırı Kurak

Yüzde (%)
0,4
3,9
10,2
71,1
4,8
5,2
4,4

Tablo 4. SYİ 9 yüzdeleri
SYİ
Aşırı ıslak
Islak
Hafif ıslak
Normal
Hafif Kurak
Kurak
Aşırı Kurak

Yüzde (%)
0,6
5,5
7,7
69,2
9,2
4,3
3,6

Tablo 2. SYİ 3 yüzdeleri
SYİ
Aşırı ıslak
Islak
Hafif ıslak
Normal
Hafif Kurak
Kurak
Aşırı Kurak

Yüzde (%)
0,4
2,6
9,9
73,4
5,4
3,9
4,5

Tablo 5. SYİ 12 yüzdeleri
SYİ
Aşırı ıslak
Islak
Hafif ıslak
Normal
Hafif Kurak
Kurak
Aşırı Kurak

Yüzde (%)
0,9
4,9
10,0
68,1
6,4
5,9
3,8

Tablo 3. SYİ 6 yüzdeleri
SYİ
Aşırı ıslak
Islak
Hafif ıslak
Normal
Hafif Kurak
Kurak
Aşırı Kurak

Yüzde (%)
0,6
4,5
8,6
72,3
6,2
4,3
3,6

Tablo 6. SYİ 24 yüzdeleri
SYİ
Aşırı ıslak
Islak
Hafif ıslak
Normal
Hafif Kurak
Kurak
Aşırı Kurak

Yüzde (%)
3,3
4,3
9,3
67,5
8,3
6,6
0,8

SYİ analizine göre sonuçların -2 ile +2 arasında çıkması ciddi bir sorun teşkil etmemektedir.
Bu aralıkta çıkan sonuçlar güvenli olarak yorumlanabilir. +2’den daha büyük çıkan değerler
aşırı ıslak dönemleri, -2’den daha düşük değerler ise aşırı kurak dönemler gibi ekstrem
durumları ifade etmektedir.
SYİ grafikleri incelendiğinde 1, 3, 6, 9, 12 aylık sonuçların defalarca -2 kritik seviyesinin
altına sarktığını, özellikle 1 ve 9 aylık sonuçlarda bu durumun sık sık tekrarladığını
görmekteyiz. 24 aylık sonuçlar ise en güvenli sonuçlar çıkmıştır. Aşırı kurak dönemlerin
sıklıkla görülmesi, bu duruma karşı önlem alınması gerektiğini ifade etmektedir.

4. Sonuçlar
Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan 17086 numaralı Tokat Meteoroloji
İstasyonuna ait 46 yıllık (1975-2020) toplam yağış değerleri, Excel yazılımında oluşturulan
bir program aracılığıyla, Gamma dağılımına uydurulup 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık toplam yağış
verilerine göre Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) yöntemi uygulanarak kuraklık analizi
yapılmıştır.
1 ve 3 aylık analizlerde aşırı kurak dönemlerin yüzdesinin yüksek olduğu (%4,5) tablolarda
tespit edilmiştir. Belirli dönemlerde yağışların normalin altında düşmesi, bölge için büyük
tehlike arz etmektedir. Tokat gibi bölgenin tarım lokomotifi rolünü üstlenen, stratejik önemi
yüksek olan bir ilde görülmesi muhtemel bir kuraklık afeti geri dönüşü olmayan sonuçlara
sebebiyet verebilir.
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Bu veriler ışığında mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve planlanması
amacıyla gerekli önlemlerin alınması, soruna uygun politikaların geliştirilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Başta çiftçiler olmak üzere yöre halkı, su kullanımı konusunda
bilinçlendirilmeli, devlet destekli sosyolojik çalışmalar yapılmalıdır. Üniversitelerde
akademisyenler bu konuyla ilgili akademik çalışmalar yapılmalı, geliştirilmeli ve
paylaşılmalıdır. Özellikle yağış trendi analizleri, ileriki yıllarda oluşması muhtemel
kuraklıkların belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Okullarda su kullanımı ve çevre
korunması bilinciyle ilgili dersler zorunlu tutulmalı ve bu konuda hassas bireyler
yetiştirilmelidir.
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ÖZET
Bu çalışmada, inşaat yapım ve yıkım atıklarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımı
kapsamında deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada, atık beton
numuneleri yüksek plastisiteli bir kil olan bentonit kilinde katkı olarak kullanılmışlardır. Bu
amaçla, atık beton numuneleri, ilk olarak balyoz aracılığı ile küçültülmüş daha sonra 425
mikron altı olacak şekilde öğütülerek elenmiştir. Elde edilen 425 mikron altı beton atığı
malzemesi ve bentonit kili, sırasıyla %10 ve %15 oranlarında karıştırılmak sureti ile numuneler
hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde su-yoğunluk ilişkisindeki değişimin
irdelenebilmesi amacı ile Proctor deneyleri uygulanmıştır. Katkı etkilerinin kıyaslanmasında
referans olarak kullanılması için, katkısız olarak hazırlanmış bentonit kili numuneleri de aynı
deneye tabi tutulmuştur. Kumlu ve çakıllı zeminlerin tersine, killi zeminlerin sıkıştırılması
işleminde su muhtevası en önemli parametreler arasında bulunmaktadır. İnşaat çalışmalarında
yapı temelinin boşluk oranı az, yoğunluğu yüksek bir zemine oturması yapının stabilitesi adına
oldukça önem taşır. Bu sebeple, özellikle yol ve dolguların güvenli ve stabil olması adına dolgu
olarak kullanılan malzemenin ve yol temel tabakasının iyi sıkışmış olması gerekmektedir.
Arazide sıkıştırma (kompaksiyon) işlemleri için laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deney
sonuçları kullanılır. Bu amaçla yapılması gereken deney Proctor deneyidir. Proctor deneyleri
aracılığı ile en iyi sıkışmanın sağlanabilmesi için gerekli olan su muhtevasını belirlenir. Bu
değer geoteknikte “Optimum su muhtevası” (OSM) olarak adlandırılmaktadır. OSM, zeminde
en yüksek yoğunluğa, geoteknikte kullanıldığı tabir ile en büyük kuru birim hacim ağırlığına
(EB-KBHA) ulaşmayı sağlar. Deney ASTM D 698 ve ASTM D 1557 nolu standartla ile
tanımlanmış olan Standart Proctor ve Modifiye Proctor olarak iki farklı şekilde
gerçekleştirilebilir. Yöntemler arasındaki fark, sıkışma esnasında zemine uygulanan enerji ile
ilgilidir. Bu çalışmada ASTM D698 standardına uygun olarak, Standart Proctor deney yöntemi
uygulanmıştır. Deneysel çalışma sonuçlarına göre, %15 oranında kullanılan beton tozu, %10
oranında kullanıma göre daha yüksek performans sergilemektedir. %15 katkı bentonit kilinde
OSM değeri %36 dan %33’e düşerken, 11.95 kN/m3 olan EB-KBHA değerleri 12,51 kN/m3 ye
yükselmiştir.
Anahtar Kelimeler: Proctor, Beton Atıkları, Bentonit Kili
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THE EFFECT OF CONSTRUCTION WASTE ON A HIGH PLASTICITY CLAY IN
TERMS OF WATER-DENSITY RELATIONSHIP
ABSTRACT
In this study, experimental research was carried out within the scope of re-use of construction
demolish wastes (CD). In the research, waste concrete samples were used as an additive on a
clayey soil. For this purpose, the waste concrete samples were first shrunk by means of a
sledgehammer and then ground to a thickness of less than 425 microns. Samples were prepared
by mixing the obtained 425 submicron CD with bentonite clay at 10% and 15% ratios. Proctor
experiments were applied on the prepared samples in order to examine the change in the waterdensity relationship. To be used as a reference in the comparison of additive effects, pure
Bentonite clay samples were also subjected to the same test. In the compaction of clayey soils,
the water content is among the most important parameters. In construction works, it is desired
a low-void and high-density of soil for the stability of the structure. For this reason, especially
in road constructions, the material used must be well compacted in order to ensure that the roads
safe and stable. The parameters to be used in road subbase compaction applications are obtained
as a result of geotechnical experiments to be carried out in the laboratory before the
construction. The test that should be applied in the laboratory is the Proctor test. Proctor tests
are performed to determine the water content required to achieve the best compaction during
soil compaction operations. The most suitable water content value is called “Optimum water
content” (OWC) in geotechnical. The OWC gives the greatest density (the maximum dry unit
weight) (MDD). In this study, Standard Proctor test methods were applied in accordance with
ASTM D698 standard. According to the experimental study results, the concrete powder used
at the rate of 15% performed better than the use at the rate of 10%. While OWC decreased from
36% to 33% in 15% treated bentonite clay, EB-KBHA values from 11.95 kN/m3 increased to
12.51 kN/m3.
Keywords: Proctor, Concrete Waste, Bentonite Clay

GİRİŞ
Yol yapım çalışmalarında, yolların stabilitesi için iyi sıkıştırılmış olması gerekmektedir. İri
dane zeminlerin sıkıştırma işleminde su muhtevasının pek bir önemi olmamasına karşın, ince
dane zeminlerin iyi bir şekilde sıkıştırılması için su muhtevası en önemli etmendir. Özellikle,
birleştirilmiş zemin sınıflandırma sisteminde (USCS) ince daneli zemin olarak sınıflandırılan
killer, su yoğunluk ilişkisi açısından oldukça karmaşık davranışlar sergilemektedir (Dağlı vd.,
2015). Killerin su muhtevası %0 civarlarında iken, bir başka deyiş ile kuru halde iken
sıkıştırmak pek mümkün değildir. Aynı şekilde su muhtevası %90 civarlarında olduğu zamanda
sıkıştırmak da pek mümkün değildir. Bu sebeple, killerin hangi su muhtevasında en iyi şekilde
sıkıştırılabileceğini belirlemek için Proctor deneyleri yapılır. Bu deney farklı su muhtevalarında
5 kez tekrar edilir. Zemine, her bir deneme aşamasında farklı bir miktarda su eklenir ve aynı
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enerji ile, aynı hacimdeki kalıplarda sıkıştırılır. Elde edilen numunelerin kuru haldeki ağırlıkları
tespit edilir ve grafikler aracılığı ile zemini sıkıştırmak için en uygun su muhtevası belirlenir.
Belirlenen su muhtevasında sıkıştırılan zeminlerin taşıma kapasiteleri, permeabilite değerleri
gibi geoteknik özellikleri en iyi seviyesine ulaşır. Bu açıdan, kompaksiyon bir zemin iyileştirme
yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Katkıların zemin iyileştirme amacı ile ilgili tüm
çalışmalarda da katkılardan en yüksek performansın elde edilmesi için genel olarak zemine ait
Proctor değerleri kullanılmaktadır (Bilgen vd., 2018).
Killi zeminlerin düşük dayanımlı, kolayca şekil değiştirmeye meyilli ve suya karşı çok hassas
olması gibi sebepler, inşaat çalışmalarında güvenle kullanılmasına engel olmaktadır. Bu
sebeple killi zeminler ya inşaat alanından kaldırılıp atılır ya da yerinde iyileştirme uygulanır
(Bilgen, 2020). Killi zeminlerin yerinde iyileştirilmesi amacı ile yaygın olarak kullanılan katkı
kireçtir. Ancak, günümüzde farklı atıkların da katkı malzemesi olarak kullanım uygulamaları
bulunmaktadır. Örneğin, termik santrallerde elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan bir atık olan
uçucu külün, yol yapım çalışmalarında kireç ile birlikte veya yalnız kullanımı standartlarca
onaylanmıştır (ASTM D5239, 2004; ASTM C593, 2000).
Bu çalışmada, atıkların yol ve dolgu çalışmalarında kullanımına katkıda bulunmak adına bir
araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada, inşaat bakım ve kalite kontrol aşamalarında ortaya
çıkan bir atık olan beton atığının killi zeminlerin su-yoğunluk ilişkisine etkisi deneysel olarak
araştırılmıştır.

MALZEME VE YÖNTEM
Çalışmada kullanılan bentonit kili, piyasadan satın alınmıştır. Satın alınan bentonit kili, 425
mikrondan öğütülmüş bir şekilde toz halindedir. Katkı olarak etkisi incelenen beton atığı, beton
dayanım testlerinde kullanılmış olan numunelerden üretilmiştir. Kullanılan atıklar, parçalanıp
öğütülmek ve 4 nolu eleklerden (425 mikron) elenmek sureti ile elde edilmiştir. Bentonit kili
üzerinde ve bentonit kiline sırası ile %10 ve %15 oranlarında karıştırılan öğütülmüş beton
atıkları ile hazırlanan numuneler üzerinde toplamda 3 set Proctor deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Proktor deneyi laboratuvar ortamında standart ve modifiye proktor olarak iki farklı şekilde
yapılabilmektedir. Standart Proktor ile Modifiye Proktor arasındaki fark, sıkıştırma esnasında
kullanılan enerji miktarıdır. ASTM D698 Standart proktor deneyi ile ilgili detayları, ASTM D
1557 ise Modifiye proktor deneyi ilgili detayları vermektedir (ASTM D698; ASTM D1557).
Standart Proctor deneyinde, Proctor çekici olarak tanımlanan 2,5 kg ağırlığındaki tokmak, 30,5
cm yükseklikten zemin üzerine serbest düşmeye bırakılır. Bu şekilde 944 cm3 kalıp içine üç
tabakada sıkıştırılır. ASTM D 1557 standartlarına göre kullanılan tokmak da bu değerler 4.5 kg
ve 45,7 cm yükseklik şeklindedir. Deney standartlarına göre kullanılması gereken parametreler
Tablo 1 de sunulmuştur.
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Tablo 1. Proctor Deneylerinde Kullanılan Parametreler
Deney Metodu
Kalıp:
Çapı (mm)
Yüksekliği (mm)
Hacmi (cm3)
Tokmak:
Ağırlığı (kg)
Düşüş Yüksekliği (mm)
Çapı (mm)
Sıkıştırma Tabaka Sayısı
Malzemenin
En Büyük Dane Boyutu
(mm)
Sıkıştırma Enerjisi:
Darbe Sayısı
Enerji, Nm /m3

Standart Proctor

Modifiye Proctor

101,6
116,4
944

152,4
116,4
2124

101,6
116,4
944

152,4
116,4
2124

2,49
305
51
3

2,49
305
51
3
B: 4,75
C: 19
D: 19

4,54
4,57
51
5

4,54
457
51
5
B: 4,75
C: 19
D: 19

A: 4,75

25
5,9 x 103

56
5,9 x 103

A: 4,75

25
2,7 x 103

56
2,7 x 103

Yapılan çalışmada standart Proctor kullanılmıştır. Numunelerin hazırlanmada gerçekleştirilen
çalışmalar dokuz aşamalı olarak Şekil 1’de sunulmuştur. Şekil 1 (a) da bentonit kili bir miktar
su ile homojen olarak yoğrulmuştur. Şekil 1 (b)’de gösterilen Proctor kalıbının boyutları ve
ağırlığı kaydedilerek, Şekil 1 (c) de gösterilen Proctor tokmağı ile Şekil 1 (d) de görülen
sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Şekil 1 (e), (f) ve (g) de görüldüğü üzere
numune hazırlanmış ve boyutları kaydedilmiştir. Şekil 1 (h) ve (i) aşamalarında numuneden su
muhtevası örneği alınmıştır. Bu işlem aynı sıralama ile farklı su muhtevaları için beş kez tekrar
edilmiştir. Deneyin daha sonraki aşamalarında aynı işlemler %10 katkı ile ve %15 katkı ile
karıştırılmış killi zeminler ile tekrar edilmiştir. Elde edilen veriler grafiklere işlenmek sureti ile
her bir karışım için en uygun (optimum) su muhtevası (OSM) değerleri ve en yüksek
(maksimum) kuru birim hacim ağırlığı değerleri (EB-KBHA) belirlenmiştir.
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Şekil 1. Proctor deneyinin yapım aşamaları
SONUÇ
%10 ve %15 Beton atığı katkılarının bentonit kilinin su-yoğunluk ilişkilerine etkilerinin
incelendiği deney çalışma sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır. Çalışmada, katkısız olarak
deneye tabi tutulan bentonit kili BR0, %10 oranında öğütülmüş beton katkısı ile hazırlanmış
olan karışım BR10 ve %15 katkı ile hazırlanmış karışım ise BR15 olarak kodlanmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre, BR0’a ait OSM değeri %36, EB-KBHA değeri 11.95 kN/m3 dür. BR10
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karışımı için bu değerler, %34 ve 12.35 kN/m3 ve BR15 için %33 ve 12.51 kN/m3 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 2. Karışımların Proctor değerleri
Kil
KODU

Bentonit
(%)

BR0
BR10
BR15

100
90
85

Katkı
Öğütülmüş
Beton Atığı
(%)
0
10
15

Proctor (Standart)
OSM
(%)

EB-KBHA
(gr/cm3)

EB-KBHA
(kN/m3)

36
34
33

1.22
1.26
1.28

11.95
12.35
12.51

Şekil 2’de karşılaştırmalı olarak verilen sonuçlardan da görüldüğü üzere, öğütülmüş beton tozu,
bentonit kilinin OSM değerlerinde bir azalma, EB-KBHA değerlerinde artış meydana
getirmektedir. Başka bir deyiş ile katkı olarak kullanılan öğütülmüş beton tozu, bentonit kilinin
geoteknik özelliklerinde su-yoğunluk ilişkisi açısından iyileştirme meydana getirmektedir.

Şekil 2. Karışımların Proctor Değerlerinin Kıyaslanması
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Özet
Kızartma yöntemi, beslenme ve sağlık açısından ilk sıralarda tercih edilmesi gereken bir
yöntem olmasa da günümüzde sıklıkla kullanılan pişirme yöntemleri arasında yer almaktadır.
Kızartılmış gıdaların, modern dünyanın beslenmesinde önemli yeri bulunmaktadır. Yağda
kızartma yöntemi ile kızartılmış besinlerin aroma, renk, çıtırlık benzeri tekstür özellikleri
nedeniyle tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bilinmektedir. Ancak günümüzde, tüketiciler
gıdaların lezzetli olmasından ziyade sağlıklı olmasını da tercih etmektedir. Bu sebeple, kızartma
işleminde oluşan değişimler ve ürünlerin beslenmeye ve sağlığa etkileri her zaman güncelliğini
korumaktadır. Kızartma yağları çoğunlukla tek bir bitki ya da tohumdan üretilmektedir. Bazen
istenen aromayı, stabiliteyi, tekstürü ve görünüşü elde etmek için farklı kaynaklardan elde
edilen yağlar karıştırılabilir. Fakat her yağ türünün kızartma işleminde kullanımı doğru olmayıp
kızartma yağlarının sahip olması gereken birkaç özellik bulunmaktadır. Kızartma yağı sıcaklığı,
polar madde yüzdesi, asit sayısı ve dumanlama noktası kızartma işlemi için göz önünde
bulundurulan özellikler arasında yer almaktadır. Kızartma yağlarında meydana gelen polar
maddelerin sağlığa olumsuz etkileri olduğu bildirilmiştir. Polar maddelerin sağlığa olan etkileri;
polar bileşiğe ve polar maddelerin oluştuğu yağ çeşitine göre farklılık göstermektedir. Polar
maddelerin karbonhidrat, protein ve lipit yapısını değiştirebildiği, enzim sistemini regüle
edebildiği, sitotoksik olduğu ve redoks potansiyeli ile enerji metabolizmasını modüle
edebildiği; bu sebeple de birçok hastalığa sebep olabildiği tespit edilmiştir. Potansiyel sağlık
etkileri sebebi ile kızartma yağlarındaki polar madde miktarı için kısıtlamalar getirilmesi bir
zorunluluk haline gelmiş ve birçok ülke bu kapsamda yasal limit (üst limit % 24-27)
belirlemiştir. Kızartma yağlarına doğal ve yapay antioksidanlar ve/veya köpük önleyici katkı
maddeleri de eklenmektedir. Kızartma genellikle, atmosfer koşullarında ve 165-190 °C
sıcaklıkta yapılmaktadır. Bu şartlarda yapılan kızartmalarda genellikle karşılaşan sorun, ürünün
tamamıyla pişmeden aşırı kararması veya yanmasıdır. Ürünlerin kızartma işlemi sonrası daha
az yağ içermesi için de çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bunlar; hamur ve ekmek kullanılarak
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ürün yüzeyinin değiştirilmesi, kaplamalar, modifiye kızartma yağı ve ön kızartma gibi kızartma
teknikleri, vakumlu kızartma, mikrodalga ısıtma, kızartıldıktan sonra yağın alınması ve havada
kızartmadır.
Anahtar Kelimeler: Kızartma, Yağ, Vakum kızartma, Polar madde.

FRYING OILS
Abstract
Although the frying method is not a preferred method in terms of nutrition and health, it is one
of the most frequently used cooking methods today. Fried foods have an important place in the
diet of the modern world. It is known that consumers often prefer the fried foods with oil frying
method due to their aroma, color and crispy texture. Today, however, consumers prefer foods
to be healthy rather than tasty. For this reason, changes in the frying process and the effects of
products on nutrition and health are always up-to-date. Cooking oils are often produced from a
single plant or seed. Sometimes oils from different sources can be mixed to achieve the desired
aroma, stability, texture and appearance. However, the use of all types of oil in the frying
process is not correct, and there are several features that frying oils should have. Frying oil
temperature, polar substance percentage, acid number and smoke point are among the features
considered for frying. Polar substances occurring in frying oils have been reported to have
negative effects on health. Effects of polar substances on health; it differs according to the polar
compound and the type of oil in which the polar substances are formed. Polar substances can
change the carbohydrate, protein and lipid structure, regulate the enzyme system, are cytotoxic
and modulate energy metabolism with redox potential; for this reason, it has been determined
that it can cause many diseases. Due to the potential health effects, it has become a necessity to
impose restrictions on the amount of polar substances in frying oils, and many countries have
set a legal limit (upper limit 24-27%) in this context. Natural and artificial antioxidants and/or
antifoam additives are also added to frying oils. Frying is generally done under atmospheric
conditions and at a temperature of 165-190 °C. The problem that is usually encountered in
frying made under these conditions is excessive darkening or burning of the product before it
is fully cooked. Various methods have been used to make the products contain less oil after
frying. These methods are; changing the product surface using dough and bread, coatings,
frying techniques such as modified frying oil and pre-frying, vacuum frying, microwave
heating, degreasing after frying and air frying.
Keywords: Frying, Oil, Vacuum frying, Polar substance.

GİRİŞ
Yağlar dediğimiz zaman akla gelen gıda işleme yöntemlerinden biri kızartma işlemidir.
Kızartma çok eski ve bilinen gıda hazırlama çeşitlerinden birisidir (Singh, 2005). Kızartmanın
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tarihi M.Ö.1600’lü yıllara dayandığı söylenirken, bazı kaynaklara göre de Çin’de M.Ö 3000’li
yıllarda et kızartıldığı belirtilmektedir (Yaşdağ ve Tekin, 2017). Kızartma, gıdanın 150-200°C
sıcaklıktaki tüketilebilir yağ içine daldırılması ya da ısıtılan yüzeyle arasına ince bir yağ
tabakası ilave edilmesi sonucunda gıdanın istenen renk, doku ve lezzeti kazanarak kısa zamanda
pişmesini sağlayan; yağ, gıda ve ortam havası arasında eş zamanlı oluşan bir ısı ve kütle transfer
işlemidir (Farkas ve ark., 1996).
Günümüzde, tüketiciler gıdaların lezzetli olmasından ziyade sağlıklı olmasına da tercih
etmektedirler (Moreira, 2014). Son zamanlarda yapılan araştırmalarda kızartılmış gıdaların
(yüksek yağ içerikli) tüketimi ile obezite, kalp hastalıkları, kanser ve tip-2 diyabet ile ilişki
olduğu bildirilmektedir (Stott‐Miller, 2013; Sayon-Orea ve ark., 2014). Gelişmiş ülkelerde
obezitenin giderek artan bir sorun haline gelmesi sebebi ile kızarmış gıdaların istenilen duyusal
özelliklerini bozmadan yağ içeriğini azaltmak bir hedef haline gelmiştir (Ziaiifar, 2008).
Besin değerini koruyan, derin yağda kızarmış, istenilen kalite özelliklerine sahip düşük yağlı
ürünler üretmek için firmalar tarafından birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlar ham veya
formüle edilmiş ürünlere uygulanan ekstrüzyon, kurutma ve fırınlama gibi alternatif
yöntemlerdir. Maalesef, bu yöntemlerden hiçbiri ile derin yağda kızarmış ürünlerde istenilen
lezzet, doku, görünüş ve ağız tadı gibi kalite özellikleri beklenildiği kadar sağlanamamıştır. Bu
açıdan vakum kızartma meyve, sebze ve diğer ürünlerin düşük yağ içeriği ve istenilen doku ve
lezzette üretilebilmesi için önemli bir seçenek olmuştur (Dueik ve ark., 2010).
YAĞ VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMİ
Bitkisel yağlar; insan vücudunda sentezlenemeyen ve yalnızca yağlardan alınabilen oleik,
linoleik, linolenik yağ asitlerini bulundurmalarının yanı sıra; önemli enerji kaynağı olmaları,
yağda eriyen mutlak gerekli A, D, E ve K vitaminlerinin kullanılmalarını sağlamaları açısından
da büyük önem taşırlar (Karaca ve Aytaç, 2007; Acar ve Gizlenci, 2019).
Önemli E vitamini kaynağı olan bitkisel yağlar genellikle, beslenmedeki E vitamini ihtiyacının
dörtte üçünü karşılamaktadır. E vitamini yönünden en zengin olanları; buğday tohumu yağı
(120-250 mg / 100 g) ve ayçiçeği (50-80 mg / 100 g) yağıdır. Sonrasında ise kolza yağı (20 30 mg / 100 g), mısıryağı (20-25), soya yağı (8-15) ve zeytinyağıdır (5-20). Diğer yandan
tereyağını bu sıvı yağlarla kıyasladığımızda, 100 gramı 1.5 ile 3 mg E vitamininden
oluşmaktadır. E vitamininin, sıvı yağlarda zararlı maddelerin önlenmesi için çok yüksek oranda
bulunması gerekmektedir (Acar ve Gizlenci, 2019).
Özellikle oleik asit açısından zengin olan zeytin, yerfıstığı ve kolza yağları hafiflik, yüksek
tutuşma sıcaklığı ve tortu bırakmama gibi üstün özelliklere sahip olması nedeniyle, kızartmalık
yağ üretimi için ayrıca bir önem taşımaktadırlar. Yağlar, kızartmalık ve çeşnilik yağlar olmak
üzere iki ayrı gruba ayrılmaktadır. İki çeşit arasındaki ayırım, bu yağların alfalinolenik asidi
oranlarına bağlıdır. Bu orana göre; ayçiçeği, mısır, zeytinyağı ve fıstık yağında yüzde ikiden
az; kolza, soya ve fındık yağında yüzde ikiden de fazladır. Pratikte hepsi normal şartlarda soğuk
ve sıcak olarak kullanılabilmektedir
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Fakat dumanlama noktası düşük olan yağlar kızartma için önerilemez (Warner ve Gupta, 2005;
Acar ve Gizlenci, 2019).
YAĞDA KIZARTMANIN AŞAMALARI
Kızartma; üç basamaklı bir olaydır. Kızartmanın temelinde yer alan ısıtma; yağdan yüzeye
konveksiyon ve yüzeyden ürünün içine kondüksiyon yoluyla oluşmaktadır. Karakteristik bir
kızartma işleminde ilk basamakta oluşan kabarcıklar; yüzey katmanının hareketlendiği, ısı
transferinin arttığı ve ürünün dehidre olmasıyla karakterize bir olaydır. Bu basamakta gıdanın
sıcaklığı artıp suyun kaynama noktasına yaklaşmaktadır. Sıcak yağ ve ürün yüzeyi arasında
oluşan ısı farkı; ısı transferini artırıp ürünün yüzeyinin dehidrasyonuna sebep olur. Bir sonraki
basamakta; yüzey kaynama noktasına gelmektedir ve yağ aracılığı ile iletilen sıvı buharlaşan
kabarcıklarla taşınmaktadır. Gıdanın merkezi nemli ve suyun kaynama noktasına yakın
sıcaklıklarda bulunurken, üründe gözenekli bir kabuk yapısı oluşur ve dehidrasyon artışı
gerçekleşir. Kabuk kısmının sıcaklığı yağın sıcaklığına yaklaşır. Son basamakta, ürün sıcaklığı
yağın sıcaklığına ulaşarak kuruma yavaşlar. Bu basamak, kuru bir dış tabaka ile tanımlanır
(Brennan, 2006; Kerr, 2017).
Kızartma sırasında birden fazla fiziksel ve kimyasal değişiklikler oluşmaktadır. Bunlardan en
önemlileri; nişasta jelatinizasyonu, protein denatürasyonu ve kabuk oluşum aşamasıdır. Gıda
yüzeyinin sıcaklığı 100 °C olduğunda, su evaporasyon bölgelerine doğru hareketlenmeye
başlar. Yüzey ise sürekli su kaybeder, sıcaklık artar ve yüzeyde yapısal ve kimyasal değişimler
neticesinde kabuk oluşmaktadır. Kabuk; kızartılmış gıdalarda çok önemli albeni ve lezzet
karakteristiğidir. Genellikle kabuk yapısının ve renginin oluşmasında; sıcaklık, zaman ve nem
içeriğinin birlikte gösterdikleri etki hâkimdir (Mackay, 1999; Kumar ve ark., 2007; Akgün,
2006).
KIZARTMA YAĞI
Türk Gıda Kodeksi Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen
Kuralları Yönetmeliği (2012)’e göre kızartma yağları; gıda maddelerinin kızartılmasında
kullanılan katı ve sıvı yağları çağrıştırmaktadır.
Kızartma işleminde çoğunlukla rafinasyon işlemi uygulanmış farklı yağlar kullanılmaktadır.
Fakat her yağ türünün kızartma işleminde kullanımı doğru olmayıp kızartma yağlarının sahip
olması gereken birkaç özellik bulunmaktadır (Tablo 1) (Serjouie ve ark., 2010; Ağagündüz,
2020).
Kızartma Yaparken Hangi Yağ Kullanılmaktadır?
 Kızartma işlemi için özel üretilmiş, yüksek oleik asit ve düşük çoklu doymamış yağ
asitleri içeren, oksidasyona karşı dayanıklı yağları tercih etmek daha doğru olur.
 Kızartma yağların serbest yağ asitliği ve polar madde içeriğinin az olması gerekmektedir.
 Dumanlanma noktasının yüksek olması gerekmektedir (Anonim, 2021).
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Kızartma işlemi için genelde tercih edilen ayçiçek veya kanola yağına göre zeytinyağı çok daha
sağlıklı ve faydalıdır. Sızma zeytinyağı 190 °C kaynama noktasına ulaşırken riviera yağı tercih
edilebilir. Riviera zeytinyağı naturel ve rafine zeytinyağının birleşiminden oluşmaktadır
(Anonim, 2021). Kızartma yağı tercih edilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise
kızartma için kullanılan fritözleri temizlemek için gereken çaba ve zamandır. Tüketilebilir
yağlarda kullanım için bir dizi sentetik antioksidan onaylanmıştır ve kullanımdan önce oksidatif
stabiliteyi artırmak için ilave edilir. Metil silikon (dimetilpolisiloksan) çoğunlukla kızartma
yağlarına ilave edilir ve yağın ömrünü uzatır. Metil silikon, köpürmeyi kontrol etmek için
kızartma yağına eklenerek kızartmanın ömrünü uzatır (Banks, 2006).
Oksidatif bozunma ürünleri olan serbest yağ asitlerinin yanı sıra; monogliseritler, digliseritler,
polimerik trigliseritler, aromatik bileşikler, aldehitler ve ketonlar meydana gelmeye başlar.
Ortaya çıkan bu ürünler toplam polar maddeyi oluşturur ve kısaca TPM olarak isimlendirilir.
TPM değeri yağın kalitesinin bir ölçüsüdür. Yağ içerisindeki TPM miktarı; ürünün kıvamını ve
tadını etkiler, kullanılan yağın görüntüsüne ve pişirme kalitesine de etki etmektedir (Anonim,
2020).
YAĞDA KIZARTMADA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER VE POLAR
MADDELERİN OLUŞUMU
Polar madde kavramı; kızartma yağında bulunan serbest yağ asitlerini, monogliseritleri,
digliseritleri, sterolleri, TAG polimerlerini, karotenoidleri, antioksidanları ve sabunlar gibi
yağda çözünen ve askıda kalan maddeleri içerir. Polar maddeler; yağların bozunma
reaksiyonları neticesinde oluşan polaritesi artmış/polar karakterli uçucu olmayan ürünlerin
tamamını ifade etmekte kullanılan genel bir kavram olarak düşünülebilir (Ağagündüz, 2020;
Cao ve ark.,2022).
Türkiye’ de “Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği ”ne göre kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların düzenli toplam polar
madde ölçümü yapılmalı ve ölçülen değer en fazla %25 olmalıdır.
TPM değerindeki değişimin yağ üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir:
• %1-14 TPM arası: Yağ, kullanım ömrünün başlarındadır. Tazeliğini henüz kaybetmemiştir.
Yağın rengi açık, henüz viskozdur.
• %14-22 TPM arası: Bu aralık, kızartma yağları için optimum değerdir. Kızartma aromaları
yağda oluşmaya başlamış ve polar maddelerin oranı dengeli bir haldedir. Yağın rengi hala
açıktır.
• %22 TPM ve yukarısı: Yağdaki polar madde miktarı aşırı derecededir. Yağın koyu bir rengi
vardır. Bu yağda kızartılan ürünlerin yanma ihtimali yüksektir (Anonim, 2020).
Kızartma işlemlerinin sonucunda yağlarda fiziksel ve kimyasal bazı değişiklikler oluşmaktadır.
Bu değişiklikler yağın kalitesini, fonksiyonelliğini, duyusal özelliklerini, besin değerini ve gıda
güvenliğini etkiler (Orthoefer ve List, 2007).

www.artuklukongresi.org

481

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Bu değişiklikler sonucu oluşan ürünlerin büyük çoğunluğu toksik özellikte olduğundan sağlık
açısından çok önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle bu tür yağların tekrar yemeklik
olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Ancak son zamanlarda bu yağlardan dizel yağı
üretilmesine ve tekrar yenilebilir duruma getirilmesine dair çalışmalar; gerek membranı
teknolojisi kullanılarak gerekse farklı kimyasallarla yağın arındırılması gibi yöntemler ile
sürdürülmektedir (Alcantara ve ark., 2000; Reddy ve ark., 2001).
Yağlarda; hidroliz, oksidasyon ve termal bozunma olmak üzere üç temel bozunma reaksiyonu
oluşmaktadır.
Tablo 1: Kızartma Sırasında Meydana Gelen Reaksiyonlar ve Oluşan Ürünler (Erickson, 2015)
Reaksiyon

Neden Olan
Etken

Hidroliz

Nem

Oksidasyon

Hava

Termal bozunma
(Polimerleşme)

Sıcaklık

Oluşan reaksiyon ürünleri
Serbest yağ asitleri
Diasilgliserid
Monoasilgliserid
Okside TAG monomerleri
Okside TAG polimerleri
(dimer, trimer ve oligomerler)
Uçucu bileşikler
(Aldehidler, ketonlar, alkoller,
hirokarbonlar vb.)
Siklik TAG monomerleri
Trans TAG monomerleri
Okside olmayan TAG dimer ve
oligomerleri

Hava varlığındaki ısıtma, yağlarda bir seri reaksiyona ve dolayısıyla bozunmalara ve polar
maddelerin oluşumuna neden olmaktadır (Ulusoy ve Ergin, 2006). Tüm bu nedenler ve
reaksiyonlar sonucunda, hem kızartma yağında hem de kızartılan besinde çok sayıda uçucu olan
ve uçucu olmayan polimerizasyon ürünleri meydana gelmektedir (Doğan ve ark., 2005).
Tablo 2: Kızartma Sonucunda Yağda ve Besinlerde Oluşan Uçucu ve Uçucu Olmayan
Bileşikler (Ağagündüz, 2020).
Uçucu Bileşikler
Kızartma Yağı
Hidrokarbonlar
Ketonlar
Aldehitler
Alkoller
Esterler
Laktonlar

Uçucu Olmayan Bileşikler
Kızartma Yağı
Serbest yağ asitleri
Diasilgliserid
Monoasilgliserid
Okside TAG polimerleri
(dimer, trimer ve oligomerler)

Besin
Besin
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar Akrilamidler
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Poliklorlu benzenler
Dioksin

Heterosiklik aminler

DERİN YAĞDA KIZARTILMIŞ GIDALARDAKİ YAĞ İÇERİĞİNİN AZALTILMASI
İÇİN ETKİLİ STRATEJİLER
Gıdaların yüksek yağ içermesi nedeni ile obezite, yüksek kolesterol ya da yüksek kan basıncı
gibi sağlık sorunları ortaya çıkar, kızartılmış yiyecek tüketimi yapan kişiler için de bu durum
endişeye sebep olur (Dourado ve ark., 2019). Bu gibi nedenlerle kızartma esnasında daha az
yağ emilen, daha sağlıklı kızarmış ürünler trend araştırma konusu haline gelmiştir. Bu konu,
kızarmış ürünlerin yağ içeriğini düşürmenin yollarını araştıran çalışmalara sebep olmuştur
(Varela ve ark., 2014; Zhang ve ark., 2018). Amerika’ da Diyet Yönergelerine göre aşağıdaki
verilerden daha azı önerilmektedir; günlük kalorinin% 35'i yağdan gelmektedir, kızarmış
gıdalarda %75'e kadar kaloriler bu yağlardan elde edilebilmektedir (Brannan ve Pettit, 2015).
Ürünlerin kızartma işlemi sonrası daha az yağ içermesi için de çeşitli yöntemler kullanılmıştır.
Bunlar; hamur ve ekmek kullanılarak ürün yüzeyinin değiştirilmesi, kaplamalar, modifiye
kızartma yağı ve ön kızartma gibi kızartma teknikleri, vakumlu kızartma, mikrodalga ısıtma,
kızartıldıktan sonra yağın alınması ve havada kızartmadır.
Havuç dilimlerinin kızartılması esnasında yağ çekmesini azaltmak için yapılan bir çalışmada;
beyaz un ve mısır ununun bulunduğu karışımlara %1 oranında Hidroksipropil metilselüloz
(HPMC), guar zamkı, ksantan zamkı ve guar-ksantan zamkı ilave edilmiş ve bu karışımlarla
kaplanan havuç dilimleri kızartılmıştır. Kızartma sonucunda guar-ksantan kombinasyonun
bulunduğu kaplama malzemesi ile kızartılan havuçların yağ içeriğinde maksimum % 53
oranında azalma olduğu görülmüştür (Akdeniz ve ark. 2006).
Querido (2005), elma kızartma işlemi sırasında yağ eklenmesini en aza indirmede tekniklerin
etkisinin incelemiştir. Çalışmada elmalar için yağ bariyeri olarak pektin ve Na-Al kaplamalar
kullanmıştır. Son üründe yaklaşık %60 yağ emiliminin azaldığı bulunmuştur (Quasem ve ark.,
2009).
Yağ emilimini azaltmak için en etkili strateji, numunelerin sulu hamur ve ekmekle kaplandığı
durumdur diye rapor edilmiştir. (Garmakhany ve ark.,2008; Mah ve ark.,2008; Fiszman, 2009).
Bunun nedeni, yağ alımının büyük ölçüde kabuk olarak adlandırılan yiyeceklerin yüzeyinde
gerçekleşmesidir ve gıda işlevleri yapılarla ilişkilendirilmiştir (Khazaei ve ark., 2016).
Kaplamalar, kızartma esnasında yağ emilimini engellemeye karşı bir bariyer oluşturarak sağlar
(Labuza ve Hyman, 1998; Fiszman ve Salvador, 2003). Nem kaybı amacıyla gıda maddelerine
kaplama uygulaması kalitelerini arttırır ve gıda endüstrisi pazarına da büyük ölçüde katkıda
bulunur (Gerrish ve ark., 1997).
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ATIK KIZARTMA YAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Atık yemeklik yağ, atık kaynakların yeniden kullanımında ve yenilenebilir enerji üretiminde
önemli bir rol oynayan biyodizel üretimi için umut verici bir hammaddedir (Lui ve ark., 2021).
Bu yağlar yüksek enerji kaynakları ve biyolojik yüzey aktif maddeler olarak mikrobiyal
büyümede kullanılabilir ve böylece bu atıklar geri dönüştürülebilmektedir. Atık yağlar, yüzey
aktif maddeler olarak işlev gören, ısı ve kütle transfer hızlarını değiştiren uçucu ve uçucu
olmayan ürünlerin oluşumu ile neticelenen, ısıya, oksijene ve suya maruz bırakma yoluyla
bozulmaktadır. Kızartma esnasında yağların ısıtılması; peroksit dahil olmak üzere pek çok
toksik kimyasalların oluşumuna sebep olmaktadır (Karaderi ve Kahraman, 2018).
Mikroorganizmalar doğada, bağımsız formlardan ziyade biyofilm formları şeklinde bulunur.
Biyofilm; mikroorganizmaların, genellikle çevresel stres koşullarına karşı meydana getirdiği
koloni topluluğudur. Stres faktörleri; hücrelerin immün yanıtlarını, ortamda var olan
antimikrobiyal bileşikler, sıcaklık, pH, tuz konsantrasyonu, organik ve inorganik besinler
olmak üzere birçok biyotik ve abiyotik faktörlerden meydana gelir (Karaderi ve Kahraman,
2018;Rossi ve ark., 2022).
Atık yemeklik yağlar, pişirildikten sonra elde edilen yağ kalıntılarıdır ve biriken yağ asitlerini
içerir (Ullah ve ark., 2014). Biyoyakıt üretimi için atık yemeklik yağların kullanılmasının,
yenilenebilir, toksik olmayan ve temiz yanma özellikleri nedeniyle enerji krizi, gıda güvenliği
ve çevre sorunlarıyla başa çıkmak için yararlı olduğu düşünülmektedir (Mannu ve ark.,, 2019).
Dünyada yılda yaklaşık 16.54 milyon ton atık yemeklik yağ üretildiği, Çin'in yaklaşık 4-8
milyon ton ve Avrupa Birliği'nin (AB) 1 milyon tona yakın üretim yaptığı tahmin edilmektedir
(Mannu ve ark., 2019, Zhang ve Jiang, 2017).
Bunun yanı sıra, restoranlardan, gıda işleme birimlerinden ve evsel mutfak lavabolarından
boşaltılan atık yemeklik yağlar, kontrol edilmediği takdirde, atık su bileşenleri ile etkileşime
girerek yenmeyen hammadde (FOG) (yağ, sıvı yağ ve gres) birikintileri üretebilir. Bu
birikintiler boruların tıkanmasına yol açabilir ve nihayetinde çevreye kirletici maddeler
sokabilir ve canlıları patojenlere maruz bırakabilir (Usman ve ark., 2020).
Atık yemeklik yağlar ve FOG öncelikle biyoyakıt sentezi için kullanılabilen doymuş ve
doymamış yağ asitlerine sahip mono, di ve trigliseritlerden oluşur. Bu kadar büyük miktarda
Atık yemeklik yağın ve FOG'nin biyoyakıta dönüştürülmesi, fosil yakıtlardan kaynaklanan
riskleri ve Atık yemeklik yağların uygunsuz şekilde bertaraf edilmesinin neden olduğu çevresel
etkileri ortadan kaldıracaktır (Mannu ve ark., 2019).
Atık yemeklik yağlar doğrudan biyodizel üretmek için kullanılamaz. Bu nedenle kullanımdan
önce ön işleme tabi tutulması gerekir. Bu nedenle, ön arıtma maliyeti, ham yağ maliyetinin bir
parçası olarak düşünülmüş ve bu da biyodizel üretim maliyetinin artmasına neden olmuştur.
Atık yemeklik yağlardan biyodizel üretim sürecinin her aşamasının ayrıntılı maliyet analizi,
Atık yemeklik yağlarının (toplama ve ön arıtma) arıtma maliyetinin, toplam maliyetin
%56,26'sını oluşturan nispeten yüksek olduğunu göstermektedir. Atık yemeklik yağlar
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biyodizelinin maliyeti dizelden biraz daha yüksek olmasına rağmen, atık kaynağı olarak Atık
yemeklik yağlar etkin bir şekilde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir (Liu ve ark.,
2021).
SONUÇ
 Kızartma yöntemi, beslenme ve sağlık açısından ilk sıralarda tercih edilmesi gereken bir
yöntem olmasa da günümüzde en sıklıkla kullanılan pişirme yöntemleri arasında yer alır.
 Fakat kızartma yağının tekrarlı ve yüksek sıcaklıklarda özellikle ticari ve endüstriyel
amaçlarla kullanımı yağda bozunma reaksiyonlarının oluşumuna sebep olur.
 Evsel uygulamalarda bozunma ürünlerinin oluşumu ve maruziyetin azaltılması için kızartma
yağı her kızartma işleminden sonra mutlaka süzülmeli, ağzı kapalı şekilde karanlık ve serin bir
yerde saklanmalıdır. Tekrar kullanılacak kızartma yağlarının içerisine %15-20 oranında yeni
yağ ilave edilmelidir.
 Kızartma yağları en fazla 2 kez tekrar olarak kullanılmalıdır.

 Kızartma işlemi için genelde zeytinyağı çok daha sağlıklı ve faydalıdır.
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ÖZET
AISI 410 kalite paslanmaz çelik, ısıl işlem alabilen ve martensitik paslanmaz çelikler
grubunda yer alan bir paslanmaz çelik kalitesidir. Söz konusu malzemeler hava, su ve bazı
kimyasallar ile temas ettiğinde bile önemli bir süre korozyona dayanabilmektedir. Bu
çalışmada CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme) ve PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) olmak
üzere iki farklı kaplama türüne sahip kesici takımlar ile bir dizi tornalama deneyi
gerçekleştirilmiştir. Farklı kesme hızı ve ilerleme hızı parametreleri için kaplama türünün
yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve kesici takım ucu sıcaklığı (Ctt) üzerindeki etkileri deneysel olarak
belirlenmiştir. Bu amaçla tornalama deneylerinde üç farklı kesme hızı (150, 250, 350 m/dak)
ve üç farklı ilerleme hızı (0.15, 0.25, 0.35 mm/dev) kesme parametreleri olarak tercih
edilmiştir. Deney sonuçlarına göre Ra ve Ctt için en uygun kesme parametreleri
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: AISI 410, CVD, PVD.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CUTTING TOOL COATING TYPE ON
MACHINABILITY
ABSTRACT
AISI 410 quality stainless steel is a stainless steel quality that can be heat treated and is
included in the martensitic stainless steels group. These materials can resist corrosion for a
significant period of time even when they come into contact with air, water and some
chemicals. In this study, a series of turning experiments were carried out with cutting tools
with two different coating types, CVD (Chemical Vapor Deposition) and PVD (Physical
Vapor Deposition). The effects of coating type on surface roughness (Ra) and cutting tool tip
temperature (Ctt) were determined experimentally for different cutting speed and feed rate
parameters. For this purpose, three different cutting speeds (150, 250, 350 m/min) and three
different feed rates (0.15, 0.25, 0.35 mm/rev) were preferred as cutting parameters in the
turning experiments. According to the test results, the most suitable cutting parameters for Ra
and Ctt were determined.
Keywords: AISI 410, CVD, PVD.
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GİRİŞ
Paslanmaz çelikler zor işlenebilirliğe sahip tipik malzemelerdir ve işlenebilirliklerinde
genellikle sürtünmeye bağlı olarak takımda şiddetli aşınma meydana gelmektedir. Kesme
sırasında sürekli talaş oluşumu, yığıntı talaşın (YT) kesici takıma yapışma eğilimi
işlenebilirliklerini olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Paslanmaz çelikler
genel olarak kötü işlenme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen kendi içerisinde kolay
işlenebilen ve kolay işlenemeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Kolay işlenebilen paslanmaz
çelikler ferritik, martenzitik ve östenitik paslanmaz çeliklere alaşım elementi olarak yüksek
oranda sülfür (% 0,30-0,50), selenyum (% 0,15-0,25) ve kurşun ilavesi ile elde edilir.
Selenyum ve sülfür ilavesi soğuk şekillendirilebilirliği ve yüzey pürüzlülüğünü iyileştirirken,
takım ömrünü de arttırmaktadır. Sülfürün oluşturduğu çökeltiler düşük sıcaklıklarda kesme
düzlemi içinde çatlak oluşturarak kırılgan talaş oluşturur, yığıntı talaş oluşumunu engeller,
plastik akışı bozmaz ve takım-talaş ara yüzeyinde yağlayıcı görevi görür (Callister and
Rethwisch, 2013; Çiftçi, 2005).
Martenzitik paslanmaz çelikler alaşım olarak %12-18 krom ve %1,2’ye kadar karbon
içeriğine sahiptirler. Temperlenmiş, düşük karbonlu ve kolay işlenebilen martenzitik alaşımlar
en kolay işlenen paslanmaz çelik türüdür. Sülfür içeriği işlenebilirliği arttırırken, karbon
miktarının artması sertliği arttıracağından takım ömrünü azaltacak ve böylece işlenebilirliği
takım ömrü açısından kötüleştirecektir (Astakhov, 2006). Genel olarak yüksek sertlik değeri
ve mikroyapılarında bulunan karbürler nedeniyle takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme
kuvvetleri açısından işlenebilirliği iyi olmayan malzemelerdir. Bu nedenle
işlenebilirliklerinde kaplamalı veya kaplamasız sementit karbür kesici takımlar
kullanılmaktadır. Sementit karbür kesici takımların yüzeyleri aşınmaya dirençli, sert ve işleme
esnasında iş parçası ile kesici takım etkileşimini engellemek için kimyasal olarak kararlıdır.
Bu tür kesici takımların sahip oldukları özelliklerin daha da iyileştirilmesi amacıyla yüzeyleri
bir veya birden fazla aşınmaya dirençli ince bir katmanla kaplanabilir. Titanyum karbür (TiC),
Titanyum nitrür (TiN) ve Alüminyum oksit (Al2O3) yaygın olarak kullanılan kaplama
malzemeleridir. Bu kaplamalar takımın aşınmaya karşı direncini arttırır (Bertolete et al., 2018;
Correa et al., 2017; Özer ve Bahçeci, 2009).
Bu çalışmada, AISI 410 martenzitik paslanmaz çeliğin CVD ve PVD kaplı karbür kesici
takımlarla farklı kesme hızı ve ilerleme hızı kombinasyonlarında tornalanması sonucu elde
edilen yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım ucu sıcaklığına göre işlenebilirliği araştırılmıştır.

MATERYAL METOD
Tornalama deneylerinde Ø50x300 mm ölçülerinde 30-32 HRc sertliğe sahip silindirik AISI
410 martenzitik paslanmaz çeliği kullanılmıştır. Bu çelikler, gaz türbin parçaları, buhar
türbinlerinde, petrokimya sanayisinde, valf parçalarında, cıvata ve somun yapılarında ve
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pompa parçalarında kullanılırlar. Deney numunesinin kimyasal bileşimi Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. Deney numunesinin kimyasal bileşimi (%).
C

Mn

P

S

Si

Ni

Cr

0,08-0,15

maks.
1,0

maks.
0,04

maks.
0,03

maks.
1,0

0,75

11,5-13,5

Tornalama deneylerinde kesici takım olarak TaeguTec marka TT5080 kodlu kaplamalı karbür
(PVD TiAlN+TiN) ve TT8125B kodlu kaplamalı karbür (CVD TiCN-Al2O3-TiN) kesici
takımlar kullanılmıştır. Kullanılan kesici takımların ISO kodu SNGA 120408’dir. Kesici
takımları bağlamak için PSBNR 2525 M12 kodlu dış çap tornalama kateri kullanılmıştır.
Tornalama deneyleri sabit kesme derinliği (1 mm), üç farklı kesme hızı (150, 250, 350 m/dak)
ve üç farklı ilerleme hızı (0,15, 0,25, 0,35 mm/dev) ele alınarak çalışılmıştır. Deney tasarımını
içeren kesme parametreleri Çizelge 4’te verilmiştir.

Çizelge 2. Deney tasarımı.
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150
150
150
250
250
250
350
350
350

491

İlerleme
hızı
f (mm/dev)
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
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Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için Mahr MarSurf PS 10 model cihaz kullanılmıştır. İşlenen
yüzeylerden üç defa yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmış ve bunların ortalaması alınarak
ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri bulunmuştur. Kesme sıcaklığının ölçülmesi için
FLUKE marka 572-2 IR model yüksek sıcaklık ölçüm cihazı kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Yüzey Pürüzlülüğü ve Takım Ucu Sıcaklığının Değişimi
Tornalama deneyleri sonrasında elde edilen yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım ucu sıcaklığı
değerleri Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 3. Kesme parametrelerine bağlı yüzey pürüzlülüğü ve sıcaklık değişimleri.
Deney
No

Kesici
takım (Ct)

Kesme hızı V (m/dak)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B
TT8125B

150
150
150
250
250
250
350
350
350
150
150
150
250
250
250
350
350
350

İlerleme
hızı - f
(mm/dev)
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35

Yüzey
pürüzlülüğü
– Ra (µm)
0,779
1,7
2,503
0,764
1,679
2,461
0,637
1,634
2,839
0,848
1,739
3,016
0,796
1,678
2,392
0,788
1,382
1,817

Takım ucu
sıcaklığı - Ctt
(°C)
40
42,6
55,9
44
56,7
67,6
54,3
70,9
110
45,3
54,6
78,8
50,4
87,3
100,3
62,5
91
105

Deney sonuçları incelendiğinde; TT5080 PVD kaplı karbür kesici takım için en düşük
Ra değeri 350 m/dak kesme hızı, 0,15 mm/dev ilerleme hızı değerlerinde 0,637 µm olarak
bulunmuştur. TT8125B CVD kaplı karbür kesici takım için ise en düşük Ra değeri de yine
350 m/dak kesme hızı, 0,15 mm/dev ilerleme hızı parametrelerinde 0,788 µm olarak
bulunmuştur (Şekil 1).
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0,788 µm

0,637 µm

TT5080

TT8115B

350 m/dak, 0,15 mm/dev

350 m/dak, 0,15 mm/dev

TT8115B

TT5080

Şekil 1. En düşük Ra değerleri için 2D ve 3D profilometre görüntüleri.

Kesici takım ucu sıcaklığı için en düşük Ctt değerleri TT5080 ve TT8125B için sırasıyla 40
°C ve 45,3 °C olarak bulunmuştur. Her iki takım için de en düşük kesici takım ucu sıcaklık
değerleri 150 m/dak kesme hızı ve 0,15 mm/dev ilerleme hızı değerlerinde elde edilmiştir.
Sonuçlara bakıldığında kesme hızının artışı ile sıcaklığın arttığı görülmüştür. Bunun nedeni
artan kesme hızına bağlı olarak birinci deformasyon bölgesindeki şekil değiştirme hızı da
artmakta ve yüksek şekil değiştirme hızı, talaş kaldırma esnasında yüksek ısı oluşumuna
neden olmakta ve bu nedenle sıcaklık artmaktadır (Dawim, 2009; Shah et al., 2022).
Şekil 2’de kesme hızına göre Ra değerlerinin değişimi verilmiştir. 0,15 mm/dev ilerleme hızı
için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 150 m/dak kesme hızında 0,848 µm, 250
m/dak kesme hızında 0,796 µm, 350 m/dak kesme hızında 0,788 µm olarak ölçülmüştür. PVD
kaplı karbür kesici takımda ise 150 m/dak kesme hızında 0,779 µm, 250 m/dak kesme hızında
0,764 µm, 350 m/dak kesme hızında 0,637 µm olarak ölçülmüştür.
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Şekil 2. Kesme hızına göre Ra değerlerinin değişimi.

0,25 mm/dev ilerleme hızı için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 150 m/dak
kesme hızında 1,739 µm, 250 m/dak kesme hızında 1,678 µm, 350 m/dak kesme hızında
1,382 µm olarak ölçülmüştür. PVD kaplı karbür kesici takımda ise 150 m/dak kesme hızında
1,7 µm, 250 m/dak kesme hızında 1,679 µm, 350 m/dak kesme hızında 1,634 µm olarak
ölçülmüştür. 0,35 mm/dev ilerleme hızı için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri
150 m/dak kesme hızında 3,016 µm, 250 m/dak kesme hızında 2,392 µm, 350 m/dak kesme
hızında 1,817 µm olarak ölçülmüştür. PVD kaplı karbür kesici takımda ise 150 m/dak kesme
hızında 2,503 µm, 250 m/dak kesme hızında 2,461 µm, 350 m/dak kesme hızında 2,839 µm
olarak ölçülmüştür. Ra değerlerindeki değişime bakıldığında genellikle keme hızının artışı ile
yüzey pürüzlülüğü değerlerinin de arttığı görülmüştür.
Şekil 3’te kesme hızına göre takım ucu sıcaklığı değerlerinin değişimi verilmiştir. 0,15
mm/dev ilerleme hızı için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ctt değerleri 150 m/dak kesme
hızında 45,3 ºC, 250 m/dak kesme hızında 50,4 ºC, 350 m/dak kesme hızında 62,5 ºC olarak
ölçülmüştür. PVD kaplı karbür kesici takımda ise 150 m/dak kesme hızında 40 ºC, 250 m/dak
kesme hızında 44 ºC, 350 m/dak kesme hızında 54,3 ºC olarak ölçülmüştür.
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Şekil 3. Kesme hızına göre Ctt değerlerinin değişimi.

0,25 mm/dev ilerleme hızı için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ctt değerleri 150 m/dak
kesme hızında 54,6 ºC, 250 m/dak kesme hızında 87,3 ºC, 350 m/dak kesme hızında 91 ºC
olarak ölçülmüştür. PVD kaplı karbür kesici takımda ise 150 m/dak kesme hızında 42,6 ºC,
250 m/dak kesme hızında 56,7 ºC, 350 m/dak kesme hızında 70,9 ºC olarak ölçülmüştür. 0,35
mm/dev ilerleme hızı için, CVD kaplı karbür kesici takımda Ctt değerleri 150 m/dak kesme
hızında 78,8 ºC, 250 m/dak kesme hızında 100,3 ºC, 350 m/dak kesme hızında 105 ºC olarak
ölçülmüştür. PVD kaplı karbür kesici takımda ise 150 m/dak kesme hızında 55,9 ºC, 250
m/dak kesme hızında 67,6 ºC, 350 m/dak kesme hızında 110 ºC olarak ölçülmüştür. Yapılan
çalışma sonuçları için genel bir değerlendirme yapılacak olursa kesme hızının artması ile Ra
değerlerinde azalma eğilimi görülürken sıcaklık değerlerinde artış meydana gelmiştir.
İlerleme hızının artması ile hem Ra hem de Ctt değerlerinde artış meydana gelmiştir. İlerleme
hızı kesme işleminin karakteristiğini belirleyen önemli parametrelerden birisidir. İlerleme hızı
kesme işlemi esnasında kesici takımın birim zamanda kaldırmaya çalıştığı talaşın kesitini
doğrudan etkilemektedir. İlerleme hızı ve kesme derinliğinin artmasına bağlı olarak, talaş
kesit alanı da artmaktadır. Artan talaş kesiti ile birlikte, birinci deformasyon bölgesinde
bulunan kayma düzlemi alanı da büyümekte ve dolayısıyla talaşı yüzeyden koparmak için
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daha fazla bir enerji sarf edilmesi gerekmektedir. Bu da kesme işlemini zorlaştırmaktadır.
Dolayısıyla yüzey pürüzlülüğü artmaktadır (Byrne et al., 2003; Dhar and Kamruzzaman,
2007; Shaw, 2004).

Varyans Analizi (ANOVA)
Yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım ucu sıcaklığı üzerinde kesme parametrelerinin etki
seviyelerini belirlemek amacıyla deneysel sonuçlara varyans analizi uygulanmıştır. Ra ve Ctt
için yapılan varyans analizi sonuçları sırasıyla Çizelge 4, Çizelge 5, Şekil 4 ve Şekil 5’te
verilmiştir. Burada, her bir değişkenin önem seviyesini gösteren F değerleri ve yüzde etki
oranları (Percentage Contribution Ratio-PCR) görülmektedir. Bu analiz % 95 güvenirlik ve %
5 önem seviyeleriyle gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 4. Yüzey pürüzlülüğü için ANOVA tablosu
Kontrol
faktörü

Serbestlik
Kareler
derecesi (DF) toplamı (SS)

Kareler
ortalaması
(MS)

F

P

PCR (%)

Ct

1

0,0162

0,01620

0,25

0,624

0,16

V

2

0,1851

0,09254

1,45

0,273

1,85

f

2

9,0411

4,52055

70,71

0,000

90,32

Hata

12

0,7672

0,06393

Toplam

17

10,0095

7,66
100

Ra için yapılan Varyans analizi sonuçlarına göre, yüzey pürüzlülüğünü etkileyen en önemli
parametrenin % 90,32’lik oranla ilerleme hızı olduğu görülmüştür. Daha sonra % 1,85’lik
oranla kesme hızı ve son olarak % 0,16’lık oranla kesici takım türü gelmektedir.
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Şekil 4. Ra değerleri için ANOVA grafikleri.

Çizelge 5. Kesici takım ucu sıcaklığı için ANOVA tablosu
Kontrol
faktörü

Serbestlik
Kareler
derecesi (DF) toplamı (SS)

Kareler
ortalaması
(MS)

F

P

PCR (%)

Ct

1

917,3

917,35

10,09

0,008

10,96

V

2

2460,7

1230,37

13,53

0,001

29,39

f

2

3902,7

1951,35

21,46

0,000

46,62

Hata

12

1091,0

90,91

Toplam

17

8371,7

13,03
100

Ctt için yapılan Varyans analizi sonuçlarına göre, kesici takım ucu sıcaklığını etkileyen en
önemli parametrenin % 46,62’lik oranla ilerleme hızı olduğu görülmüştür. Daha sonra %
29,39’luk oranla kesme hızı ve son olarak % 10,96’lık oranla kesici takım türü gelmektedir.
ANOVA tabloları birlikte değerlendirildiğinde, hem Ra hem de Ctt için en etkili kesme
parametresinin ilerleme hızı olduğu görülmektedir.
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Şekil 5. Ctt değerleri için ANOVA grafikleri.

SONUÇLAR
Bu çalışmada AISI 410 martenzitik paslanmaz çeliğinin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü
ve kesici takım ucu sıcaklığındaki değişimler deneysel olarak incelenmiştir. Tornalama
deneylerinde iki farklı kesici takım kullanılmıştır. Birincisi; TaeguTec firmasına ait TT5080
kodlu PVD kaplı kaplamalı karbür (TiAlN+TiN) kesici takımdır. İkincisi ise CVD kaplı
kaplamalı karbür (TiCN-Al2O3-TiN) kesici takımdır. Kesme parametreleri olarak üç farklı
kesme hızı (150, 250, 350 m/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (0,15, 0,25, 0,35 mm/dev) ele
alınmıştır. Deneysel çalışma sonucu elde edilen çıktılar aşağıda sıralanmıştır.
• Yapılan yüzey pürüzlülüğü deneyleri sonucunda, artan kesme hızıyla birlikte her iki kesici
takım da Ra değerlerinde azalma eğilimi görülmüştür.
• Hem TT5080 kodlu PVD kaplamalı karbür kesici takımda hem de TT8115B kodlu CVD
kaplamalı karbür kesici takımda ilerleme hızının artması ile birlikte Ra değerlerinde artış
meydana gelmiştir.
• Kesici takımlar kendi arasında karşılaştırıldığında, yüzey pürüzlülüğü için belirgin bir fark
olmadığı görülmüştür. Kesici takım ucu sıcaklığı bakımından ise TT5080 kodlu PVD kaplı
karbür kesici takım TT8115B kodlu CVD kaplı karbür kesici takıma göre daha düşük Ctt
değerleri sergilemiştir.
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• Kesici takım ucu sıcaklığı deneyleri sonucunda, kesme hızının artması ile her iki kesici
takımda da sıcaklık değerlerinin belirgin şekilde arttığı görülmüştür.
• İlerleme hızının artması ile birlikte her iki kesici takım için de kesici takım ucu
sıcaklıklarının arttığı tespit edilmiştir.
• Yüzey pürüzlüğü için yapılan ANOVA sonuçlarına göre, Ra üzerindeki en etkili
parametrenin % 90,32’lik oranla ilerleme hızı olduğu görülmüştür. Daha sonra % 1,85’lik
oranla kesme hızı ve son olarak % 0,16’lık oranla kesici takım türü gelmektedir.
• Kesici takım ucu sıcaklığı için yapılan ANOVA sonuçlarına göre, Ctt üzerindeki en önemli
parametrenin % 46,62’lik oranla ilerleme hızı olduğu görülmüştür. Daha sonra % 29,39’luk
oranla kesme hızı ve son olarak % 10,96’lık oranla kesici takım türü gelmektedir. ANOVA
tabloları birlikte değerlendirildiğinde, hem Ra hem de Ctt için en etkili kesme parametresinin
ilerleme hızı olduğu görülmüştür.
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Özet
Mardin, yüzyıllar boyunca önemli medeniyetlerin konumlandığı bir şehir olarak, bu
farklı medeniyetlerin izlerini taşır (Çağlayan & Tanyeli, 2016). Çok geniş bir kültürel çeşitliliği
olan, taş mimarisinin özgün eserlerini barındıran hem İslam ve hem Hristiyan kültürün
örneklerini sergileyen Mardin, tarihi kentsel peyzaj örneğidir (Çağlayan, 2021). Kültürel,
toplumsal, coğrafi, sosyolojik ve mekansal özgünlüklerinden dolayı Mardin'i mimari tasarım
stüdyosunun araştırma konusu olarak belirlemek, özgün mimari tasarım fikirleri üretme
açısından katkı sağlayacaktır.
Tasarım öğrenimi deneyim kazanma aracılığıyla öğrenme (Kolb, 2015), belirsiz
problemleri çözme (Cross, 1982), problem çözümüne yönelik aktivitelerde bulunma (Simon,
1973), kavram geliştirme ve test etme (Ledewitz, 1985) gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır.
Ayrıca, bu çalışmada da kullanılacak olan tanımda mimarlık eğitiminin pedagojik yapısının
karşılıklı fikir alışverişine (Demirbaş & Demirkan, 2003) ve yaparak öğrenmeye (Schön, 1987)
dayandığı iddia edilmektedir. Mimarlık eğitiminin temeli olan tasarım stüdyosu, karşılıklı fikir
alışverişinin kesintisiz devam ettiği bir öğrenme ortamı olarak diyalog temelli yapıda
yürütülmektedir. Stüdyonun resmi diyalog yolu olan ‘tasarım eleştirisi’, Schön’ün (1987)
‘eylemde yansıma’ olarak tanımladığı, öğretmen ve öğrenci arasında bilgi aktarımının
gerçekleştiği bir süreçtir. Tasarım eleştirileri, öğrencilerin yapıcı geribildirim yoluyla
tasarımlarını geliştirmelerini (Milovanovic & Gero, 2020) ve aynı zamanda 'yaptıklarını
yaparken düşünerek' (Schön, 1985, s.23) deneyim kazanmalarını ve öğrenmelerini
sağlamaktadır.
Tasarım stüdyolarının küresel ve yerel ölçekteki güncel sorunlarla sosyal sorumluluk
bilinci ile diyalog-temelli kurduğu ilişki, stüdyo çıktılarını ve tasarım öğrenmesini
beslemektedir. Bu çalışmada örneklem olarak seçilen mimari tasarım stüdyosu diyalog temelli
pedagoji üzerinden tartışılmaktadır. Örneklem stüdyo kapsamında belirlenen tema üzerinden
‘Veri her yerde! Geleceğe Köprü Kurmak: Veri ve Mimari’ başlığı ile küresel ölçekte
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günümüzün olduğu kadar geleceğin de en önemli tartışma alanlarından biri olan veri odaklı
düşünme ve bilgi üretiminin yerel ölçekteki potansiyel çıktıları aranır. Stüdyo sürecinde
öncelikle diyalog temelli pedagoji aracılığıyla öğrenciler tartışmaya ve tema ile
ilişkilenebilecek dünyadaki ve ülkemizdeki güncel sorunlar hakkında düşünmeye teşvik edilir.
Eleştirel düşünme aracılığıyla, öğrencilerin her birinin farklı bir soruna yönelik farklı bir
kavramsal çerçeve üretmesi beklenmektedir. Öğrencilerin ürettiği bu kavramsal yaklaşım hem
yerelde hem de uluslararası düzeyde tartışılan konuların bir yansıması niteliğindedir. Son
olarak, üretilecek mimari çözümün kavramsal çerçeveyle birebir ilişki kurması beklenir. Bu
ilişki, mimar olarak küresel dünyanın bir parçası olduğumuzun farkında olarak, küresel-yerel
ilişkisi içerisinde değerlendirilebilecek birçok probleme mimarlık alanı içerisinden bir söz
söylenebileceği savı çerçevesinde önemlidir. Aynı zamanda, stüdyo çıktılarının çeşitlenmesi
ve niteliğinin yükseltilmesi açısından önem taşır.
Bu çalışmanın amacı, diyaloğa dayalı pedagojinin uygulandığı ve öğrencilerin eleştirel
düşünmesini destekleyen bir tasarım stüdyosunun üç aşamada ele alınmasıdır. Bu aşamalar,
stüdyo kurgusunun, eleştirel düşünme sürecinin ve stüdyo çıktılarının incelenmesidir. Çalışma
kapsamında, belirlenen alanlardan biri olan Mardin kenti üzerine çalışmayı tercih eden
öğrencilerin tasarım süreçleri stüdyo çıktıları üzerinden tartışılacaktır. Örneklem olarak
seçilmiş olan öğrenci projelerinin yaklaşımı ve dayandığı kavramsal çerçeve ayrı ayrı analiz
edilecektir. Stüdyo sürecinde her bir öğrencinin verilen problemi, Mardin kenti özelinde
değerlendirmesi, yorumlaması ve kendine özgü bir kavramsal yaklaşım üretmesi beklenmiştir.
Mardin, kentinin sosyo-kültürel yapısındaki özgünlük ve bu yapının ürettiği mekansal özgünlük
ile yeni mimari tasarım fikirleri üretmek için verimli bir altlık oluşturmakta ve kapsamlı bir
çerçeve sunmaktadır. Stüdyo yapısının düşünce ve üretim süreci, Mardin’in mimari
karakterinin projelere katkısı, yerel ve global ölçeklerdeki sorunlara üretilebilecek mimari
çözümler bu çalışma üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: tasarım stüdyosu, diyalog-temelli pedagoji, kavramsal ve eleştirel
düşünme
CRITICAL THINKING ON DESIGN EDUCATION: MARDIN EXPERIENCE
Abstract
Mardin, as a city where essential civilizations have been located for centuries, carries
the traces of these different civilizations (Çağlayan & Tanyeli, 2016). Mardin, which has a wide
cultural diversity, contains original works of stone architecture, and exhibits examples of both
Islamic and Christian cultures, is an example of historical urban landscape (Çağlayan, 2021).
Identifying Mardin as the research subject of an architectural design studio, due to its cultural,
social, geographical, sociological, and spatial uniqueness, will contribute to the generation of
original architectural design ideas.
Design learning is defined in different ways such as learning through experience (Kolb,
2015), solving ill-defined problems (Cross, 1982), engaging in problem-solving activities
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(Simon, 1973), concept development and testing (Ledewitz, 1985). In addition, it is claimed the
pedagogical structure of architectural education is based on reciprocal exchange of ideas
(Demirbaş & Demirkan, 2003) and learning by doing (Schön, 1987), these are the definitions
that utilized in this study. The design studio, which is the main course of architectural education,
is conducted in a dialogue-based structure as a learning environment where reciprocal exchange
of ideas continues ceaseless. 'Design critiques', which is the official dialogue way of the design
studio, is a process that Schön (1987) defines as 'reflection in action', in which knowledge
transfer takes place between the instructor and the student. Design critiques enables students to
develop their designs through constructive feedback (Milovanovic & Gero, 2020) as well as to
gain experience and learn through ‘thinking what we are doing while we are doing it’ (Schön,
1985, p.23).
The relationship, through dialog-based pedagogy with a sense of social responsibility,
between design studios and current problems that global and local scale support studio
outcomes and design learning. The case study of this paper is an architectural design studio
discussed through dialogue-based pedagogy. This architectural design studio theme’s title is
"Data is everywhere! Bridging the Future: Data and Architecture". This theme is one of the
most substantial discussion areas of the future as well as today on global scale. In the studio
outcomes, it is looking for the potentials of data-oriented thinking and knowledge production
on local scale. Since the problems of global are also the problems of local. Students primarily
are encouraged to discuss and think about current issues in the world and in our country that
can be related to the theme, through dialogue-based pedagogy, during the studio process.
Through critical thinking, each of the students is expected to generate a different conceptual
framework for a different problem. These conceptual approaches generated by the students are
reflection of the issues discussed both locally and globally. Finally, the architectural solution is
expected to create one-to-one relationship with the conceptual framework. This relationship
between concept and studio outcomes is essential, since architecture is multidimensional area
that express opinions to many problems evaluated on the global-local scale, within the aware
of the fact that being a part of the global world as architects. At the same time, it is also essential
in terms of diversifying and improving the quality of studio outcomes.
The aim of this study is to examine a design studio in three stages, in which dialogbased pedagogy is implemented and which supports critical thinking of students. These phases
are the examination of studio structure, critical thinking process, and studio outcomes. Within
the scope of the study, the design processes of the students who prefer to work on Mardin, one
of the defined areas by instructors, is examined through the studio outcomes. Approaches and
the conceptual frameworks of selected student projects will be evaluated separately. During the
studio process, each student was expected to evaluate and interpret the given problem in
Mardin, and to produce a unique conceptual approach. Mardin, with the uniqueness of the
socio-cultural structure of the city and the spatial authenticity produced by this structure, creates
an efficient base and offers a comprehensive framework for generating new architectural design
ideas. The concept and designing process of the studio structure, the contribution of Mardin's
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architectural characteristic to the studio outcomes, architectural solutions on local and global
scale are examined through this study.
Keywords: design studio, dialog-based pedagogy, conceptual and critical thinking

1.INTRODUCTION
Design learning is defined in different ways such as learning through experience (Kolb,
2015), solving ill-defined problems (Cross, 1982), engaging in problem-solving activities
(Simon, 1973), concept development and testing (Ledewitz, 1985). The curriculum of
architectural education is studio centered. The design studio is a social as well as a physical
learning environment. Researching design through formal and informal exchange of ideas,
students gaining experience through trial and error, and students' development of skills such as
sketching, drawing, and modeling take place in the design studio process (Catina, 2020).
The design studio, which is the main course of architectural education, is conducted in
a dialogue-based structure as a learning environment where reciprocal exchange of ideas
(Demirbaş & Demirkan, 2003) continues ceaseless. Schön (1985) defines the design studio as
learning environment where the student learning by doing, through the critiques and guidance
of the instructor (Schön, 1985, p.6). Design critiques, as the formal way of communication of
the studio, set an environment for students to receive feedback on their designs (Milovanovic
& Gero, 2020). Schön defines design critique activity as the process of reflection in action.
Questioning, analyzing, and suggesting possible solutions are commonly carried out throughout
design critiques (Schön, 1985). Nature of critiques is "unstructured" and "unpredictable" (Huet,
Culley, McMahon, & Fortin, 2007) so it can vary from studio to studio and even between
instructors in the same studio (Brandt et al., 2013). Instructors' feedbacks are structured
depending on the pedagogical goals, the design process, the representation methods used by the
student and the quality of the communication style (Goldschmidt, 2014).
There are different roles that instructors adopt when establishing a dialogue between the
teacher and the student during the design critique. Goldschmidt et al. (2010) classifies instructor
profiles: ‘instructor as source of expertise or authority, instructor as coach or facilitator and
instructor as buddy’. Design studio, which the instructor acts as a coach or facilitator, is claimed
to be the most efficient strategy when criticizing student's work (Adams et al., 2016; Webster,
2004). The case studio is conducted by two instructors and two research assistants. In this
studio, the roles of instructors are “facilitator” (Goldschmidt et al., 2010) of the techniques
defined above.
There are many types of design critiques techniques used in design studio and there is a
relationship between the design critique method preferred by the student and learning or
academic success (Gül & Afacan, 2018). Desk critique, group critique, peer critique, panel
discussion, final critique, pin-up or interim critique are the design critique types (Gül & Afacan,
2018; Tok & Ayyıldız Potur, 2016). Interim critique is a method that is less formal than final
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critique and aims to give students feedback from teachers and peers rather than assessment. The
methods preferred in the case studio are pin-up (interim) critique, peer critique, and final
critique. The strength of this studio is instructors make students to question about the
relationship created with current global and local problems with the sense of social
responsibility and to develop critical thinking in addition to the use of these techniques. This
method feeds the studio outcomes and design learning.
The case studio is the last architectural design studio of the architectural curriculum at
Izmir Institute of Technology. Students are asked to develop an architectural design project
questioning the relation between humankind and the world predicament(s). This architectural
design studio theme’s title is "Data is everywhere! Bridging the Future: Data and Architecture".
With the theme proposed, the students are expected to discuss the predicament(s) of the world
through a nonconventional architectural approach considering DATA and related concepts. It
is aimed to discuss on the age of data through the concepts such as culture, nature, rights, and
justice that indicate vital problems and fields on the agenda of humanity. Within the scope of
this theme, the questions given to encourage students to think critically are as follows:
•

How can we consider DATA-driven solutions for the future?

•

How can we know through DATA?

•

How can we design data-based spaces?

•

How can we produce an activist attitude for ongoing problems through architecture?

•

Can there be a way to reconsider architecture with this understanding?

Pedagogically, the architectural program is not offered to students at this level. Students
are expected to create their own program units. Specific to this studio, the programs created by
students are the result of the conceptual thoughts that initially questioned. Therefore, this way
of thinking process is another strength of this studio.
2. CASE STUDY
Within the scope of the studio, selected area in Mardin is located at the southern part of
the road that is separating the old Mardin and the plain. While the slope of the area provides a
panoramic view to the plain, the area takes the old city silhouette behind of it. Conceptual issues
produced in Mardin for the case studio are as follows: water scarcity, intangible cultural
heritage, migration, community-based research, cultural heritage, cultural degeneration,
microculture, multicultural identity, craft, and folk arts. The studies of three students selected
among them are as follows:
2.1. Revitalization of the Memory
The student determined that intangible cultural heritage in Mardin is facing a higher risk
of disappearing. The program elements produced as solution to this problem; memory mine,
generator hub, memory cloud, stage of advocacy, aims revitalization of the memory.
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Experiencing these places produces a five-stage method (data provider, data sharing, data
processor, data storage, data transfer) in which oral history is obtained, stored, and transferred.
This design is a threshold between the old city of Mardin and the unique landscape. The
mass is an interpretation of the topography through carving which refers to Mardin’s
architectural characteristics. This designed cavity gathers the local community, who are the
source of oral history data, and supports sharing.

Figure 1. Horizontal Section Indicating Memory Archive

Figure 2. Sections of the project
2.2. Spatialization of Multiculturalism
The student determined that the multicultural structure in Mardin was ignored, and the
opportunities provided from the data of multiculturalism were missed. In this context, the
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student applied cultural analytics and distant reading methods to trace the identities of various
ethnic cultures in Mardin. Program elements where these methods used are hidden heritage
core, background analysis, inference/foresight, redefining, networking. In these program
elements, data collected from actors of different ethnic origins in Mardin are anonymized, then
stored and transferred. Thus, it is ensured that these data are utilized in studies about actors.
In the development of the form, a dynamic path with light is designed. As a result of the
light analyzes, light chimneys established the whole massing. Considering the traditional
pattern of Mardin, a visible and dramatic form appeared in the city.

Figure 3. Visualization of the Project Indicating Light Chimneys

Figure 4. Horizontal section of the project
2.3. Social and Spatial Collector of Memory
The student emphasized the value of diversity created by the getting together of different
microcultures. In addition to the increase of cultural degeneration in Mardin, microcultures
coming to the point of extinction is the problem identified. Thus, in the building, the amorphous,
transparent program element named Khora is proposed as a solution. While Khora includes
sections that collect, store, and create awareness, it can be seen from anywhere in the building
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and continues uninterruptedly. Though viewed from the outside, the structure is perceived as a
part of the Mardin silhouette, yet, inside Khora disrupts this order with its shapeless structure.

Figure 5. Vertical Section Indicating Change and Formation of Space

Figure 6. Visualization of the project
3. CONCLUSION
According to the studio outcomes, Mardin has a multicultural structure, it has many
ethnic origins together, there are inadequacies in the protection of cultural heritage and
multiculturalism creates a unique architectural character are the common features of Mardin.
Architectural design projects proposed in this design studio are based on the relation of data
and architecture, and they search for the spatial possibilities of multiculturalism, microhistory
and cultural heritage which are very specific to Mardin.
This study examines the design studio that dialog-based pedagogy is implemented, and
which supports critical thinking of students. This structure of the studio encouraged students to
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think critically and conceptually towards problem solving. The dialogue-based approach, with
its questioning structure, contributed to this way of thinking. Also, Mardin, with its uniqueness
due to its structure, creates an efficient base and offers a comprehensive framework for
generating new architectural design ideas. The concept and designing process of the studio
structure, the contribution of Mardin's architectural characteristics allow the diversity of the
studio outcomes as architectural solutions both on local and global scale.
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ÖZET
Bugün dünyada başta insanlar olmak üzere bitkiler hayvanlar ve tüm canlılar çevresel kirlilik
tehdidiyle karşı karşıyadır. Farklı kirlilik türleri içerisinde insanları en çok etkileyenlerden birisi
şüphesiz ağır metal kirliliğidir. Hava-su-toprak sisteminin sahip olduğu ağır metal kirliliğine
dahil olan bitkiler besin zincirine girerek sağlık için her geçen gün risk oluşturmaya devam
etmektedir. Ağır metal kirliliğinde, bitkisel üretim noktasında farklı iki pencere karşımıza
çıkmaktadır; ilki kontamine olmuş ürünlerin tüketiminde oluşan riskler, diğeri ise bulaşık
toprakların temizlenmesi sorunudur. Kirlenmiş toprakların geleneksel yöntemlerle (yıkama,
yeni toprakla değişim vb.) temizlenmesinin maliyetinin çok fazla olduğu bilinmektedir. Bu
durumda bitkiler kullanılarak topraktaki kirliliğin temizlenmesi yöntemi fitoremediasyon
tanımıyla karşımıza çıkmaktadır. Aynı toprakta, toprak üstü organlarında, diğer türlerden daha
fazla metal biriktirebilen bitkilere hiperakümülatör denilmektedir. Oldukça zengin bitki ve
endemik türlere ev sahipliği yapan Doğu Anadolu bölgesi, hiperakümülatör bitkiler bakımından
da dikkat çekmektedir. Bölgede 20 familyaya ait 10’ u endemik olan 51 takson bulunduğu
bildirilmiştir. Brassicaceae familyasına ait Alyssum cinsinden A. desertorum, A. floribundum,
A. murale, A. pateri subsp. pateri, A. virgatum türlerinin, Fabaceae familyasına ait, Genista
albida, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Trifolium pratens türlerinin, Poaceae
familyasına ait Zea mays, Phalaris arundinacea, Cynodon dactylon türlerinin, Lamiaceae
familyasına ait, Salvia multicaulis, Salvia hypargeia, Salvia absconditiflora türlerinin,
Caryophyllaceae familyasına ait Silene compacta, Minuartia verna, Gypsophila laricina türleri,
Asteraceae familyasına ait Artemisia vulgaris, Helianthus annuus, Helichrysum plicatum
subsp. plicatum türlerinin yer aldığı belirtilmiştir. Doğu Anadolu bölgesi çevresel kirlilikte
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diğer bölgeler kadar ön planda olmasa dahi sahip olduğu zengin maden kaynakları ile
topraklarında ağır metallere rastlanılma riski muhtemel bir bölgedir. Bu çalışmada bölge
ekolojisine adaptasyon sağlamış hiperakümülatör bitkilerle ilgili literatürdeki araştırmalar bir
araya getirilmeye çalışılmış ve bu türlerin bölgede hakim iklim ve toprak özelliklerine
göstermiş olduğu uyum ile benzer kontamine alanlarda görülecek ağır metal kirliliğinde
fitoremediasyonda kullanımı için araştırmacılara ön görü kazandırması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Doğu Anadolu, Hiperakümülatör Bitkiler, Fitoremediasyon

ABSTRACT
Today, plants, animals and all living things, especially humans, are faced with the threat of
environmental pollution. Among the different types of pollution, one of the most affecting
people is undoubtedly heavy metal pollution. Plants that are included in the heavy metal
pollution of the air-water-soil system continue to pose a risk for health day by day by entering
the food chain. In heavy metal pollution, we come across two different windows at the point of
plant production; The first is the risks in the consumption of contaminated products, and the
other is the problem of cleaning contaminated soils. It is known that the cost of cleaning
contaminated soils with traditional methods (washing, replacement with new soil, etc.) is very
high. In this case, we can meet the definition of phytoremediation, a method of cleaning the
pollution in the soil using plants. Plants that can accumulate more metals in the same soil, in
their aboveground organs, than other species are called hyperaccumulators. The Eastern
Anatolia region, which is home to a very rich plant and endemic species, also draws attention
in terms of hyperaccumulatory plants. It has been reported that there are 51 taxa, which has 10
endemic of 20 families in the region. A. desertorum, A. floribundum, A. murale, A. pateri subsp.
pateri, A. virgatum species from genus of Alyssum belonging to Brassicaceae family; species
of Genista albida, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Trifolium pratens From Fabaceae
family; species of Zea mays, Phalaris arundinacea, Cynodon dactylon belonging to Poaceae
family; species of Salvia multicaulis, Salvia hypargeia, Salvia absconditiflora belonging to
Lamiaceae; belonging to Caryophyllaceae, species of Silene compacta, Minuartia verna,
Gypsophila laricina; belonging to Asteraceae, species of Artemisia vulgaris, Helianthus
annuus, Helichrysum plicatum subsp. plicatum
Although the Eastern Anatolia region is not as prominent as other regions in environmental
pollution, it is a region that is likely to be at the forefront of the risk of encountering heavy
metals in its soil with its rich mining site. In this study, researches in the literature on
hyperaccumulator species that have adapted to the ecology of the region were tried to be brought
together and it was aimed to provide researchers with a foresight for the use of these species in
phytoremediation in heavy metal pollution to be seen in similarly contaminated areas with the
adaptation of these species to the prevailing climate and soil characteristics in the region.
Key words: Eastern Anatolia, Hyperaccumulator Plants, Phytoremediation

www.artuklukongresi.org

512

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

GİRİŞ
Bitkiler, metabolik ihtiyaçlarını karşılamak için eser miktarda Cr, Co, Mn, Cu ve Zn gibi
metalleri kullanabilmektedirler (Srivastava ve diğ., 2017). Bitkilerde, metal toksisitesi, bitkinin
ölümüyle sonuçlanabilen fotosentez, solunum ve beslenme dengesi gibi temel metabolik
süreçleri ciddi şekilde engelleyebilmektedir (Clemens, 2006). Sanayinin gelişmesiyle birlikte
kaçınılmaz olarak büyük çaplı bir kirlilik meydana gelmektedir. Kirleticilerin çoğu çevreye
belirli bir kirlilik kaynağından atık olarak girer (Ali ve diğ., 2019; Sytar ve diğ., 2021). Ağır
metaller bu kirleticilerin önemli bir parçasıdır, ancak çoğu durumda kimyasal olarak toksik
elementler eser konsantrasyonlarda bulunur. (Wong ve diğ., 2002; Seaward, 2004; Sytar ve
diğ., 2013). Belirli konsantrasyonların üzerinde ve aynı topraktan diğer türlerden daha fazla
metal alabilen bitkilere hiperakümülatör denir. Bunlar esas olarak,ya jeokimyasal
parametrelerden ya da kirlilikten dolayı metal bakımından zengin topraklarda bulunan türlerin
popülasyonlarıdır (Kabata- Pendias, 2011). Ağır metallere direnç kazanmış bitkilerde, ağır
metaller bitki bünyesinde küçük peptidlere bağlanıp vakuollerde depo edilirler ve bu şekilde
bitki zarar görmemiş olur (Işık, 2004). Ağır metallerin bitkilerde birikimi ve organlarda
dağılımı kimyasal ve biyolojik aktiviteye, bitkinin ve elementin türüne, oksidasyon-redüksiyon
potansiyeline, katyon değişim kapasitesine, pH değerine, ısıya ve köklerin salgı potansiyeline
bağlıdır (Sharma, 2005; Özay ve diğ., 2016).
Fitoremediasyon, bitkileri kullanarak ağır metal kirliliğini çevreden uzaklaştırmaktadır (Raskin
ve diğ., 1997). Biyolojik temizleme yöntemleri içinde yer alan fitoremediasyon, diğer
yöntemlere kıyasla maliyeti düşük ve ekolojiyle uyumludur. Bitkiler kullanılarak toprağın
temizlenmesi olarak tanımlanan fitoremediasyonda, kullanılan bitkiler hiperakümülatör
bitkilerdir. (Kocaer ve Başkaya, 2003). Fitoremediasyon, toprağın biyolojik özelliklerini ve
fiziksel yapısını korumaktadır (Khan ve diğ., 2008; Gong ve diğ., 2018). Alyssum Thlaspi,
Urtica, Polygonum sachalase ve Chenopodium gibi bazı bitkiler Co, Cu, Cd Ni ve Zn gibi ağır
metalleri bünyelerinde biriktirebilmektedirler. Bu bitkilerin hafif ağır metal bulunan bölgelerde
yetiştirilmesi kirlenmiş toprakların temizlenmesi için dolaylı bir yöntem olarak
kullanılabilmektedir (Mulligan ve diğ., 2001; Dindaroğlu ve diğ., 2019).
Bu çalışmada, Doğu Anadolu ekolojisine adaptasyon sağlamış hiperakümülatör ve/veya
hiperakümülatör olma ihtimali taşıyan bitkiler bir araya getirilmiş ve benzer kontamine
alanlarda görülecek ağır metal kirliliğinde, fitoremediasyon açısından kullanılabilirliğe ön görü
oluşturması amaçlanmıştır.

Doğu Anadolu Florasında Görülen Bitkiler
Doğu Anadolu florasında görülen bitkiler biriktirdikleri elementlere göre ayrılmıştır. Nikel (Ni)
biriktiren bitkiler kaynakçaları ile birlikte Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Nikel (Ni) biriktiren taksonlar
Familya

Ni Biriktiren Taksonlar

Kaynak
Doğan, 2015; Yılmaz,
2017
Ustaoğlu ve diğ., 2016;
Doğan, 2015; Yılmaz,
2017

Araceae

Lemna gibba L.

Araceae

Lemna minor L.

Boraginaceae

Anchusa leptophylla subsp. tomentosa (Boiss.)
D.F.Chamb. END.

Ortakçı, 2020

Brassicaceae

Aethionema spicatum Post

Çeliktaş, 2020

Brassicaceae

Alyssum desertorum Stapf.

Çelik, 2014

Brassicaceae

Alyssum floribundum Boiss. & Balansa END.

Brassicaceae

Alyssum murale Waldst. & Kit.

Brassicaceae

Alyssum virgatum Nyár. END.

Çeliktaş, 2020
Kabata- Pendias, 2011;
Çelik, 2014
Özay, 2015

Brassicaceae

Erysimum uncinatifolium Boiss.

Ortakçı, 2020

Brassicaceae

Isatis cappadocica subsp. cappadocica Desv.

Çelik, 2014

Brassicaceae

Lepidium draba L.

Sürmen ve diğ., 2019

Brassicaceae

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey.

Çelik, 2014

Brassicaceae

Pseudosempervivum aucheri (Boiss.) Pobed. END.

Çelik, 2014

Brassicaceae

Pseudosempervivum sempervivum (Boiss. & Balansa)
Çelik, 2014
Pobed. END.

Brassicaceae

Thlaspi oxyceras (Boiss.) Hedge

Fabaceae

Medicago sativa L.

Fabaceae

Trifolium pratense L.

Lamiaceae

Salvia absconditiflora (Montbret & Aucher ex Benth.)
Greuter & Burdet END. (sin. Salvia cryptantha
Çeliktaş, 2020
Montbret & Aucher ex Benth.)

Lamiaceae

Salvia hypargeia Fisch. & C.A.Mey. END.

Çelik, 2014

Liliaceae

Gagea fibrosa (Desf.) Schult. & Schult.f.

Çelik, 2014

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl

Esringü ve Sezen, 2021

Poaceae

Phalaris arundinacea L.

Kabata- Pendias, 2011

Çeliktaş, 2020; Çelik, 2014
Bağdatlı, M.C. ve
Karatepe, A., 2019
Esringü ve Sezen, 2021

Demir (Fe) biriktiren bitkiler kaynakçaları ile birlikte Tablo 2’de gösterilmiştir.

www.artuklukongresi.org

514

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Tablo 2: Demir (Fe) biriktiren taksonlar
Familya

Fe Biriktiren Taksonlar

Kaynak

Amaryllidaceae

Allium callidictyon C.A.Mey. ex Kunth

Çelik, 2014

Asparagaceae

Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker

Çelik, 2014

Asteraceae

Helichrysum plicatum subsp. plicatum DC.

Çelik, 2014

Boraginaceae

Hayta ve Avcil, 2019

Brassicaceae

Anchusa azurea var. azurea Mill.
Anchusa leptophylla subsp. tomentosa (Boiss.)
D.F.Chamb. END.
Barbarea vulgaris subsp. vulgaris R. Br.

Çelik, 2014

Brassicaceae

Lepidium draba L.

Sürmen ve diğ., 2019

Convolvulaceae

Convolvulus assyricus Griseb. END.

Convolvulaceae

Convolvulus compactus Boiss.

Fabaceae

Genista albida Willd.

Ortakçı, 2020
Çeliktaş, 2020; Çelik,
2014
Çelik, 2014

Lamiaceae

Salvia hypargeia Fisch. & C.A.Mey. END.

Çelik, 2014

Lamiaceae

Salvia multicaulis Vahl

Çelik, 2014

Liliaceae

Gagea fibrosa (Desf.) Schult. & Schult.f.

Çelik, 2014

Liliaceae

Tulipa armena var. armena Boiss.

Çelik, 2014

Salicaceae

Populus tremula L.

Esringü ve Sezen, 2021

Boraginaceae

Ortakçı, 2020

Kadmiyum (Cd) biriktiren bitkiler kaynakçaları ile birlikte Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Kadmiyum (Cd) biriktiren taksonlar
Familya

Cd Biriktiren Taksonlar

Kaynak

Asteraceae

Artemisia vulgaris L.

Kabata- Pendias, 2011

Asteraceae

Helianthus annuus L.

Özkan ve diğ., 2014; KabataPendias, 2011

Asteraceae

Tagetes patula L.

Dağhan, 2016

Brassicaceae

Alyssum murale Waldst. & Kit.

Kabata- Pendias, 2011; Çelik, 2014

Brassicaceae

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Esringü ve Sezen, 2021

Brassicaceae

Erysimum uncinatifolium Boiss.

Ortakçı, 2020

Caryophyllaceae Minuartia verna (L.) Hiern

Kabata- Pendias, 2011; Esringü ve
Sezen, 2021

Caryophyllaceae Silene compacta Fisch. ex Hornem.

Esringü ve Sezen, 2021

Fabaceae

Medicago sativa L.

Bağdatlı, M.C. ve Karatepe, A.,
2019

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl

Esringü ve Sezen, 2021

Salicaceae

Populus tremula L.

Esringü ve Sezen, 2021

Solanaecae

Nicotiana tabacum L.

Kabata- Pendias, 2011
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Kurşun (Pb) biriktiren bitkiler kaynakçaları ile birlikte Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4: Kurşun (Pb) biriktiren taksonlar
Familya

Pb Biriktiren Taksonlar

Kaynak

Asteraceae

Helianthus annuus L.

Özkan ve diğ., 2014; Kabata- Pendias,
2011

Betulaceae

Betula pendula Roth

Esringü ve Sezen, 2021

Brassicaceae

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Esringü ve Sezen,, 2021

Brassicaceae

Brassica napus L.

Özbek, 2015; Doğru ve diğ., 2021; Özkan
ve diğ., 2014

Caryophyllaceae

Minuartia verna (L.) Hiern

Kabata- Pendias, 2011; Esringü ve Sezen,
2021

Fabaceae

Medicago sativa L.

Bağdatlı, M.C. ve Karatepe, A., 2019

Fabaceae

Melilotus officinalis (L.) Desr.

Esringü ve Sezen, 2021

Fabaceae

Trifolium pratense L.

Esringü ve Sezen, 2021

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl

Esringü ve Sezen, 2021

Poaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Esringü ve Sezen, 2021

Poaceae

Phalaris arundinacea L.

Kabata- Pendias, 2011

Poaceae

Zea mays L.

Kabata- Pendias, 2011; Özkan ve diğ.,
2014

Salicaceae

Populus tremula L.

Esringü ve Sezen, 2021

Çinko (Zn) biriktiren bitkiler kaynakçaları ile birlikte Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: Çinko (Zn) biriktiren taksonlar
Familya

Zn Biriktiren Taksonlar

Kaynak

Betulaceae

Betula pendula Roth

Esringü ve Sezen, 2021

Brassicaceae

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Esringü ve Sezen, 2021

Brassicaceae

Brassica napus L.

Özbek, 2015; Doğru ve diğ., 2021;
Özkan ve ark, 2014

Caryophyllaceae Minuartia verna (L.) Hiern

Kabata- Pendias, 2011, Esringü ve
Sezen, 2021

Lythraceae

Lythrum salicaria L.

Meşeli, 2019

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl

Esringü ve Sezen, 2021

Poaceae

Phalaris arundinacea L.

Kabata- Pendias, 2011

Salicaceae

Populus tremula L.

Esringü ve Sezen, 2021

Scrophulariaceae Verbascum ponticum (Boiss.) Kuntze
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Bakır (Cu) biriktiren bitkiler kaynakçaları ile birlikte Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Bakır (Cu) biriktiren taksonlar
Familya

Cu Biriktiren Taksonlar

Kaynak

Araceae

Lemna minor L.

Ustaoğlu ve diğ., 2016; Doğan,
2015; Yılmaz, 2017

Asteraceae

Artemisia vulgaris L.

Kabata- Pendias, 2011

Fabaceae

Melilotus officinalis (L.) Desr.

Esringü ve Sezen, 2021

Fabaceae

Trifolium pratense L.

Esringü ve Sezen, 2021

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl

Esringü ve Sezen, 2021

Onagraceae

Epilobium hirsutum L.

Esringü ve Sezen, 2021

Salicaceae

Populus tremula L.

Esringü ve Sezen, 2021

Cr, Co, Hg, B, As, Mn, Sb biriktiren bitkiler kaynakçaları ile birlikte Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: Cr, Co, Hg, B, As, Mn, Sb biriktiren taksonlar

Araceae

Cr, Co, Hg, B, As, Mn, Sb Biriktiren
Taksonlar
Lemna gibba L.

Araceae

Familya

Element Kaynak
Cr, Co

Doğan, 2015; Yılmaz, 2017

Lemna minor L.

Cr, Co

Ustaoğlu ve diğ, 2016;
Doğan, 2015; Yılmaz, 2017

Asteraceae

Artemisia vulgaris L.

Hg

Kabata- Pendias, 2011

Boraginaceae

Anchusa leptophylla subsp. tomentosa
(Boiss.) D.F.Chamb. END.

Co

Ortakçı, 2020

Alyssum pateri subsp. pateri Nyár. END. Mn
Gypsophila laricina Schreb. END.
Caryophyllaceae (sin.Gypsophila sphaerocephala Fenzl
B
ex Tchihat.)
Convolvulaceae Convolvulus compactus Boiss.
Cr

Ortakçı, 2020
Babaoğlu ve diğ., 2014

Fabaceae

Medicago sativa L.

Sb

Bağdatlı, M.C. ve Karatepe,
A., 2019

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl

Cr

Esringü ve Sezen, 2021

Onagraceae

Epilobium hirsutum L.

As

Esringü ve Sezen, 2021

Salicaceae

Populus tremula L.

Mn

Esringü ve Sezen, 2021

Brassicaceae

Çeliktaş 2020; Çelik 2014

SONUÇ
Daha önce bu konuda yapılan çalışmalar taranarak, Doğu Anadolu bölgesinde görülen
Hiperakümülatör bitkiler listelenmiştir. Listede Hiperakümülator olarak geçen taksonlar ve ait
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olduğu familyalar, hangi elementi bünyesinde biriktirdiği ve geçtiği kaynak verilmiştir.
Kaynaklardaki verilerde, listedeki bitkilerin, Ni (22 bitkide), Fe (15 bitkide), Cd (12 bitkide),
Mn (4 bitkide), Co (3 bitkide), Pb (13 bitkide), Zn (9 bitkide), Cu (7 bitkide), Hg (1 bitkide),
Cr (4 bitkide), As (1 bitkide), B (1 bitkide), Sb (1 bitkide), Ag (2 bitkide) gibi elementler depo
ettikleri bildirilmiştir.
Buna göre, 20 familyaya ait 10’ u endemik olan 51 takson belirlenmiştir. Listede en çok
Brassicaceae familyasına ait türler dikkati çekmektedir. Özellikle Ni hiperakümülatörü olduğu
bildirilen Alyssum cinsinden A. desertorum, A. floribundum, A. murale, A. pateri subsp. pateri,
A. virgatum türleri, daha sonra Fabaceae familyasına ait türler; Genista albida, Medicago
sativa, Melilotus officinalis, Trifolium pratense, Poaceae familyasından, Zea mays, Phalaris
arundinacea, Cynodon dactylon, Lamiaceae familyasına ait, Salvia multicaulis, Salvia
hypargeia, Salvia absconditiflora, Caryophyllaceae familyasına ait Silene compacta, Minuartia
verna, Gypsophila laricina, Asteraceae familyasından Artemisia vulgaris, Helianthus annuus,
Helichrysum plicatum subsp. plicatum türleri listede yer almaktadır.
Dünyanın bugün kirlilikle mücadelesinde ağır metal kirliliğinin ciddiyeti endişe kaynağı
olmakla birlikte yine en çok araştırılan ve çözüm aranan konulardan biri olmuştur.
Fitoremediasyon teknikleri ve hiperakümülatör bitkiler bu endişenin içinde umut vaad eden en
önemli noktalardır.
Türkiye sahip olduğu iklim ve coğrafi konumu sayesinde birçok bitki türüne ev sahipliği
yapmakta ve hiperakümülatör bitki araştırmalarında zengin florası ile ön planda yer almaktadır.
Bu çalışmada Türkiye geneli hiperakümülatör bitki sayısı oldukça fazla olduğu için Doğu
Anadolu bölgesinde görülen bitkilere yer verilmiştir. Bölge şu an için Marmara Bölgesi ya da
diğer sanayi bölgeleri kadar kirlilik tehdidi ile savaşıyor olmasa da çağımızın sorunu olan ağır
metal kirliliği hızla temiz alanları kontamine etmeye devam ediyor olacaktır. Bu çalışmanın
bundan sonra Doğu Anadolu ya da benzer iklim ve floraya sahip alanlarda çalışacak
araştırmacılar için yararlı olacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
YOLO an abbreviation for 'You only look once', is an object detection algorithm that
partitions images into a grid parts. Every cell in the grid is answerable for recognizing objects
inside itself. It has three parts: (1) Backbone: CSPDarknet, (2) Neck: PANet, and (3) Head:
Yolo Layer. The data are first input to CSPDarknet for feature extraction, and then inputed to
PANet for feature fusion. Finally, Yolo Layer outputs detection results (class, score, location,
size). The trial results show that YOLOv5 accomplishes 99.3% AP 50 out of 74 seconds. It
demonstrates this model can actually distinguish airplanes in real time and achieve high
accuracy. Panoramic photography is a procedure of photography, utilizing specific hardware
or software that catches images with evenly stretched fields of view. It is also called as wide
format photography. Object detection like persons in panoramic images is a challenging
computer vision task that involves identifying instances of an object of a certain class within
an image. This paper trying an attempt to locate objects in a given panoramic photo.
Keywords- YOLOv5, Panoramic, Object detection
1. Introduction
Absolutely, the discussion behind YOLOv5 is only because of its decision of name, however
it doesn't remove the way that this is after every one of the an extraordinary YOLO object
detection model ported on PyTorch. Object detection is utilized in an extremely wide scope of
utilizations like self-driving vehicles, security, fabricating, and so.
The YOLO family of models comprises of three primary building blocks I) Backbone, ii)
Neck and iii) Head as shown in Figure-1.
YOLOv5 Backbone: It utilizes CSPDarknet as the spine for highlight extraction from images
comprising of cross-stage fractional networks.
YOLOv5 Neck: It utilizes PANet to create an element pyramids network to perform total on
the highlights and pass it to Head for forecast.
YOLOv5 Head: Layers that create expectations from the anchor boxes for object detection.
Aside from this YOLOv5 involves the beneath decisions for preparing :
a. Activation and Optimization: YOLOv5 utilizes broken ReLU and sigmoid initiation, and
SGD and ADAM as analyzer choices.
b. Misfortune Function: It utilizes Binary cross-entropy with logits loss.
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Figure.1: YOLOv5 Architecture
Yolo algorithm only looks at an image once and distinguishes every one of the objects that are
available alongside their area. Just go for it works by dividing images into a grid where every
grid cell recognizes an object without anyone else. The grid cells anticipate all the bouncing
boxes and give every one of them a certainty score to decide the precision of every
expectation. With regards to execution, YOLO beats other object indicators by a long shot.
Progressively, it can handle images at a pace of around 155 edges each second (fps),
accomplishing twofold the mAP(Mean Average Precision - a well known assessment metric
for object identifiers) of other object indicators like R-CNN. YOLOv5, the most recent
arrival of the YOLO family is a gathering of compound-scaled object detection models
prepared on the COCO dataset utilized for model ensembling (joining various models in the
expectation interaction), Test Time Augmentation (performing arbitrary adjustments to the
test images like flipping, pivoting, and so on) and hyperparameter development (enhancing
hyperparameters involving a hereditary algorithm for streamlining).
2. Literature Survey
Computer vision is a field of computerized reasoning that trains computers to decipher the
visual world and people in a manner like vision. Because of the fast advancement of
innovation and the generally little expense of information stockpiling, face detection has
grown quickly in the field of computer vision in the previous ten years[1]. Among them, face
detection and acknowledgment are the most generally utilized, going from versatile
applications and increased reality for amusement purposes to informal organizations and
surveillance cameras. In particular, with the advancement of face detection innovation, the
yolov5s model has made incredible accomplishments lately. In view of the most recent and
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quickest Yolov5s model, this paper[6] utilizes move figuring out how to tweak the model
boundaries to extricate facial highlights. At long last, the MAFA informational collection is
tried. The experimental outcomes demonstrate the way that the model planned in this paper
can really identify faces in different situations.
In paper[5] is to read up a powerful technique for facial covering detection utilizing a
profound learning model made by "Yolov5"[4]. Similar model created with an alternate
number of ages: 20, 50, 100, 300 and 500. The exploratory outcomes show that the profound
learning model made with 300 ages has the best exhibition with a precision of 96.5%.
A trash characterization model[2][3][7][8] in light of YOLOv5 object detection network
named GC-YOLOv5 is planned[]. In the first place, as per the normal day to day trash
classification, five regular sorts of trash were chosen, information cleaned, marked, and
developed a trash dataset. Second, the GC-YOLOv5 was assembled and prepared on our
datasets. Third, taking into account the comfort of multi-terminal access in the cloud and the
decrease of figuring tension anxious gadgets, we convey the trash characterization model in
the cloud. The trial results demonstrate the way that GC-YOLOv5 can precisely distinguish
the trash's sorts and figure out the area of trash.
The paper [9][10][5] proposes a smoking conduct detection strategy in light of YOLOv5
algorithm and image handling. Focusing on the little objective of cigarettes, this paper utilizes
the K-implies algorithm and the strategy for adding a little objective detection layer to further
develop the YOLOv5 algorithm, and understands the improvement of the detection precision.
On the independent informational index, the bogus detection rate is 0%, and the AP is 92.3%,
which is 6.7% higher than that of the YOLOv5s algorithm.
3. Implementation and Results
We have used Colab, or "Colaboratory" ( https://colab.research.google.com), allows you to
write and execute Python in your browser, with zero configuration required, access to GPUs
free of charge and easy sharing. Following steps were used on Colab to identify objects on
panorama images.
Step 1 : Clone yolov5 repository
Step 2: Change Directory to yolov5
Step 3: Install Dependencies
Step 4: Run Object Detection on Images. Provide image path. Upload image in the
inference/images/ folder
Step 5: Display image in colab

www.artuklukongresi.org

523

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Figure 2: Object detection (persons) using YOLOv5
4.

Conclusion

To conclude this paper, we have learned and detected objects in panoramic images by
implementing in YOLOv5. Hence, we have also tackled the YOLO object detection algorithm
(YOLOv5 particularly) which we used to perform our own object detection by setting up the
environment to detect panoramic images.
References
1. Z. Wu et al., "Using YOLOv5 for Garbage Classification," 2021 4th International
Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence (PRAI), 2021, pp. 35-38,
doi: 10.1109/PRAI53619.2021.9550790.
2. Y. Luo, "Occlusion face detection is based on Yolov5s," 2021 IEEE 2nd International
Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA),
2021, pp. 978-981, doi: 10.1109/ICIBA52610.2021.9688319.
3. Q. Fu, J. Chen, W. Yang and S. Zheng, "Nearshore Ship Detection on SAR Image
Based on Yolov5," 2021 2nd China International SAR Symposium (CISS), 2021, pp.
1-4, doi: 10.23919/CISS51089.2021.9652233.
4. J. Wang, T. Xiao, Q. Gu and Q. Chen, "YOLOv5_CSL_F: YOLOv5&#x2019;s Loss
Improvement and Attention Mechanism Application for Remote Sensing Image
Object Detection," 2021 International Conference on Wireless Communications and
Smart Grid (ICWCSG), 2021, pp. 197-203, doi: 10.1109/ICWCSG53609.2021.00045.
5. J. Ieamsaard, S. N. Charoensook and S. Yammen, "Deep Learning-based Face Mask
Detection Using YoloV5," 2021 9th International Electrical Engineering Congress
(iEECON), 2021, pp. 428-431, doi: 10.1109/iEECON51072.2021.9440346.

www.artuklukongresi.org

524

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

6. Y. Luo, "Occlusion face detection is based on Yolov5s," 2021 IEEE 2nd International
Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA),
2021, pp. 978-981, doi: 10.1109/ICIBA52610.2021.9688319.
7. Z. Wu et al., "Using YOLOv5 for Garbage Classification," 2021 4th International
Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence (PRAI), 2021, pp. 35-38,
doi: 10.1109/PRAI53619.2021.9550790.
8. E. Cengil, A. Çinar and M. Yildirim, "A Case Study: Cat-Dog Face Detector Based on
YOLOv5," 2021 International Conference on Innovation and Intelligence for
Informatics, Computing, and Technologies (3ICT), 2021, pp. 149-153, doi:
10.1109/3ICT53449.2021.9581987.
9. J. Tang, S. Liu, B. Zheng, J. Zhang, B. Wang and M. Yang, "Smoking Behavior
Detection Based On Improved YOLOv5s Algorithm," 2021 9th International
Symposium on Next Generation Electronics (ISNE), 2021, pp. 1-4, doi:
10.1109/ISNE48910.2021.9493637.
10. S. Jin and L. Sun, "Application of Enhanced Feature Fusion Applied to YOLOv5 for
Ship Detection," 2021 33rd Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2021,
pp. 7242-7246, doi: 10.1109/CCDC52312.2021.9602100.

www.artuklukongresi.org

525

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
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ABSTRACT
We lived in uncertain word and prediction in this uncertain word is a major issue. Prediction
in cricket is very complex because there are many factors which are effecting on results.
Weather, pitch, Conditions, Home grounds are some of these factors. In this article it is aimed
to predict the results of PSL-2020 by using TOPSIS and Fuzzy TOPSIS methods. It will be
interesting because first time in PSL history it is going too held in Pakistan. But we use some
serious factor to predict the winner of PSL-2020
Keywords: PSL, TOPSIS, Prediction, Cricket
I. INTRODUCTION
Pakistan super league (PSL) is a professional Twenty20 cricket league in Pakistan contested
during February and March every year, with each team play matches in double round robin
format. The league is founded by the Pakistan Cricket Board (PCB) in Lahore on 9 September
2015 with initial participation of 5 teams but now there are 6 teams represented by 6 major
cities 0f Pakistan including Islamabad, Lahore, Multan, Karachi, Peshawar & Quetta.
The commercial rights to the initial franchises were sold for US$93 million for a ten-years
period while the 6th franchise was originally formed in 2017 bought by Schone Properties in
US$5.2 million per annum for 8 years contract means the total contract for that team was
worth US$41.6 million that makes it the most expensive team of PSL but unfortunately the
contract was terminated by the PCB just after one year due to the non-payment of annual fee
by the franchise. Ali Khan Tareen and Taimoor Malik are the new owners of the 6th team as
they won the bid for US$6.2 million per annum for 7 years period.
The 1st edition of the PSL was entirely played in UAE due to security reasons, Islamabad
United was the 1st champions, Peshawar Zalmi were the 2017 PSL champions, Islamabad
were again won the title in 2018 while Quetta Gladiators are the current champions of the
HBL PSL.
The PSL 2020 season is now going to be held entirely in Pakistan for the 1st time as by the
directions of Pakistani Prime Minister. The tournament will be played from February 20, 2020
to March 22, 2020. Four venues including Lahore, Karachi, Multan and Rawalpindi will host
whole the tournament.
Cricket is said to be a game of uncertainties, if we talk about the T20 game then it’s really a
difficult task to predict about the Twenty20 game as it’s the limited overs game and a single
player can overcome on the situation [2] and changed the whole map of the game in just few
minutes [6]. The combination of key players (Batsmen with good average and bowlers with

www.artuklukongresi.org

526

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

good economy rates) also plays an important role in match winning [7] for this purpose these
3 factors (batting, bowling, key players) [1] are strongly recommended to add in the stats to
help in prediction because more the key players will have the more chances to win the match.
The stats in this article are based on the upcoming edition of the PSL 2020. About 90% data
in stats is taken from the website cicinfo.com that’s considered to be the most authentic and
most visiting website in all over the world for cricket’s updates and stats.
9 important attributes which are considered to be the most important in match wining or lost
with names C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,C10 and C11 are taken out with 6 teams named as
T1 , T2 , T3, T4, T5 and T6.
II. MATERIAL & METHODS
The 5th edition of the HBL PSL is going to start from February 20, 2020 in Pakistan. The best
players from all over the world are taking part with their relative franchises with 6 0f the
following teams
T1= Quetta Gladiators
T4= Peshawar Zalmi
T2= Islamabad United
T5= Multan Sultan
T3= Karachi Kings
T6= Lahore Qalandars
Attributes
Some important attributes that plays important role in match wining are as follows with
explanation of each one separately.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Chased
Matches Won Matches Lost Win
Lost
Fifties
Percentage
Percentage
C8
C9
C10
C11
C7
Key Players
Batting
Bowling
Economy
All Out
Average>24
S.R<19
Rate<8
C1 -Fifties:
Fifties plays an important role in T20 cricket. It also helps to see the overall performance by
whole the team, More the fifties maker in the team will have the more chances to adopt the
pressure. The data shows the performance regarding fifties of all the teams in last 4 editions of
the PSL.
C2 –Chased:
Chasing is a slightly a difficult task in T20 cricket if the opposite team makes a good total in
1st inning. So the team having good chasing skills will definitely have chances to win the
match as well as to adopt the pressure in every situation. In stats the previous record is
collected from last 4 editions which clearly shows the chasing abilities by a specific team.
C3 –Match won:
It also an important factor to encourage the teams expectations and moral values. Winning
matches shown the previous performance of the team and likely to have to perform well in
future on the basis of previous record except of that the pitches, venues and some players are
changed for upcoming PSL.
C4 –Match lost:
It shows the bad performance of the team .The team with most of the lost matches definitely
will be considered as the weak team at all but restricted till the expectation as its T20 game
and we can’t predict with more confidently regarding the strongest and weakest team.
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C5 –Win %AGE:
Clearly shows the teams combined performance in last 4 editions. As the percentage mostly
lies in decimal but in stats it’s taken as exact numeric value i.e instead of taking 58.69% 59.
More the winning percentage shows the team’s overall performance in last 4 editions of the
PSL.
C6 –Lost Percentage
Lost percentage shows the weakness of the team. The team with more percentage in matches
lost is likely to be consider as the weakest side of the tournament but except of that mostly
players are changed or replaced every year so it’s not the 100% surety to claim about its
performance by just seeing previous record of the weakest team.
C7 – All Out
It shows the team’s confidence regarding to adopt the pressure in critical situations and also
the consistency of the players in difficult situations. More the all outs shows the previous
record about their performance in limited overs cricket.
C8 –Key Players:
Key players also plays an important role in match winning .The team with more key players
probably have the more chances to win the match or even title. Key players in stats are
included with best batting, bowling averages and best economy rates.
C9 –Best batting averages:
Good batting line up is also a key factor for the team, batting averages taken in stats is >24
means no of best batsmen in a team. More the players with average >24 will increase the
chances of winning the match or create a big total on board that helps to win the matches.
C9 –Bowling Strike Rate:
Bowling strike rate is the average number of balls bowled per wicket taken, lower the strike
rate means more effective a baller is taking wickets quickly. In stats just those players are
taken out who have the best strike rates that is consider to be as <19.
C11 –Economy Rate
Economy rate is the average number of runs conceded for each over bowled. A lower
economy rate is preferable. In stats just those bowlers are to be choose out to whom economy
rates are less than 8.
Table-1 shows the statistical behavior of the teams performances. The data is collected up to
4 editions of the PSL.
Teams/
Attributes
T1
T2
T3
T4
T5
T6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

31
31
27
36
12
24

20
18
8
15
5
5

26
25
17
27
7
10

16
18
23
19
12
24

62
58
43
59
37
31

38
42
57
41
63
69

6
5
4
4
6
7

6
6
6
4
4
4

5
6
6
6
4
4

2
4
3
2
1
2

2
4
3
2
4
3

Table 1. Statically behavior of the collected data that is take up to 4 editions of the PSL.
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Figure 1. Graphical representation of the above mentioned data
III. CALCULATIONS
TOPSIS technique is used to calculate an MCDM problem. So the weights are assigned
according to the importance of each of the attribute.
Weight
0.15 0.08 0.12
0.03 0.09 0.08
0.02 0.17 0.16 0.08 0.02
Attribute
C6
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C8
C9
C10
C11
s

Grafik Başlığı

0,2
0,15
0,1
0,05

Seri 3
Seri 1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Figure 2. Graphical behavior of the above mentioned weights to the attributes.
There is a great demand of game prediction for that many of the mathematical formulas are to
be used for prediction by using MCDM techniques that is used to choose the best one
amongst multiple criteria’s.
TOPSIS Prediction
TOPSIS (Technique for order of preference by similarity to ideal solution) A tool for
calculating the best one from the collected data. TOPSIS technique is applied to calculate the
weights by given data that is collected up to 4 editions of the PSL which is easily available on
www.cricinfo.com that is considered to be one of the best cricketing website in the world. To
apply the technique some important attributes that are considered to play an important role in
match or title winning including Fifties, chased, matches won, matches lost, win percentage,
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lost percentage, best batting average, best bowling strike rate, best economy rate with 6 teams
T1,T2,T3,T4,T5 and T6 as decision makers are taken.
Step 1: Calculate Normalized Matrix
𝑋𝑖𝑗 =

𝑋𝑖𝑗
√∑𝑛
𝑗=1

𝑋 2 𝑖𝑗

Weight
0.15
0.08
0.12
T/C
C1
C2
C3
0.453777
0.613428
0.523360293
T1
0.453777
0.552085
0.503231051
T2
0.395225
0.245371
0.342197115
T3
0.526967
0.460071
0.543489536
T4
0.175656
0.153357
0.140904694
T5
0.351311
0.153357
0.201292421
T6
0.08
0.02
0.17
0.16
C6
C7
C8
C9
0.292584827 0.449719013 0.480384461 0.389249472
0.32338323 0.374765844 0.480384461 0.467099366
0.43887724 0.299812676 0.480384461 0.467099366
0.315683629 0.299812676 0.320256308 0.467099366
0.485074845 0.449719013 0.320256308 0.311399578
0.531272449 0.524672182 0.320256308 0.311399578
Step 2: Calculate the weighted normalized matrix:
𝑉𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 × 𝑊𝑗
Weight
0.15
0.08
0.12
T/C
C1
C2
C3
0.068067
0.049074
0.062803235
T1
0.068067
0.044167
0.060387726
T2
0.059284
0.01963
0.041063654
T3
0.079045
0.036806
0.065218744
T4
0.026348
0.012269
0.016908563
T5
0.052697
0.012269
0.02415509
T6
0.08
0.02
0.17
0.16
C6
C7
C8
C9
0.023406786 0.00899438 0.081665358 0.062279916
0.025870658 0.007495317 0.081665358 0.074735899
0.035110179 0.005996254 0.081665358 0.074735899
0.02525469 0.005996254 0.054443572 0.074735899
0.038805988 0.00899438 0.054443572 0.049823932
0.042501796 0.010493444 0.054443572 0.049823932
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0.03

0.09

C4
0.341899075
0.384636459
0.49147992
0.406005151
0.256424306
0.512848612
0.08
C10
0.324442842
0.648885685
0.486664263
0.324442842
0.162221421
0.324442842

C5
0.508470092
0.47566557
0.352648612
0.483866701
0.303441829
0.254235046
0.02
C11
0.262612866
0.525225731
0.393919299
0.262612866
0.525225731
0.393919299

0.03
C4
0.010256972
0.011539094
0.014744398
0.012180155
0.007692729
0.015385458
0.08
C10
0.025955427
0.051910855
0.038933141
0.025955427
0.012977714
0.025955427

0.09
C5
0.045762308
0.042809901
0.031738375
0.043548003
0.027309765
0.022881154
0.02
C11
0.005252257
0.010504515
0.007878386
0.005252257
0.010504515
0.007878386
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Step 3: Calculate the ideal best and ideal worst values
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C6
V 0.07 0.04 0.065 0.007 0.045 0.023 0.005
+ 904 907 21874 69272 76230 40678 99625
5
4
4
9
8
6
4
V 0.02 0.01 0.016 0.015 0.022 0.042 0.010
- 634 226 90856 38545 88115 50179 49344
8
9
3
8
4
6
4
Step 4: Calculate the Euclidean distance from the idea best.

C8
0.081
66535
8
0.054
44357
2

C9
0.074
73589
9
0.049
82393
2

C10
0.051
91085
5
0.012
97771
4

C11
0.010
50451
5
0.005
25225
7

0.5

𝑆𝑖 + = [(∑𝑚
𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗 + )2 ]
𝑗=1
Step 5: Calculate the Euclidean distance from the ideal worst.
𝑆𝑖 − = [(∑𝑚
𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗 − )2 ]
𝑗=1
Step 6: Calculate the performance Score.
𝑆𝑖 −
𝑃𝑖 = 𝑆𝑖 ++𝑆𝑖 −
Teams
Si+
Si0.032
0.085
Quetta Gladiators
0.014
0.091
Islamabad United
0.049
0.063
Karachi Kings
0.04
0.085
Peshawar Zalmi
0.1
0.011
Multan Sultan
0.082
0.03
Lahore Qalandars

0.5

Pi
0.728429
0.865348
0.560988
0.679043
0.099888
0.269933

Rank
2
1
4
3
6
5

0,099888487

0,269933005

5

6

1
0,8
0,6

0,728428617

0,865347683
0,560988245

0,4

0,679043266

0,2
0
1

2

3

4

Figure 3. Graphical representation of the final results against each team.
Calculations via Fuzzy TOPSIS
Step 1: Assign the fuzzy numbers to the group of decision makers on the basis of attributes
regarding each of the criteria.
T/C
T1
T2
T3
T4
T5
T6

C1
8,6,7
8,6,7
6,5,4
9,7,8
1,1,2
2,3,5

C2
9,7,8
8,6,7
2,3,5
6,5,4
1,1,2
1,1,2

www.artuklukongresi.org

C3
8,6,7
6,5,4
6,5,4
9,7,8
2,3,5
1,1,2

C4
8,6,7
6,5,4
2,3,5
6,5,4
2,3,5
1,1,2

Decision Maker 1
C5
C6
C7
9,7,8 2,3,5 6,5,4
8,6,7 6,5,4 2,3,5
2,3,5 6,5,4 2,3,5
8,6,7 2,3,5 2,3,5
2,3,5 8,6,7 8,6,7
1,1,2 9,7,8 9,7,8
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C8
9,7,8
6,5,4
9,7,8
6,5,4
6,5,4
6,5,4

C9
8,6,7
6,5,4
8,6,7
8,6,7
2,3,5
2,3,5

C 10
8,6,7
6,5,4
6,5,4
2,3,5
1,1,2
2,3,5

C 11
8,6,7
8,6,7
6,5,4
2,3,5
8,6,7
6,5,4
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Decision Maker 2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10 C 11
9,7,8 9,7,8 8,6,7 8,6,7 9,7,8 1,1,2 6,5,4 9,7,8 9,7,8 9,7,8 8,6,7
T1
8,6,7 8,6,7 6,5,4 6,5,4 8,6,7 2,3,5 1,1,2 6,5,4 8,6,7 8,6,7 6,5,4
T2
6,5,4 1,1,2 6,5,4 2,3,5 2,3,5 6,5,4 2,3,5 9,7,8 8,6,7 8,6,7 6,5,4
T3
8,6,7 6,5,4 8,6,7 6,5,4 8,6,7 2,3,5 2,3,5 6,5,4 6,5,4 2,3,5 2,3,5
T4
1,1,2 1,1,2 2,3,5 6,5,4 2,3,5 8,6,7 8,6,7 6,5,4 2,3,5 1,1,2 8,6,7
T5
2,3,5 1,1,2 1,1,2 6,5,4 1,1,2 8,6,7 9,7,8 6,5,4 2,3,5 2,3,5 8,6,7
T6
Decision Maker 3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C 9 C 10 C 11
8,6,7 8,6,7 8,6,7 9,7,8 8,6,7 1,1,2 2,3,5 9,7,8 9,7,8 8,6,7 6,5,4
T1
8,6,7 8,6,7 6,5,4 8,6,7 8,6,7 2,3,5 1,1,2 8,6,7 6,5,4 8,6,7 8,6,7
T2
6,5,4 2,3,5 6,5,4 2,3,5 2,3,5 6,5,4 2,3,5 9,7,8 9,7,8 6,5,4 6,5,4
T3
9,7,8 6,5,4 9,7,8 6,5,4 8,6,7 2,3,5 2,3,5 6,5,4 8,6,7 2,3,5 2,3,5
T4
2,3,5 6.5.4 2,3,5 2,3,5 2,3,5 8,6,7 8,6,7 6,5,4 2,3,5 1,1,2 8,6,7
T5
1,1,2 2,3,5 1,1,2 9,7,8 1,1,2 9,7,8 9,7,8 6,5,4 2,3,5 2,3,5 6,5,4
T6
Step 2: Construct the combined decision matrix by using the following formula
1
𝑥̃𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗 ) where 𝑎𝑖𝑗 = 𝑘𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑖𝑗 𝑘 } , 𝑏𝑖𝑗 = 𝑘 ∑𝑘𝑘=1 𝑏𝑖𝑗 𝑘 , 𝑐𝑖𝑗 = 𝑘𝑚𝑎𝑥{𝑐𝑖𝑗 𝑘 }
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10 C 11
T 1 8,6.3 8,6.6 8,3,7 8,6.3 8,6.6 1,1.6 2,4.3 9,7,8 8,6.6 8,6.3 6,5.6
3,8
6,8
3,8
6,8
6,5
3,5
6,8
3,8
6,7
8,6,7 8,6,7 6,5,4 6,5.3 8,6,7 2,3.6 1,1.6 6,5.3 6,5.3 6,5.6 6,5.6
T2
3,7
6,5
6,5
3,7
3,7
6,7
6,7
6,3,4 1,2.3 6,5,4 2,3,5 2,3,5 6,5,4 2,3,5 9,7,8 8,6.3 6,5.3 6,5,4
T3
3,5
3,7
3,7
8,6.6 6,5,4 8,6.6 6,5,4 8,6,7 2,3,5 2,3,5 6,5,4 6,5.6 2,3,5 2,3,5
T4
6,8
6,8
6,7
1,1.6 1,2.3 2,3,5 2,3.6 2,3,5 8,6,7 8,6,7 6,5,4 2,3,5 1,1,2 8,6,7
T5
6,5
3,4
6,5
1,2.3 1,1.6 1,1,2 1,4.3 1,1,2 8,7,8 9,7,8 6,5,4 2,3,5 2,3,5 6,5.3
T6
3,5
6,5
3,8
3,7

Step 3: Compute the normalized fuzzy decision matrix by using formulae
𝑎

𝑏

𝑐

𝑗

𝑗

𝑗

𝑟𝑖𝑗 = (𝑐 𝑖𝑗+ , 𝑐 𝑖𝑗+ , 𝑐 𝑖𝑗+ ) and 𝑐𝑗 + = 𝑖𝑚𝑎𝑥{𝑐𝑖𝑗 } (Beneficial Criteria)
𝑎𝑗− 𝑎𝑗− 𝑎𝑗−

𝑟𝑖𝑗 = (𝑐 , 𝑏 , 𝑎 ) and 𝑎𝑗− = 𝑖𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑖𝑗 } (Non beneficial criteria)
𝑖𝑗
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Bnf
Non Bnf
7,5,8
6,5,4
C3
C4
1,0.375,0.87 0.125,0.1579,0
5
.125
1,0.75,1
1,0.75,0.875
0.75,0.625,0. 0.1428,0.1876,
T2
5
0.166
0.75,0.375,0.5 0.125,0.291,0. 0.75,0.625,0. 0.2,0.33,0.5
T3
625
5
1,0.8325,1
0.75,0.626,0.5 1,0.8325,1
0.25,0.2,0.166
T4
0.125,0.2075, 0.125,0.291,0. 0.25,0.375,0. 0.2,0.27,0.166
T5
0.625
5
625
0.125,0.291,0. 0.125,0.2075, 0.125,0.125, 0.125,0.230,1
T6
625
0.625
0.25
Non Bnf
Non Bnf
Bnf
Bnf
Bnf
4,5,6
9,7,9
9,6,8
6,5,7
3,4,7
C6
C7
C8
C9
C10
0.2,0.602,1
0.2,0.230,0.5 1.125,0.875,1
1,0.8325,1
1,0.791,1
0.2,0.2732,0 0.2,0.6024,1 0.75,0.666,0.8 0.75,0.666,0. 0.75,0.7075,0.
.5
75
875
875
0.25,0.22,0.
0.2,0.33,0.5
1.125,0.875,1 0.75,0.666,0. 0.75,0.666,0.8
166
875
75
0.2,0.33,0.5
0.2,0.33,0.5 0.75,0.625,0.5 0.75,0.7075, 0.25,0.375,0.6
0.875
25
0.1425,0.16 0.1425,0.166, 0.75,0.625,0.5 0.25,0.375,0. 0.125,0.125,0.
6,0.12
0.125
625
25
0.125,0.142 0.12,0.14,0.11 0.75,0.625,0.5 0.25,0.375,0. 0.25,0.375,0.6
5,0.125
1
625
25
Step 4: Calculate Weighted Normalized Fuzzy Decision Matrix
Wght
T/C
T1

Bnf
8,6,9
C1
1,0.79125,1

Bnf
6,5,4
C2
1,0.8325,1

Bnf
6,3,5
C5
1,0.8325,1
1,0.75,0.875
0.25,0.375,0.62
5
1,0.75,0.875
0.25,0.375,0.62
5
0.125,0.125,0.2
5
Bnf
7,6,8
C11
0.8571,0.8085,1
0.8571,0.8085,1
0.8571,0.7142,0
.5715
0.285,0.4285,0.
7142
1.1428,0.8571,1
0.8571,0.7614,1

𝑣𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 × 𝑤𝑗
Such that
A1 ⊗A2 = (a1,b1,c1) ⊗ (a2,b2,c2) = (a1 ×a2 ,b1× b2,c1 ×c2)

Wght
T/C
T1
T2

Bnf
8,6,9
C1
8,4.7475,9
8,4.5,9

Bnf
6,5,4
C2
6,4.1625,4
6,3.75,3.5

T3

6,2.25,4.5

T4
T5

8,4.995,9
1,1.245,5.62
6
1,1.7475,5.6
25
Non Bnf

0.75,1.4575,2
.5
4.5,3.125,2
0.75,1.4550,2

T6
Non Bnf
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0.75,1.037,2.
5
Bnf

Bnf
7,5,8
C3
7,1.87,6.7
5.25,3.125,
4
5.25,3.125,
4
7,4.1625,8
1.75,1.875,
5
0.875,0.625
,2
Bnf
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Non Bnf
6,5,4
C4
0.75,0.7895,0.5
0.8568,0.938,0.6
64
1.2,1.65,2
1.5,1,0.64
1.2,1.35,2
0.75,1.15,4
Bnf

Bnf
6,3,5
C5
6,2.49755,5
6,2.25,4.375
1.5,1.125,3.12
85
6,2.25,4.125
1.5,1.125,3.12
5
0.75,0.375,1.2
5
Bnf
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C6
0.6,2.408,7

4,5,6
C7
0.8,1.15,3

0.6,1.092,3.5

0.8,3.012,6

0.75,0.88,1.1
62
0.6,1.32,3.5

0.8,1.65,3

3,4,7

9,7,9
C8
10.125,6.125,
9
6.75,4.662,7.
875
9,5.39,7.92

9,6,8
C9
9,4.995,8

6,5,7
C10
6,3.955,7

7,6,8
C11
5.99,4.851,8

6.75,3.996,
7
9,4.74,7

4.5,3.5375,6.125

5.99,4.851,8

4.5,3.3,6.125

5.25,3.75,4

0.8,1.65,3

5.94,3.85,3.9 5.58,4.62,7 1.5,1.875,4.37
1.75,2.25,5
6
0.42,0.64,0.8 0.56,0.80,0.7 5.94,3.85,3.9 2.25,2.25,5 0.75,0.625,1.75
7,4.5,7
4
2
6
0.36,0.57,0.8 0.48,0.70,0.6 5.94,3.85,3.9 2.25,2.25,5 1.5,1.875,4.375
5.25,3.96,7
4
6
6
Step 5: Compute the fuzzy positive ideal solution (FPIS) & fuzzy negative ideal solution
(FNIS) by given formula.
𝐴+ = (𝑣1+ , 𝑣2 + … . . 𝑣𝑛 + ) where 𝑣𝑗 + = 𝑖𝑚𝑎𝑥{𝑣𝑖𝑗3 }
𝐴− = (𝑣1− , 𝑣2 − … . . 𝑣𝑛 − ) where 𝑣𝑗 − = 𝑖𝑚𝑖𝑛{𝑣𝑖𝑗1 }
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C 9 C 10
C 11
FP 8,4.9 6,4.16 7,4.1 0.75 6,2.49 0.6,2. 0.8,3. 10.12 9,4. 6,3.95
25,4
625,8 ,1.1 755,5 408,7 012,6 5,6.12 995, 5,7
IS 95,9
5,4
5,9
8
=
A
+
1,1.2 0.75,1 0.875 0.75 0.75,0. 0.36,0 0.48,0 5.94,3 2.25 0.75,0.
F
NI 45,5. .037,2 ,0.62 ,1.1 375,1. .57,0. .70,0. .85,3. ,2.2 625,1.
626
.5
5,2
5,4
25
84
66
96
5,5
75
S
=
AStep 6: Calculate the distance from each alternative to the FPIS & then FNIS by using
distance formula as mentioned below.

5.99,
4.85
1,8

1.75,
2.25,
5

1
𝑑(𝑥, 𝑦) = √ [(𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏2 )2 + (𝑐1 − 𝑐2 )2 ]
3

T/C
T1

C1
0.142894192

T2
T3
T4
T5
T6

0.285788383
3.25499744
0
4.981511685
4.862676946

C6
0
2.158846606
3.485184261

C7
2.03854883
0
1.902195574
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Distance from FPIS.
C2
C3
0
1.52157333
6
0.37423533
2.5909397
3.830831348 2.5909397
1.562733
0
3.711749374 3.73252176
3.632320207 5.35504532
3
C8
C9
0
0
2.220857117 1.53411223
0.995364255 0.59582575

534

C4
2.0314166

C5
0

1.967769485
1.2232095
1.9887454
1.1913192
0

0.388107051
2.916048
0.505181
2.924003035
3.912826

C10
0
1.031169441
1.071548723

C11
0
0
2.433091381
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2.116108378

1.902195574

4.003808603

3.70152329

3.308017735

4.003808603

3.714002513

3.364686414

4.003808603

8
2.06857640
3
4.54963460
1
4.54963460
1

3.24002572

3.353744226

4.698010217

0.84524178

3.24002572

0.883455526

Distance from FNIS
C1
C2
C3
C4
C5
T/C
4.921090064 3.63232
4.51499907 2.0314166
3.92131859
T1
7
4.864116946 3.70463
3.12999
1.967769485
3.664666
T2
3.015399
0.241188
3.12999
1.2232095
1.245493
T3
4.98048
2.49481
5.35504532 1.9887454
3.6214
T4
3
0
0.376364
1.942133
1.1913192
1.243734
T5
0.29011
0
0
0
0
T6
C6
C7
C8
C9
C10
C11
3.724002513 1.388104223 4.003808603 4.54963460
4.698010217
3.353744226
1
2.424574464 3.364686414 2.355325101 3.01653863
3.727634695
3.494042
4
0.34248309
1.46975 3.023066875 4.31132616
3.667821788
2.273030283
9
1.60163582
1.46975
0 2.62715308
1.731030522
0
5
0.053229
0.081649658
0
0
0
3.494042549
0
0
0
0
1.733553052
2.52811524
+
−
Step 7: Calculate the 𝑑𝑖 and 𝑑𝑖 by using the formula mentioned below.
𝑑𝑖 + = ∑𝑛𝑗=1 𝑑(𝑣𝑖𝑗, 𝑣𝑗 + )
𝑑𝑖 − = ∑𝑛𝑗=1 𝑑(𝑣𝑖𝑗, 𝑣𝑗 − )
Step 8: Calculate the closeness coefficient (CCi) for each alternative.
𝑑𝑖 −
CCi = (𝑑𝑖 ++ 𝑑𝑖 − )
Teams
Quetta Gladiators
Islamabad United
Karachi Kings
Peshawar Zalmi
Multan Sultan
Lahore Qalandars

di+
5.734432958
12.55182534
24.29923594
20.7411183
37.64734128
37.51848185

di40.73844871
35.71397374
23.9427577
25.87005015
8.382471407
4.551778292

Cci
0.8766069
0.739943695
0.496305312
0.555018272
0.182109614
0.108194679

RANK
1
2
4
3
5
6

So T1 (Quetta Gladiator) has the most chances to win PSL-2020
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1
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0,8

0,9

1

Figure 4. Graphical representation of the final results by FTOPSIS.
IV. CONCLUSION
The purpose of this research is to predict about the expected winner of Pakistan Super
League(PSL)-5-2020.Although it’s really a problematic task to predict about the game like
this especially when we talk about limited overs cricket. Many of the factors including
pitch ,weather conditions, availability of the key players directly impacts on the game, except
of all that this research paper is based on the previous records of all the teams as well as
availability of the key players for the upcoming edition of the PSL. So by collected records
and mathematically point of view the results shows that team Islamabad United probably have
the more chances to win the PSL-2020 by TOPSIS technique but fuzzy TOPSIS shows
slightly different results with wining chances of another strongest and well deserved winning
team Quetta Gladiators as well as the teams Multan Sultans and Lahore Qalandars have the
lowest chances to win the title.
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ENTANSİF BESİ UYGULANAN İVESİ KUZULARDA BAZI ET KALİTE
PARAMETRELERİ
Mücahit KAHRAMAN
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-7757-2483
ÖZET
Bu çalışma, entansif besi uygulanan İvesi kuzularda et kalitesi parametrelerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırma Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesinde yer alan, Harran Üniversitesi
Eyyübiye Yerleşkesinde faaliyet gösteren Hayvan Deneyleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çiftlik Hayvanları Biriminde 2020 yılında yürütülmüştür. Araştırmada hayvan materyali olarak
toplam 24 baş (12 dişi, 12 erkek) İvesi kuzu kullanılmıştır. Besi süresince kuzular besi yemi
(% 17 ham protein, 2660 kcal / kg ME) ve buğday samanıyla ad libitum, olarak beslenmişlerdir.
Araştırma kapsamında et pH değeri portatif pH metre kullanılarak belirlenmiştir. Yağ asitleri
besi dönemi sonunda MLD kasından elde et örnekleri kullanılarak Gaz Kromotografi yöntemi
ile belirlenmiştir. Gevreklik analizi için et örnekleri Instron 3343 cihazına bağlı WarnerBratzler Shear bıçağı altında kesilmiş ve kg / cm2 biriminden tespit edilmiştir. Araştırma
gruplarında et kalite parametreleri bakımından genel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir
(P > 0.05). Kesimden 24 saat sonra MSM ve MLD kasında pH değeri sırasıyla 5.62 ± 0.04 ve
5.54 ± 0.04 olarak belirlenmiştir. Genel ortalama su tutma kapasitesi, pişirme kaybı ve
gevreklik değerleri sırasıyla 15.21 ± 0.74; 38.45 ± 0.63 ve 4.66 ± 0.36 olarak tespit edilmiştir.
Dişi ve erkek kesim gruplarında L değeri bakımından belirlenen fark istatistik açıdan önemli
bulunmuştur (P < 0.01). Toplam doymuş yağ asidi ve toplam doymamış yağ asidi oranı sırasıyla
% 46.40 ± 0.81 ve 53.29 ± 0.84 olarak hesaplanmıştır. Sunulan çalışmada İvesi ırkı kuzularda
cinsiyetin et kalite parametrelerine önemli düzeyde etki etmediği, İvesi kuzuların et kalite
parametrelerinin ise ülkemizde yetiştirilen diğer yağlı kuyruklu koyunlara benzer olduğu ifade
edilebilir.
Anahtar Kelimeler: İvesi, Et Kalitesi, Yağ Asidi

SOME MEAT QUALITY PARAMETERS IN AWASSI LAMBS TREATED WITH
INTENSIVE FATTENING
ABSTRACT
This study was carried out to determine the meat quality parameters of Awassi lambs that were
fed intensively. The research was carried out in 2020 at the Animal Experiments Research and
Application Center Farm Animals Unit operating in the Eyyübiye Campus of Harran
University, located in the Eyyübiye District of Şanlıurfa. A total of 24 heads (12 female, 12
male) Awassi lambs were used as animal material in the study. During the fattening period, the
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lambs were fed ad libitum with fattening feed (17% crude protein, 2660 kcal / kg ME) and
wheat straw. Within the scope of the research, the pH value of meat was determined by using a
portable pH meter. Fatty acids were determined by Gas Chromatography method using meat
samples obtained from MLD muscle at the end of the fattening period. For shear force analysis,
meat samples were cut under the Warner-Bratzler Shear knife connected to the Instron 3343
device and determined in kg/cm2 unit.There was no significant difference in meat quality
parameters in the study groups in general (P > 0.05). The pH values in MSM and MLD muscle
were determined as 5.62 ± 0.04 and 5.54 ± 0.04, respectively, 24 hours after slaughter. The
overall average water holding capacity, cooking loss and shear force value were determined as
15.21 ± 0.74; 38.45 ± 0.63 and 4.66 ± 0.36 respectively. The difference between the male and
female groups in terms of L value was found to be statistically significant (P < 0.01). The ratio
of total saturated fatty acids and total unsaturated fatty acids was calculated as 46.40 ± 0.81 and
53.29 ± 0.84%, respectively. In the present study, it may be stated that gender does not
significantly affect meat quality parameters in Awassi lambs, and meat quality parameters of
Awassi lambs are similar to other fat-tailed sheep raised in our country.
Keywords: Awassi, Fatty Acid, Meat Quality

GİRİŞ
Türkiye’de yetiştirilen yerli koyun ırklarının büyük çoğunluğu düşük kombine verimli ırklar
arasında değerlendirilmektedir (Akçapınar ve ark., 2002). Bu ırklar içerisinde Kıvırcık et
verimi, Sakız döl verimi, İvesi ırkı ise süt verimi ile ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde
yetiştirilen koyun ırklarda verim performansını ortaya çıkarılması ve bu ırkların farklı
yetiştirme yöntemleri ile geliştirilmesi, Türkiye’nin ekolojik şartlarına uyumlu, hastalıklara
dirençli koyun tiplerinin elde edilme imkanlarının ortaya konması önemlidir (Akçapınar ve ark.,
2002; Ünal ve ark., 2008).
Koyun yetiştiriciliğinde kuzu eti üretimi bakımından anaç koyunlarda üreme kabiliyetinin,
kuzularda yaşama gücü, büyüme ve yemden yararlanma kabiliyetinin iyi seviyede olması
önemlidir. Diğer bir ifade ile koyun yetiştiriciliğinde fazla miktarda kuzu eti elde etmek için;
koyunlarda döl ve süt veriminin, kuzularda büyüme, yemden yaralanma kabiliyeti ile karkas
kalitesinin iyi olması gerekir. Bu şartların sağlanması ile karlı bir koyunculuğun yapılması
mümkün olmaktadır (Yardımcı ve Özbeyaz, 2001).
İvesi ırkı koyunlar Orta Doğu coğrafyasında oldukça geniş bir yayılım alanına sahip, sütçü
ırklar arasında değerlendirilen bir koyun ırkıdır. İvesi ırkı koyunlarda vücut beyaz renkli kabakarışık yapağı ile örtülüdür. Baş, boyun ve ayaklar kahverengi ve siyahtır. Genellikle erkekler
kuvvetli spiral boynuzlu, dişiler ise boynuzsuzdur. Kuyruk yağlı ve yuvarlak olup, alt ucunda
bir oyuk bulunur. Cidago yüksekliği 65 cm; laktasyon süt verimi 100-300 kg, laktasyon süresi
6-7 ay; ikizlik oranı %10-20’dir (Akçapınar, 2000; Kaymakçı, 2010). İvesi ırkı koyunlarda
geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar verim özellikleri bakımından oldukça geniş bir varyasyon
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olduğunu göstermektedir (Laktasyon süt verimi: 22- 470 kg; Laktasyon süresi: 48-249 gün; Döl
verimi: 1,0-1,47; Doğum ağırlığı: 1,3-5,6 kg). Geniş varyasyon aralığına sahip sürülerde verim
özelliklerinde seleksiyonla ilerleme sağlanmaktadır. Ülkemizin güney doğusunda yaygın
olarak yetiştirilen İvesi ırkı koyunlar süt verimi ile ön plana çıksa da, bu ırktan elde edilen etler
bölgede sevilerek tüketilmektedir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi mutfağında yer alan yemeklerin büyük çoğunluğunda İvesi ırkı
koyun eti kullanılmaktadır (Aksoy ve Sezgi 2015). Bu nedenle coğrafi işaretli ürünlerin
tescillenmesi aşasında bu ırka ait güncel et kalite parametrelerinin ortaya çıkarılması büyük
önem taşımaktadır. Ayrıca bu bölgede yaşayan insanların koyun türünden üretilen besinlere
olan talepleri yetiştiriciler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır (Günaydın, 2009). Bu
çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen İvesi kuzularda et kalite
özelliklerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOT
Araştırma Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesinde yer alan, Harran Üniversitesi Eyyübiye
Yerleşkesinde faaliyet gösteren Hayvan Deneyleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (HDAM)
Çiftlik Hayvanları Biriminde 2020 yılında yürütülmüştür. İşletmenin lokasyonu 37o 07’ 17”
Kuzey enlemi ve 38o 49’ 14” Doğu boylamımda bulunmakta olup, deniz seviyesinden 508 m
yükseklikte yer almaktadır.
Hayvan Materyali
Araştırmada hayvan gereci olarak 24 baş İvesi ırkı kuzu kullanılmıştır. Ortalama 90 günlük
yaşta sütten kesilen kuzular besiye başlanmadan önce iç - dış parazitlere karsı ilaçlanmışlardır.
İki haftalık yeme alıştırma döneminden sonra ortalama 22 kg canlı ağırlığa ulaşan kuzular besi
dönemi boyunca 150 x 150 cm ebatlarında bireysel bölmelere alınarak besi çalışmasına
başlanmıştır. Kuzular 90 gün süreyle beside tutulduktan sonra özel bir kesimhaneye (Dem-Et,
Şanlıurfa) sevk edilmiştir.
Beslenme
Besi süresince kuzular besi yemi (% 17 ham protein, 2660 kcal / kg ME) ve buğday samanıyla
ad libitum, olarak beslenmişlerdir. Yemler her sabah ve aksam tartılarak verilmiş, yemliklerde
kalan yemler ise tekrar tartılarak alınmıştır. Kesif yem olarak ticari bir firmadan (Hilvan Yem,
Şanlıurfa) alınan kuzu büyütme yemi kullanılmış, kaba yem ise işletmeden temin edilmiştir.
Besi süresince kuzuların önünde daima temiz su ve yalama taşı bulundurulmuştur.
Et Kalite Özellikleri
Et kalitesi özelliklerinden pH ve renk analizleri kesim alanında; su tutma kapasitesi ve pişirme
kaybı analizleri Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Laboratuvarı’
nda ve gevreklik analizi ise Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
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Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Renk ve pH analizleri taze numunelerde; su tutma kapasitesi,
pişirme kaybı, gevreklik ve yağ asidi analizleri ise Musculus longissimus dorsi (MLD) kasından
alınan ve analiz yapılacak zamana kadar -18˚C’de muhafaza edilmiş numunelerde yapılmıştır.
Numuneler kesimden sonraki 24. saatte dondurulmuştur.
pH
Etin pH’sı kesimden 45 dakika sonra ve 24 saat sonra olmak üzere toplam 2 farklı zaman
dilimde MLD ve Musculus semimembranosus (MSM) kaslarından portatif pH metre (Metler
Toledo) kullanılarak belirlenmiştir.
Su Tutma Kapasitesi
Su tutma kapasitesi Musculus longissimus dorsi (MLD) kasından alınan ve -18˚C’de muhafaza
edilen numuneler +4˚C’de çözdürüldükten sonra Honikel (1998)’in bildirdiği yönteme uygun
olarak çalışılmıştır. 0,01 g’a duyarlı elektronik terazi ile her bir numuneden 5 g örnek tartılıp,
5 parçaya ayrılmış ve ağırlığı önceden belirlenmiş süzgeç kağıdı arasına konulmuştur. Bu
süzgeç kağıdı iki cam tabaka arasına alınıp üzerine 5 dakika süreyle 2250 g ağırlık
yerleştirilmiştir. Süre sonunda ağırlık ve cam tabakalar kaldırılmış, et parçaları süzgeç
kağıdının arasından çıkarılmış ve süzgeç kağıdı tekrar tartılmıştır. Numunelerin su tutma
kapasiteleri süzgeç kağıdının son ağırlığı ve ilk ağırlığı arasındaki farkın ilk ağırlığa
oranlanması ile % olarak belirlenmiştir.
Pişirme Kaybı
Pişirme kaybının belirlenmesinde Honikel (1998)’in bildirdiği yönteme uygun olarak
çalışılmıştır. Her bir numuneden 0,01 g’a duyarlı elektronik terazi ile yaklaşık 50 g et örneği
tartılmış, vakum poşetlerine konularak vakumlanmış ve 80˚C’de 1 saat pişirilmiştir. Pişirme
sonrasında etler soğuk su içerisinde soğutulmuş ve poşetlerinden çıkarılarak iyice kurulanıp
tekrar tartılmışlardır. Pişirme kaybı ilk ağırlık ile son ağırlık arasındaki farkın ilk ağırlığa
oranlanmasıyla % olarak belirlenmiştir.
Gevreklik
MLD kasından alınan -18˚C’deki numuneler +4˚C’de çözdürüldükten sonra vakum poşetlerine
konularak vakumlanmış ve 80˚C’de 1 saat süreyle pişirilmiştir. Pişirme sonrasında etler soğuk
su içerisinde soğutulmuş ve poşetlerinden çıkarılarak iyice kurulandıktan sonra her bir
numuneden kas liflerine paralel olacak şekilde 1 x 1 cm kesitinde ve 2,5-3 cm uzunluğunda 34 adet örnek alınmıştır. Bu örnekler Instron 3343 cihazına bağlı Warner-Bratzler Shear bıçağı
altında kesilmiş ve gevreklik kg/cm2 biriminden tespit edilmiştir. Bıçak hızı 200 mm/dk, inme
yüksekliği ise 50 mm olarak ayarlanmıştır.
Yağ asidi analizi
Analiz öncesi yapılan yağ ekstraksiyonunda Bligh ve Dyer’ın (1959) metodu takip edilmiştir.
Ekstrakte edilen yağ asitleri %2’lik Metanolik NaOH ile sabunlaştırılmış ardından %35’lik
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Methanolde çözdürülmüş Boron Tri Fluorit ile yağ asidi metil esterleri oluşturulmuştur. Yağ
asidi metil esterleri üzerine n-Heptan ve doymuş NaCL eklenerek tüpün üzerinde faz oluşumu
gözlemlenmiştir. Bu fazdan viallere alınan örnek, 100 °C'de 60 dakika boyunca metillenmiş
daha sonra 10 ml heksan ile özü çıkarılmıştır. Yağ asidi metil esterleri GC FID cihazında
okuması yapılmıştır (GC-FID: Shimadzu nexis GC 2030, Japan, Kolon: Teknokroma tr882192
Capillary Column TR - CN 100).
İstatistik analizler
Araştırmada elde edilen bulgular ortalama ± ortalamanın standart hatası (X±SEM) olarak
verilmiştir. Erkek ve dişi kuzular arasında et kalite özellikleri açısından anlamlı bir farkın olup
olmadığını belirlemek için bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda SPSS
v.24 paket programları kullanılmıştır.

BULGULAR
Araştırma kapsamında elde edilen et kalite parametrelerinden ph, su tutma kapasitesi, pişirme
kaybı, gevreklik ve renk özelliklerine ait veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Renk L değeri
bakımından dişi ve erkek gruplar arasındaki fark önemli olarak saptanmıştır (P<0,01). Kuzu
etlerinde belirlenen yağ asidi profilleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir.
TARTIŞMA
Araştırma kapsamında değerlendirilen et kalite parametreleri açısından cinsiyet grupları
birbirine benzer sonuçlar göstermiştir. Çalışmada genel ortalama 45. dakika MSM ve MLD pH
değerleri sırasıyla 6.03±0.04 ve 5.953±0.04; 24. saat MSM ve MLD pH değerleri ise 5.62±0.04
ve 5.54±0.04 olarak saptanmıştır. Sonuçlar Texel x Merinos, Border Leicester x Merinos ve
Merinos kuzularda 24. saatte bildirilen (Hopkins ve Fogarty 1998) pH değerlerine (5.62; 5.68
ve 5.63); Vergara ve ark. (1999) tarafından erkek ve dişi kuzu etlerinde 45. dakikadaki pH
değerlerine (5.99 ve 6.04); İspanya’da yetiştirilen Talaverana kuzularda bildirilen (Diaz ve
ark., 2002) 45. dakika (5.96 ve 5.97) ve 24. saatteki pH değerlerine (5.51 ve 5.70) büyük oranda
benzerlik gösterirken; İvesi koyunlarda MLD kasında 24. saatte bildirilen (Çelik ve Yılmaz
2006) değerden (5.84) düşük olarak saptanmıştır. Kesim sonrası karkas pH’sındaki değişim
kesim öncesi stres, bayıltma uygulaması ve soğutma derecesi gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Ayrıca genotip, mevsim, yaş gibi hayvana ait faktörler de pH’yı etkilemektedir (McGeehin ve
ark., 2001).
Araştırmada belirlenen su tutma kapasitesi değeri (15.21±0.74); Obeidat ve ark. (2011 ve 2016)
tarafından farklı yıllarda İvesi kuzularda bildirilen değerden (%24.8 ve 28.4); Beriain ve ark.
(2000) tarafından Lacha ve Rasa Aragonesa kuzularından elde edilen değerlerden (%24.63 ve
23.01) ve Talaverana kuzularında bildirilen (Diaz ve ark., 2002) değerlerden (%18.4 ve 19.5)
düşük olmuştur. Ette su tutulması, öncelikli olarak kas fibrillerinde yer alan suyunun hareketine
bağlıdır. Su tutma kapasitesi pH değeri ile yakın ilişkili bir özelliktir ve etin kalitesinin
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değerlendirilmesinde önemli bir yer tutar (Kadim ve ark, 2003). pH düşüşü az olan ettlerde
nihai pH 6.0 kalır ve koyu, sert ve kuru bir et oluşur. Kesim sonrası pH değeri bir saat içinde
6.0’ın altına düşerse genellikle açık renkli, yumuşak ve sulu bir et oluşmaktadır (Murray, 1995).
Araştırmada saptanan pişirme kaybı değeri (%38.45±0.63); İvesi koyunlarda bildirilen (Çelik
ve Yılmaz 2006) değerden (31.41) ve Macit ve ark. (2003) tarafından bildirilen değerden (29.9)
yüksek olurken; Obeidat ve ark. (2011 ve 2016) tarafından farklı yıllarda İvesi kuzularda
bildirilen değerlere (39.4 ve 48.6) göre benzer ya da düşük olarak saptanmıştır.
Besi grupları arasında gevreklik bakımından erkek cinsiyete sahip kuzularda daha yüksek değer
saptanmıştır. Bu durum literatür bildirimleri ile uyum göstermiştir (Çelik ve Yılmaz 2006).
Araştırmada belirlenen gevreklik değeri (6.66±0.36 kg/cm2); İvesi koyunlarda bildirilen (Çelik
ve Yılmaz 2006) değerden (3.42); Macit ve ark. (2003) tarafından bildirilen değerden (2.8);
Obeidat ve ark. (2011 ve 2016) tarafından farklı yıllarda İvesi kuzularda bildirilen değerden
(4.0 ve 5.3); Beriain ve ark. (2000) tarafından Lacha ve Rasa Aragonesa kuzularından elde
edilen değerlerden (2.87 ve 2.83) yüksek olarak belirlenirken; Esenbuğa ve ark. (2001)
tarafından bildirilen değerden (7.58) değerden düşük olarak saptanmıştır. Kesim öncesi strese
maruz kalma, D vitamini enjeksiyonu, kesim öncesi nakil ve benzeri uygulamalar, kesim
sırasında elektrikle bayıltma, analiz öncesi etin dondurulması, çözülmesi ve bekletilmesi
işlemleri ile etin pH değeri gevrekliği etkilemektedir (Çelik ve Yılmaz 2006).
Araştırmada belirlenen doymuş yağ asitleri oranı Bafra kuzularda bulunan değerlerden (49.07);
İran yerli kuzularda bulunan değerlerden (47.93) Chall ve Zell ırkında bulunan değerlerden
(47.14) Kula ırkı kuzularda bulunan değerlerden (48.67), Karayaka ırkı kuzularda bulunan
değerlerden (48.58) daha düşük; Sakız ve Kıvırcık ırkları için belirlenen değerlere (42.53;
42.59) yakın olarak saptanmıştır. Sonuçlar İvesi kuzularda daha önce yapılan bir çalışmada
bildirilen (33.06) değerden yüksek olarak belirlenmiştir (Yakan ve Ünal, 2010; Alizadeh ve
ark., 2013; Yousefi ve ark., 2012; Liu ve ark., 2015; Aksoy ve Ulutaş, 2016; Demirel ve ark.,
2016; Çelik ve Yılmaz 2006). Araştırmada toplam doymamış yağ asitleri için belirlenen
değerler Bafra kuzularda, İran yerli kuzularda, Chall ve Zell ırkında, Kula ırkı kuzularda, Sakız
ve Kıvırcık ırklarında belirlenen değerlerden yüksek (Yakan ve Ünal, 2010b; Alizadeh ve ark.,
2013; Yousefi ve ark., 2012;Liu ve ark., 2015; Demirel ve ark., 2006) için bildirdiği değerlere
benzerdir.
SONUÇ
Sunulan çalışmada İvesi ırkı kuzularda cinsiyetin et kalite parametrelerine önemli düzeyde etki
etmediği, İvesi kuzuların et kalite parametrelerinin ise ülkemizde yetiştirilen diğer yağlı
kuyruklu koyunlara benzer olduğu ifade edilebilir.
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Tablo 1. Values of some meat quality characteristics
Traits
MSM pH 45. Minute

X±SEM
Female
Male
5.96±0.04
6.10±0.06

P
-

X±SE
General
6.03±0.04

MLD pH 45. Minute

5.93±0.06

5.96±0.04

-

5.95±0.04

MSM pH 24. Hours

5.54±0.04

5.69±0.06

-

5.62±0.04

MLD pH 24. Hours

5.52±0.06

5.55±0.04

-

5.54±0.04

Water Holding Capacity (%)

16.09±1.16

14.32±0.90

-

15.21±0.74

Cooking Loss (%)

38.15±1.01

38.75±0.80

-

38.45±0.63

Shear Force Value (kg/cm2)

4.21±0.45

5.11±0.56

-

4.66±0.36

L

35.06±0.45

37.39±0.46

**

36.23±0.40

a

24.32±0.65

22.79±1.11

-

23.56±0.65

b
-: P>0.05
**:P<0.01

3.98±0.14

4.29±0.17

-

4.14±0.11
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Tablo 2. Values of meat fatty acid parameters
X±SEM
Female

Fatty Acids (%)

Male

P

X±SE
General

Capric Acid (C10:0)

0.21±0.02

0.22±0.01

-

0.22±0.01

Lauric Acid (C12:0)

0.23±0.02

0.23±0.03

-

0.23±0.02

Myristic Acid (C14:0)

3.11±0.21

3.29±0.28

-

3.2±0.17

Myristoleic Acid (C14:1)

0.14±0.03

0.14±0.02

-

0.14±0,017

Pentadecanoic Acid (C15:0)

0.24±0.04

0.29±0.05

-

0.26±0.03

Palmitic Acid (C16:0)

28.96±0.85

29.83±1.29

-

29.40±0.76

Palmitoleic Acid (C16:1)

1.23±0.20

1.29±0.10

-

1.26±0.11

Heptadecanoic Acid (C17:0)

0.51±0.09

0.49±0.06

-

0.50±0.05

Cis-10-Heptadecanoic Acid (C17:1)

0.30±0.04

0.28±0.05

-

0.29±0.03

Stearic Acid (C18:0)

12.70±0.76

12.49±0.56

-

12.6±0.46

Cis-Oleic Acid (C18:1n9c)

45.91±1.01

43.79±1.76

-

44.85±1.02

Cis-Linoleic Acid (C18:2n6c)

5.71±0.29

6.64±1.15

-

6.18±0.59

Linolenic Acid (C18:3n6)

0.20±0.02

0.24±0.03

-

0.22±0.02

Arachidonic Acid (C20:4n6)

0.33±0.07

0.36±0.13

-

0.35±0.07

Total Saturated Fatty Acid

45.96±1.12

46.84±1.22

-

46.40±0.81

Total Monounsaturated Fatty Acid

47.58±1.07

45.51±1.82

-

46.54±1.05

Total Poliunsaturated Fatty Acid

6.25±0.28

7.24±1.22

-

6.75±0.62

Total Unsaturated Fatty Acid

53.83±1.15

52.75±1.27

-

53.29±0.84

-: P>0.05
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Abstract
TiB2 has a wide utilization area including production of refractory parts, wear resistant articles
and electrodes for aluminum production. TiB2 has desirable properties such as high hardness
(about 30 GPa), high melting temperature (3225 oC), good oxidation resistance and fracture
toughness. Although it has useful properties its sintering requires very high temperatures, over
2000 oC. In order to reduce the sintering temperature and enhance diffusion, metal binders such
as Fe, Ni, Co and their alloys have been found effective. In the present study, effect of Ni
amount as a binder has been investigated on pressureless sintering of TiB2 at a lower
temperature than the employed temperatures in literature. For this purpose, experiments were
conducted by sintering 10, 17.5 and 25 wt.% Ni + TiB2 mixtures at 1375 oC.
For production of the samples, TiB2 and Ni powders were mixed and 2 wt% PEG (in ethanol)
was added. 500 MPa pressure was applied in order to consolidate the powder mixtures, in a
steel die. Sintering was conducted in argon atmosphere in a tube furnace. Heating and cooling
rates were 6 oC/min. After sintering, samples were subjected to density measurements. Then,
3-point bending tests were conducted with a Shimadzu AG-IC 50KN unit. Microstructures were
examined with an optical microscope (OM) and a scanning electron microscope (SEM). Energy
dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analyses were performed. Microhardness measurements
were conducted by using 200 g load in a Vickers microhardness tester (HV0.2).
Density values were between 57-64 % of theoretical density before sintering. They were 82-92
% of theoretical density after sintering. The samples exhibited microhardness values in 8301406 HV0.2 range. Bending strength values were in 157-279 MPa range. The mechanical
properties were independent from the TiB2 contents of the composites.
Keywords: Metal matrix composites, TiB2, Nickel matrix

1. Introduction
TiB2 has desirable properties such as high hardness (about 30 GPa), high melting temperature
(3225 oC), good oxidation resistance and fracture toughness. In addition, its electrical and heat
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conduction enlarges its utilization areas. It is used in production of refractory parts, wear
resistant articles and electrodes for aluminum production. Although it has useful properties, it
is difficult to sinter TiB2 in dense form (Fu et al. 2018a, 2018b). In addition, its sintering
requires very high temperatures, over 2000 oC. The difficulty in the densification of TiB2 lies
in its ionic+covalent bond structure (Sulima et al. 2007). The relatively low diffusion in TiB2
necessitates high temperatures for achieving high density. Therefore, effects of sintering aids
have been investigated. In order to reduce the sintering temperature and enhance diffusion,
metal binders such as Fe, Ni, Co and their alloys have been found effective. The TiB2 bearing
composites were suggested to be candidate materials for replacing WC-Co hardmetals. On the
other hand, the drawbacks of the metallic sintering aids are: i) formation of brittle MxB phases
and ii) grain growth (Fu et al. 2017, Telle 2019, Yang et al. 2014).
In the study of Fu et al. (Fu et al. 2018a), sub-micrometer sized pure TiB2 powders were sintered
by hot pressing at 1800 oC. 35 MPa pressure was applied to the samples in a graphite die. It was
reported that high density values were attained by using sub-micrometer sized TiB2 powders,
which were produced by a special procedure through carbon coated precursor method. 94.5 %
of theoretical density was obtained. Vickers hardness of 27 GPa, flextural strength of 560 MPa
values were reported.
Due to the necessity of high temperatures for sintering of pure TiB2 powders, addition of
metallic species was considered. In the study of Kim et al. (1996), pressureless sintering of
TiB2-20 wt% Ni composition was investigated. It was reported that when Ar atmosphere was
used, the porosity originated from the entrapped gas. The highest density was about 94 % of
theoretical one. On the other hand, when sintering was conducted in vacuum, the porosity was
attributed to evaporation of the liquid phase. Density was about 96 % of theoretical. A two-step
sintering was suggested, which included heating the of TiB2-20 wt% Ni samples initially in
vacuum, up to 1600 oC and then continuing sintering up to 1700 oC in Ar atmosphere. This
resulted in 99 % theoretical density.
In the study of Fu et al. (Fu et al. 2018b), addition of Co was investigated as sintering aid in
pressureless sintering. It was reported that 3 % Co addition provided the highest density values
after sintering at 1500 oC for 2 hours in Ar atmosphere. 1 % Co was reported to result in about
90 % of theoretical density. This was attributed to formation insufficient amount of liquid phase.
3 % Co addition was found optimum. 10 or 20 % Co addition resulted in a decrease in hardness
and increase in fracture toughness. Density values were over 98 % when 3, 10 or 20 % Co was
used. Presence of brittle Co2B phase was reported (Fu et al. 2018b).
In the study of Fu et al. (2017), addition of 10 wt% Ni and 10 wt% high entropy alloy
(FeAlNiTiCoCr HEA) to TiB2 was investigated. After compacting at 200 MPa uniaxially,
sintering was conducted at 1550 oC for 1h in argon. In DSC of the samples it was seen that
melting occurred at 1130 oC and 1260 oC in nickel and HEA systems, respectively. Liquid phase
may have formed due to the eutectic reaction of Ni-Ni3B (1090 oC) or NiTi-Ni3Ti (1118 oC).
TiB2 particle size was about 7 micrometers in Ni matrix. However, much smaller TiB2 particle
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size was observed (sub-micron) when HEA was used This was attributed to much lower
diffusion rate in HEA. Hardness and density values were 18.6 GPa and 96% TD, and 21.6 GPa
and 97% TD in Ni and HEA matrices, respectively (Fu et al. 2017).
In the present study, effect of Ni amount as a metallic binder has been investigated on
pressureless sintering of TiB2 at a lower temperature than the employed temperatures in
literature. For this purpose, experiments were conducted by sintering 10, 17.5 and 25 wt.% Ni
+ TiB2 mixtures at 1375 oC.

2. Experimental Procedure
In this study, TiB2 particle reinforced Ni matrix composites were produced by pressureless
sintering. Composites containing 10, 17.5 and 25 wt% TiB2 particles (5, 9.5 and 15 vol %,
respectively) were prepared by weighing and mixing proper amounts of TiB2 (Alfa Aesar) and
Ni (Merck) powders. Mixing was done in dry form in a mortar and pestle. 400 MPa pressure
was applied in order to consolidate the powder mixtures, in a steel die. Produced samples and
their TiB2 contents are presented in Table 1.

Table 1. Produced samples and their TiB2 contents
Sample Code
NT10-4
NT10-4
NT17-4
NT17-4
NT25-4
NT25-4

Ni amount
(wt. %)
10
10
17
17
25
25

Ni amount
(vol. %)
5
5
9,5
9,5
15
15

Compacting
Pressure (MPa)
400
400
400
400
400
400

Sintering was conducted in an atmosphere controlled tube furnace. Ar gas was used as the
protective atmosphere and 0.2 l/min flow rate was applied. Samples were pressureless sintered
by heating them to 1375 oC and by keeping at that temperature for 1h. Heating and cooling rates
were 6 oC/min.
After sintering, the samples were subjected to density measurements. Then, 3-point bending
tests were conducted with a Shimadzu AG-IC 50KN unit. After mounting in bakelite, samples
were ground with 600, 1200, 3000 grit emery paper and they were polished with 1 micrometer
diamond paste. Microstructures were examined with an optical microscope (OM) and a
scanning electron microscope (SEM). Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analyses
were performed. Microhardness measurements were conducted by using 200 g load in a Vickers
microhardness tester (HV0.2).
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3. Results and Discussion
Density, bending strength and microhardness values of samples are presented in Table 2.
Table 2. Density, bending strength and microhardness values of samples

Sample Code

% TY (Before
Sintering)

% TY (After
Sintering)

Bending
Strength
(MPa)

Microhardnes
(HV0,2)

Std.
dev.

NT10-4
NT10-4
NT17-4
NT17-4
NT25-4
NT25-4

57,4
57,4
59,8
59,8
64,1
63,1

88,7
82,5
83,1
85,7
92,5
92,7

200,7
*
*
156,7
173,3
279,3

829,5
1092,1
1405,9

127,1
103,0
106,1

3.1. Density
It can be seen in Table 2 that the density values of the samples before sintering were in 57-64
% range of theoretical density (TD). It can be observed that the green density of the pellets
increased with the increase in the Ni amount. This may be due to the high hardness of TiB2
particles and low hardness of Ni particles. Compressibility was seen to increase with the
increase in the amount of Ni particles, which are relatively soft and ductile. The sintered density
of samples having 10 and 17.5 Ni were similar. Sintered density 25 % Ni samples were higher.
One of the reason in the increase in the sintered density may be the higher green density values
of these samples. Density values of the obtained composites were seen to be lower than the
composites which were sintered at higher temperatures in the literature (Kim et al. 1996, Fu et
al. 2017).

3.2. Microstructure
SEM images of samples containing:10 Wt.% Ni (NT10-4), 17.5 Wt.% Ni (NT17-4) and 25
Wt.% Ni (NT25-4) are presented in Fig.1. In these images, the black parts are pores, the dark
regions are TiB2 particles and the light gray phase is the Ni matrix. The presence of a few
percent Ti in the Ni matrix may be taken as an indication that the TiB2 particles partially
dissolve in the Ni matrix. It can be seen that with the increase in the Ni amount, amount of
porosity decreases. This observation is in accordance with the density measurements.
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(a)

(b)

(c)
Figure 1. SEM images of samples containing: (a) 10 Wt.% Ni (NT10-4), (b) 17.5 Wt.% Ni
(NT17-4), (c) 25 Wt.% Ni (NT25-4)

3.3. Bending Strength
The bending strength values of the obtained composites are presented in Fig. 2. Bending
strength values of the composites were seen to be not much dependent on the TiB2 amount. The
highest strength value was 279,3 MPa, which was obtained in the composite having 25 % Ni.
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Figure 2. Bending strength values of the produced composites

3.4. Microhardness
The microhardness values of the obtained composites are presented in Fig. 3. It can be seen that
the microhardness values increased with the increase in the Ni matrix amount of the composites.
One of the reasons may be the reduction in the porosity and increase in the density of the
products. The microhardness values of the obtained composites were comparable to those
which were sintered at higher temperatures in the literature (Fu et al. 2017).

Figure 3. Microhardness values of the produced composites
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4. Conclusion
Ni-TiB2 composites having 10, 17.5 and 25 wt.% Ni matrix were produced by pressureless
sintering at 1375 oC. Compressibility was seen to increase with the increase in the amount of
Ni particles, which are relatively soft and ductile. The higher sintered density values of the 25
% Ni samples were attributed to their higher green density values. Density values of the
obtained composites were lower than the composites which were sintered at higher
temperatures in the literature. The microhardness values of the obtained composites were
comparable to those which were sintered at higher temperatures in the literature.
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ÖZET
Yaygın olarak kullanılan bir zemin sınıflandırma sistemi olan “Birleştirilmiş Zemin
Sınıflandırma Sistemi (USCS)”, zeminleri ince ve iri zeminler olarak iki gurubu ayırmaktadır.
75 mikrondan büyük çapta danelere sahip olan zeminler iri daneli zeminler olarak
sınıflandırılırken, 75 mikrondan küçük daneli zeminler ise ince daneli olarak sınıflandırılırlar.
İnce daneli zeminler, kendi aralarında killer ve siltler olarak ayrılırlar. “C” sembolü ile
gösterilen killer plastisite özelliklerine göre “CH” yüksek plastisiteli killer; “CL” düşük
plastisiteli killer olarak ifade edilmektedir. İnce daneli zeminler, düşük taşıma gücüne
sahiptirler. Bu sebeple, özellikle yol inşaatlarında istenmeyen zeminlerdir. Yol çalışmalarının
olduğu bölgede bu tip zeminler ile karşılaşıldığında, bu zeminler sökülerek atılır ya da
geoteknik özelliklerini iyileştirmek için zemin iyileştirme çalışmaları uygulanır. Katkı
malzemesi kullanılarak zemin iyileştirme yöntemi yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Killi
zeminlerin iyileştirilmesinde, katkı olarak kireç kullanılması en eski ve en yaygın yöntemdir.
Ancak, günümüzde miktarları hızla artan atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımının
sağlanabilmesi için yol ve dolgu çalışmalarında kullanımı konusu, üzerinde yoğun çalışmaların
bulunduğu bir konudur.
Bu çalışma kapsamında, atık hacmi oldukça yüksek olan inşaat ve yıkım atıklarından beton
atıkları üzerinde deneysel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, beton atığının, CH gurubu bir
zeminin dayanım değerlerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, ağırlıkça %10
oranında beton atığı ile karıştırılan CH gurubu kil üzerinde serbest basınç deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Referans olarak kullanılmak üzere, katkısız kil üzerinde de aynı deney
uygulanmıştır. Böylece, beton atığı katkısının CH gurubu kil zemin üzerindeki dayanım ve
deformasyon özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, %10 oranında kullanılan beton
atığı katkısı, CH gurubu kil zeminin 665,7 kPa olan ortalama serbest basınç değerini 7 günlük
kürleme sonucunda 748,4 kPa değerine yükseltmiştir. Ayrıca, aynı kür süresi içinde, %6
civarlarında olan deformasyon değerleri ortalama olarak %2 değerine düşmüştür. Başka bir
deyiş ile beton atığı katkısı CH gurubu killi zeminin dayanım değerini yükseltip, deformasyon
değerini azaltmak sureti ile geoteknik özelliklerinde iyileşme sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Beton atıkları, serbest basınç dayanımı, yüksek plastisiteli kil

UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH VALUES OF A CLAY TREATED
WITH (10%) CONCRETE POWDER
ABSTRACT
The Unified Soil Classification System (USCS), a widely used soil classification system,
separates soils into two groups as fine and coarse soils. Soils that have particle size larger than
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75 microns are classified as coarse-grained soils, while soils that have particle size smaller than
75 microns are classified as fine-grained. Fine-grained soils are divided into clays and silts. “C”
is used stand for clayey soil and according to the plasticity properties of them, the “CH” high
plasticity clays, “CL” is expressed as low plasticity clays in USCS. Fine-grained soils have low
bearing capacity. For this reason, they are undesirable soil, especially in road constructions.
When such soils are encountered in the area of road works, these soils are removed and
discarded, or soil improvement works are applied to improve their geotechnical properties. Soil
improvement method using additive material is a widely used one. The use of lime as an
additive is the oldest and most common method for improving clayey soils. However, in order
to ensure the recycling and re-use of waste, the amount of which is increasing rapidly today,
using them in road and filling works is a attractive subject in the literature.
Within the scope of this study, an experimental study was carried out on concrete wastes from
construction and demolish wastes, which have a very high volume. In the study, it was aimed
to determine the effect of concrete waste on the strength values of a CH soil. For this purpose,
unconfined compression test were carried out on CH soil mixed with 10% by weight concrete
waste. The same experiment was carried out on pure clay to be used as a reference. Thus, the
strength and deformation properties of the mixture were determined. According to the data
obtained, the 10% concrete waste as an additive increased the average unconfined compression
value of the clay soil from 665.7 kPa to 748.4 kPa after 7 days of curing. In addition, during the
same curing period, the deformation values, which were around 6%, decreased to 2% on
average. In other words, the concrete waste as an additive improved the geotechnical properties
of the clay by increasing the strength value and reducing the deformation value.
Keywords: Concrete waste, unconfined compressive strength, high plasticity clay

GİRİŞ
Zeminlerin geoteknik özelliklerinde dane çapları önemli bir rol oynar. Dane çapları büyük olan
zeminler iri daneli olarak anılırlar ve dayanım özellikleri, su ile olan etkileşimleri gibi
özellikleri, genel olarak inşaat mühendisliği yapılarında kullanılmak için uygun olarak
değerlendirilirler. Ancak, ince daneli zeminler olarak adlandırılan killer ve siltler, dayanımı
düşük ve su ile etkileşimleri daha karmaşık zeminlerdir. Ayrıca, ince daneli zeminler yük
altında büyük şekil değiştirme özelliği gösterirler. Başka bir deyişle deforme olurlar.
Birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemi (USCS) 75 mikrondan daha küçük çaptaki zeminleri
ince dane olarak sınıflandırır (ASTM D2487-17e1). UCSC ye göre siltler “M”, killer ise “C”
olarak sembolize edilir. Ayrıca, sistem bu zeminleri, su ile etkileşimlerine göre yüksek
plastisiteli (H) ve düşük plastisiteli (L) olarak kodlandırır. Dolayısı ile yüksek plastisiteli bir kil
zemin “CH” olarak sembolize edilir. CH gurubu zeminler, dayanım özellikleri en düşük, su
emme kapasiteleri ve deformasyon yapma eğilimi en yüksek olan zeminlerdir. Bu sebeplerden
ötürü, inşaat sahalarında siltli ya da killi zeminler bulunması durumunda, ya bu zeminlerin
sökülüp taşınması ve yerine iri daneli zemin konulması ya da iyileştirme çalışması uygulanması
gerekir.
Zemin iyileştirme yöntemlerinde katkı malzemesi kullanımı çok eskiden beri uygulanmaktadır.
Katkı malzemesi olarak en yaygın kullanılan malzeme kireçtir (Kavak vd., 2016). Ancak,
günümüzde pek çok farklı katkı malzemesinin zeminin geoteknik özelliklerinde iyileştirme
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yaptığı bilinmektedir. Literatürde atık haldeki malzemelerin yol ve dolgu çalışmalarında
kullanımı ile ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu atık malzemeler arasında, termik fabrika
bacalarından çıkan uçucu küller, demir çelik üretim esnasında ortaya çıkan yüksek fırın cürufu
ve çelikhane cürufu, atık cam, atık lastikler, inşaat ve yıkım atıkları gibi farklı atıklar
bulunmaktadır (Dağlı, 2021; Bilgen 2020; Houlihan 2020; Bilgen 2021). İnşaat yıkım atıkları,
inşaat çalışmalarında ortaya çıkan atıklardır. Örneğin, beton dökümü sırasında kullanılan beton
numuneleri, dökülen betonun sınıfını belirlemek amacı ile kullanılır. Her bir beton numunesi
ortalama 7 kg. civarındadır. Yönetmelikler gereği her 0-24 m3 beton dökümü için 12 adet beton
numunesi alınması gerekmektedir (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022).
Yapılan konutlar, binalar, barajlar ve benzeri inşaat faaliyetleri düşünüldüğünde, her gün
değişik inşaat çalışmaları için binlerce metreküplük beton döküldüğü düşünüldüğünde ortaya
çıkan beton numunesi atığının ne kadar fazla olduğu tahmin edilebilir.
Bu çalışma kapsamında, beton numuneleri atığının geri dönüşü adına yeniden kullanımı
araştırılmıştır. Araştırmada, beton numunesi atığı, malzeme bölümünde detayları verilmiş olan
yöntemler ile katkı olarak kullanılacak hale getirilmiş ve %10 oranında CH gurubu bir kil ile
karıştırılarak, dayanım özellikleri incelenmiştir.
MALZEME ve YÖNTEM
Çalışmada yüksek plastisiteli killeri temsilen Bentonit kili kullanılmıştır. Beton numunesi ise
bir yapı denetim firmasından temin edilmiştir. Kullanılan beton numunesi, yapı denetim şirketi
tarafından beton sınıfının belirlenmesi amacı ile alınan ve kırım sonrası atık olarak depolanmış
olan, kırılmış bir beton test numunesi atığıdır. Kullanılan beton test numune atığının görseli
Şekil 1 (a)’da sunulmaktadır. Bu numune bilyalı bir öğütme makinası yardımı ile kırılmak sureti
ile Şekil 1 (b)’de görülecek şekilde öğütülmüştür. Öğütülen beton atığı 425 mikronluk elekten
geçirilmek sureti ile katkı olarak kullanıma hazırlanmıştır.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan beton test numunesi atığı
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Katkı olarak kullanılmak üzere öğütülerek hazırlanan 425 mikron altı beton atığı, %10 oranında
bentonit kili ile karıştırılmak sureti ile serbest basınç deney numuneleri hazırlanmıştır. Katkının
etkisinin incelenmesi için referans olarak kullanılmak üzere katkısız bentonit kili ile de aynı
şekilde numuneler hazırlanmıştır. Beton katkısının anlık etkilerinin incelenmesi amacı ile
hazırlanan numunelere, hazırlandıkları gün serbest basınç deneyi uygulanmıştır. Katkıların
puzolanik etkisi olup olmadığının belirlenmesi için ise hazırlanan numuneler etiketlenerek
poşetlenmiştir. Poşetlenen numuneler 7 gün kür edilmek üzere desikatörde bekletilmiştir.
Hazırlanan numuneler Şekil 2 (a)’da ve Şekil 2(b)’de sunulmaktadır.

Şekil 2. Kullanılan Serbest Basınç Numuneleri
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Hazırlanan numuneler Şekil 3’te görseli sunulan bilgisayar destekli serbest basınç cihazında
kırılmıştır. Deney esnasında her 5 saniyede bir okuma alınarak, numunelere ait serbest basınç
ve deformasyon değerleri kaydedilmiştir.

Şekil 3. Kullanılan Serbest Basınç Cihazı
SONUÇLAR
Çalışmada kullanılan katkısız bentonit kili B0BT olarak kodlanırken, %10 katkılı karışım
numunesi B10BT olarak kodlanmıştır. Her bir karışım için üçer adet numune kırılmıştır. %10
Beton katkısının anlık etkisinin belirlenmesi için yapılan deney verileri Tablo 1’de
sunulmaktadır.
Tablo 1. Karışımların serbest basınç deney dayanımları

KODU

B0BT
B10BT
B0BT
B10BT

Kil

Katkı

Bentonit (%)

Beton Tozu
(%)

100
90

0
10

100
90
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UCS
0-gün (kPa)
Numune 1

Numune 2

Numune 3

665.50

660.40

671.20

668.12
748.76

7-gün (kPa)
675.30
752.60

660.60
743.90

0
10
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800

UCS Değeri (kPa)

600

400
B10BT 0 Gün
200

B0BT

0
0,0

2,0

4,0
6,0
Deformasyon (%)

8,0

10,0

Şekil 4. Katkının serbest basınç değerlerine anlık etkisi
Referans olarak kullanılan katkısız numuneye ait deney sonuçları ve katkının anlık etkisinin
belirlenmesi adına kırılan numunelere ait deney sonuçları Şekil 4’te sunulmaktadır. Grafiğin
hazırlanmasında kırılmış olan üçer numuneye ait verilerin ortalaması alınmıştır. 7 gün kür
edilmiş numunelerin sonuçları ve kürlenme etkisinin belirlenmesi için Şekil 5’te verilen grafik
hazırlanmıştır. Grafiklerden açıkça görüldüğü üzere, %10 beton katkısı, bentonit kilinin 665,7
kPa olan ortalama serbest basınç değerini 7 günlük kürleme sonucunda 748,4 kPa değerine
yükseltmiştir. Ayrıca, aynı kür süresi içinde, %6 civarlarında olan deformasyon değerleri
ortalama olarak %2 değerine düşmüştür. Başka bir deyiş ile beton atığı katkısı CH gurubu killi
zeminin dayanım değerini yükseltip, deformasyon değerini azaltmak sureti ile geoteknik
özelliklerinde iyileşme sağlamıştır.
800

UCS Değeri (kPa)

600

400
B10BT 7 Gün
B10BT 0 Gün
B0BT

200

0
0,0

2,0

4,0
6,0
Deformasyon (%)

8,0

10,0

Şekil 4. Yedi gün kürlenmiş numunelerin serbest basınç değerleri
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SOIL RESPONSES CAUSED BY

TUNNELING
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OF PILES FOUNDATIONS
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Civil Engineering Department
University of Tlemcen, Algeria

ABSTRACT
The prediction of the soil response at the tunneling is a field of great importance for the projects in an urban environment, in
particular for the risk management. To reduce the risk of damage as a result of tunnel construction, the engineer who designs
a tunnel needs to be able to make reliable predictions of the ground deformations induced by tunnelling and their effects on
any adjacent structure like pile foundations. In this paper, a series of numerical calculations using Plaxis 2D computer software which is based on the finite element method (FEM) in plane deformations is used, accompanied by parametric studies
to asses the displacement field. The results show that there are deformations which influence considerably the behaviour of
the grounds on the surface and in-depth. These movements are especially represented by settlements, which are not uniform,
and focus on the level of the foundations and the vertical of the tunnel in the shape of a trough strongly influenced by the
existence of the structure. Parametric study proved the influence of the various geometrical parameters on the behaviour of
the ground.
Key words : 2D simulation, Settlement, Finite element analysis; piles foundations.

1.

INTRODUCTION

Tunnelling cannot be accomplished without impacting the surrounding soil and adjacent structures, such deep
pile foundations. The use of new tunnelling techniques such as pressurized tunnelling machines made it possible
to control the deformations of the soil and to ensure the stability of the Sol-Tunnel- neighbouring structures.
In recent times, pile foundation in urban areas has become the desired foundation system for Highrise buildings.
The interaction between pile foundations and a tunnel is a problem and modelling the influence of the tunnelling
is only possible if the tunnelling-induced ground movements are assessed accurately. It is therefore imperative
that studies be done to understand more about the mechanism of this interaction between tunnel and pile.
A variety of research has been conducted on the subject, both experimental and theoretical, the first analyses
published concerning the interaction of pile-tunnel go back to 1979 (Morton and King, 1979). This work raised
interesting questions concerning the effects of tunnelling on the bearing capacity of the piles, as well as the way
in which these effects depend on the relative position on the pile with regard to the tunnel.
From the 1970s, centrifuged models were used to study the ground movements induced by the excavation of a
tunnel (Cairncross, (1973); Orr, (1976); Mair, (1979); Bezuijen and al (1994), Loganathan and al. (2000)). Most
of these models deal with the problem in condition of plane strains.
In parallel, a certain number of researchers investigated in this axis by numerical and analytical approches like
Vermeer and Bonnier (1991), Loganathan and al. (2001), Chen et al. (1999), Mroueh and Shahrour (1999) and
(2002); Xu and Poulos (2001); Kitiyodom (2005), Basile (2014); Zhang et al. (2018); Soomro et al. (2019),
(2020), Franza (2021). However, the numerical methods have the ability to simulate parameters neglected from
analytical methods.
Loganathan and Poulos (2001) study an analytical method proposed by the authors, it is used to estimate the
tunnelling-induced ground movements the analytical formulae to assess tunnelling- induced ground deformations, both surface and sub-surface. The author incorporated this analytical solutions into the computer pro1
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gramme to compute the response of a pile group and single piles. The case study presented and the numerical
comparisons using FLAC 3D showed that the predictions were reasonable. Loganathan et al. (2000) concluded
that the tunnelling-induced bending moment may be critical when the centerline of the tunnel is located near the
Marshall and Twana (2015) deals with the problem of tunnel–pile interaction and presented results obtained
using analytical cavity expansion/ contraction methods. The analysis aims to provide an efficient means of assessing the effect of a newly constructed tunnel on an existing pile. The results presented were obtained using an
analysis which generally followed the approach set out by Marshall (2012, 2013). The authors illustrated the
importance of considering the specific geometry of each case due to the sensitivity of results to the depth of the
pile and tunnel. A new method of evaluating the soil stiffness and modified confining stress used in the analysis
was proposed.
Zhang et al (2018) carried out the finite element analyses considering soil of the hardening small strain (HSS)
constitutive model to establish the excavation-induced pile behaviours by varying the depth of excavation, pile
diameter, pile length, pile distance away from the excavation, pile-head fixity, unsupported depth of excavation
and axial loadings exerted on the pile head.
Soomro and al. (2019) compares the responses of a floating pile due to different excavation depths systems in
saturated soft Kaolin clay using 3D coupled consolidation analysis. The effects of excavation depths relative to
pile were investigated by simulating the excavation near the pile shaft and below the pile toe. Based on ground
conditions, different configurations and method of excavation modelled, they concluded that the model parameters are calibrated and validated against measured results in centrifuge reported in literature. It is found that the
pile responses to excavation depend upon formation level of the excavation as well as the embedded depth of the
wall. With different wall depth in each case, the induced settlement, lateral displacement and bending moment in
the pile at the same stage of the excavation was different in the three cases.
Hence, The aim of this study is to analyze the movement of soft soil caused by the tunneling near a structure
placed on piles. First, the vertical and horizontal displacements of the ground will be calculated in surface (settlement), in depth under the piles and at the tunnel key. A parametric study completes this first part and this by
modifying: the tunnel depth, the structure position, the structure width and the pile length.
This paper focuses principally on numerical modelling using computer software Plaxis 2D which is based on the
finite element method (FEM) in plane deformations.

2.

DEFINITION OF THE NUMERICAL MODEL

The basic model considered is shown in the figure (1), where an existing groupe piles foundation is situated
close a tunnel under construction. The tunnel diameter D=5m and the depth H=20 m. The basic geometry including four soil layers as shown in figure (1) were modelled by using the criterion of Mohr-Coulomb. Horizontal
and vertical displacements are supposed to be null on the level of the rock substratum which is at the bottom.
Horizontal displacements are blocked on the lateral sides. The lining of the tunnel is composed of reinforced
concrete segments forming a ring, and the behaviour of the lining is supposed to elastic-linear.
The tunnel is built next pile foundation wich displacements can damage the building, which is strongly intolerable. The pile lengh is Lp=14m (Table 1and 2).
This is a pure interaction problem, which deserves careful study to avoid damaging the existing building or piles,
it is necessary to predict the effects of this interaction and take appropriate action. Such an analysis can be
beneficial for a good understanding of this process.
Since the situation is more or less symmetric, only one half is taken into account in the plane strain model
from the center of the tunnel the model extends for 30 m in horizontal direction. The 15-node element is adopted
for this example.
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Vertical
tunnel axis

x=5m

L=10m
Pile foundation

Clay 1

2,6D
Lp=14m

H=20
m
0,4D

Sand 1

Clay 2
Horizontal
tunnel axis

ltp=6m

1D

D=5m
1D

Sand 2

Fig. 1. Definition of the problem

x
y

The following table summarizes the characteristics of the chosen model:
Table 1. Material properties of the soil layers
Parameters

Name

Clay 1

Sand 1

Clay 2

Sand 2

Material model

Model

Mohr-Coulomb

Type of material
Soil unit weight above p.l

Type
ᵞunsat

Soil unit weight below p.l
Young’s modulus
Poisson’s ratio

ᵞsat
E
υ

Unit

Drained
15

MohrCoulomb
Drained
16.5

MohrCoulomb
Drained
16

MohrCoulomb
Drained
17

kN/m3

18
1000
0.33

20
80000
0.3

18.5
10000
0.33

21
120000
0.3

kN/m3
kN/m2
-

-

Table 2. Material properties of structures
Parameters
Type of behaviour
Normal stiffness
Flexural rigidity
Equivalent thickness
Weight
Poisson's ratio

Name
Type
EA
EI
d
w


Lining
Elastic-linear
1,4.107
1,43.105
0,35
8,4
0,15

Pile
Elastic
2.106
8.103
0.219
2.0
0.2

Building
Elastic
1.109
1.108
1.095
25
0.0

Unit
kN/m
kNm2/m
m
kN/m/m
-

Source: Manuel PLAXIS

3.

RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1 Vertical displacements
We present on figure 2 the distribution of vertical displacement (at surface, under foundation, at the key). We
obtain the surface trough from the numerical calculation which is defined by a maximum settlement about
23mm. One notes a maximum displacement (Uy = 50mm) being just on the level of the key.
In the same way, the results show a surface settlement of the front pile about 30 mm which were seen thus causing the settlement of the superficial structure, the building seems to be drawn towards the center from the excavation. While the rear pile seems to be less affected considering than it packed approximately 10 mm, a result
which appears obvious considering the distance which separates the pile from the tunnel axis.
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Distance from tunnel center (m)
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Vertical Displacements (m)
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EnAt
clékey

-0,05
-0,06

Fig. 2. Vertical displacements at different level

Also, we have seen, that the settlements trough at the key is no longer completely influenced by the existence of
the structure, we attribute this result to the distance between the tunnel center and the pile tip level (6 m). Note
also that at the level of the piles, a certain uplift between the two piles has arisen probably caused by the weight
of the structure, the farthest pile seems little affected by this interaction. There seems to be a differential settlement
3.2

Horizontal movements

Figure (3) summarizes the horizontal displacement profiles obtained after tunnel construction at different vertical
positions of the tunnel axis (x = 2.5 m, x = 5m, x = 15m).
Studies show that the soil surface tends to converge towards the center of the trough; moreover, a "belly" appears
at the height of the excavation towards the vacuum created. In the case of the TBM belly is, however, in the
opposite direction.

Distance at axis of tunnel (m)

Horizontal Displacements (m)

-0,03

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01
0

x = 2,5 m
x=5m
x = 15 m

-5
-10
-15
-20
-25

Fig. 3. Horizontal displacements at differents distances

We have found that for the two distances x = 2.5m (the side of the tunnel), and at x = 5m (the front pile); the
horizontal displacements converge towards the center of the tunnel in the form of a belly, this is probably caused
by the effect of the pressurized tunnel boring machine.
On the other hand, at the level of the rear pile (distant from a distance of 3D of the median plane of the tunnel),
we found an opposite result. It appears a belly at the height of the tunnel that is pushed outwards: A result that
could be explained by influence zone.
3.3

Comparison between surface settlement trough

In this part, we compared different numerically compacted surface settlement troughs: settlement without tunnel,
settlement without building, and tunnel-building settlement (Fig. 4):
This leads to the conclusion that the tunnel construction in an urban environment has a considerable influence on
the shape of surface settlements and consequently on ground under piles, especially those located in the zone of
influence. This is a very visible interaction.
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Distance from tunnel center (m)
0

5
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20

25

30

Surface settlement (m)

0
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04

Fig. 4 Surface troughs settlement

Table 3. Vertical displacement at tunnel’s verticaly axis
Tunnel and structures
Level

Tunnel without structures

Structures without Tunnel

Front Pile
(x=5m)
30mm

Rear pile
(x=15m)
10mm

Tunnel axis

x=5m

x=15m

x=0

x=5m

x=15m

At surface

Tunnel vertical axis
(x=0)
23mm

17mm

15mm

5mm

5mm

10mm

10mm

Under piles

36mm

29mm

9mm

-

-

-

-

-

-

49mm

14mm

3mm

-

-

-

-

-

-

At key
tunnel

of

3.4 Influence of parameters
This part aims to analyse the influence of four parameters on the behavior of soils under piles and on the surface:
the tunnel depth, the building position and its width as well as the piles height. Our present study focused on
vertical displacements.
Influence of tunnel depth
Figure 5 represents three case studies (H= 2D, H= 3D, H=4D).
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Fig. 5. Vertical displacemet caused by tunnel depth

It is first observed that the maximum settlements increase with the increase of the depth. We thought to explain
this result by means of the rigidity which tends to reduce the settlements:
• In the first two configurations (H= 2D and H= 3D), the piles are quite close to the tunnel: the piles interact with
the tunnel which has increased the rigidity of the soil thus allowing the reduction of settlements (fig.8a).
• For (H = 4D); the piles are far from the tunnel, there is the absence of interaction, which has reduced the effect
of the rigidity of the building on settlements that have maintained their original magnitude.
Similarly, it was found that from the second pile, the troughs seem to be identical, which seems consistent since
we move away from the area of influence.
We note (Figure 8.b) some uplift in the order of 14 mm at the tunnel axis for depth H = 2D. This can be explained by the low coverage of the tunnel, as well as the effect of the rigidity of the structure.
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Influence of structure position (x)
The position of the building has an important influence on the settlement and on the displacements of the ground,
this was clearly highlighted thanks to the four calculations realized (x = 0m, 5m, 10m and 20m). Fig. 6 represents the cases of computed calculations at the surface and under foundations; it is clearly observed that the surface settlement is maximum in the first position where the front pile of the structure is just above the tunnel.
Moving away from the tunnel axis, the settlement trough regains its original shape.
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Fig. 6. Vertical displacemet curves caused by structure position

There is a decrease in the maximum settlement away from the tunnel axis. In fact, it's the effect of the area of
influence. The figure (10.b) represents the variation of the displacements under foundations.
under the foundations, one notices that the maximum surface settlement of the first position presents the most
important value, but under the foundations, it is in the position (2) that the maximum settlement had the highest
value, a result which seemed to us incoherent as the settlement trough caused by the excavation presents its maximum in the middle: it is a result that could not be explained except assuming that the rigidity of the first pile
played a role.
The analysis carried out has shown that the pile closest to the axis of the tunnel (front pile is always strongly
stressed and acts as a protective screen of the rear pile (rear pile) which presents a settlement identical to that
found before the digging of the tunnel (Table 3).
Influence of the structure width
In order to study the influence of the width on the behaviour of the soil at the surface and below the foundations
with respect to the digging of the tunnel, we added another element to our parametric study; this is the width of
the structure. Three cases were studied: L = 10 m; 15 m and 20 m (Figure 7).
Figure 7 illustrates the mesh deformations for the different building widths; we note that the shapes of the
troughs are influenced by this factor.
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Fig. 7. Vertical displacemet curves caused by structure width

We note that the maximum settlement at the tunnel axis caused by tunneling increases with the widening of the
surface of the structure: this seems consistent with the overload of the structure.
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Influence of pile height
The piles height has a significant influence on the behavior of the soil, this has been clearly demonstrated thanks
to the three calculations carried out for different heights of the structure (10 m, 15 m and 20 m) (fig. 8).
On the surface, the troughs obtained show transverse profiles that change with the height of the piles. Indeed, the
lower the height of the pile, the greater the maximum settlement is high, the effect of the rigidity of the building
is less important.
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Fig. 13. a. Surface settlement trough

b. Vertical displacement under foundations

Fig. 8. Vertical displacemet curves caused by structure height

The following remarks were noted:
1. On the surface, the troughs obtained show transverse profiles which change with the height of the piles.
Indeed, the lower the height of the pile, the greater the maximum settlement at the axis of the tunnel is high,
the effect of the rigidity of the building is less important.
2. Similarly, it is noted that by increasing the height of the piles so as to approach the tunnel (the zone of
influence), the surface settlements diminish: it is the effect of the rigidity. The tunnelling soil-structure interaction is clear for this case study.

CONCLUSIONS
This work was carried out with the aim of studying, using numerical modeling, the problem of interaction between excavation and neighboring structuresfounded on piles encountered during the construction of tunnels in
an urban area. A reference case was processed and was subsequently the subject of a parametric study in order to
study the effect of these parameters, the cases studied concerned the tunnel depth, the structure position, the
structure width, as well as the piles height.
The studies carried out have enabled us to arrive at the following results:
•
The pile closest to the excavation is the most stressed and plays a role of soil reinforcement which prevents deformation of the second pile.
•
While for the model (H = 4D); the piles are located far from the tunnel, there is no interaction, which
has reduced the effect of the rigidity of the structure on the settlements.
•
The effect of the eccentricity and the width of the structure present an important factors: structures far
from the tunnel are not influenced by tunneling construction, larger structures have more deformation, the deformations decrease with the length of the pile.
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Abstract
Tourism is an indicator of the level of development of civilization, for some it is an activity to
increase the cultural level and improve health and entertainment, for others an opportunity to
make money.
Tourism in Kosovo is an important economic branch. The tourism industry in Kosovo realizes
8-10% of the total social production.
Similar to other countries in the world, the COVID-19 pandemic negatively affected the Kosovo
economy, especially tourism, as a result of the decline in economic activity since the closure of
the economy. Thus, Covid-19 has had a major impact on businesses, society and the economy
in general. Among other things, Covid-19 has built a new narrative of how to do business by
looking for new ways of how these companies can be closer to the consumer.
Considering Covid-19 as the main driver for finding new forms of communication with
consumers and digital transformation as a necessary process in the tourism sector, to be
competitive in the market, this review addresses the importance of marketing application by
Kosovar companies. as a pillar for economic recovery.
Keywords: Tourism, role of marketing, marketing application, consumer, digital
transformation.

1. Introduction
Similar to other countries in the world, the COVID-19 pandemic negatively affected the Kosovo
economy, especially tourism, as a result of the decline in economic activity since the closure of
the economy.
Thus, Covid-19 has had a major impact on businesses, society and the economy in general.
Among other things, Covid-19 has built a new narrative of how to do business by looking for
new ways of how these companies can be closer to the consumer.
Considering Covid-19 as the main driver for finding new forms of communication with
consumers and digital transformation as a necessary process in the tourism sector, to be
competitive in the market, this review addresses the importance of marketing application by
Kosovar companies. as a pillar for economic recovery.
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In May and June 2020, countries with major tourism industries ceased marketing activities in
response to travel restrictions [1,2,3,4] and focused on planning and financial support for
tourism enterprises [5].
Unprecedented global travel restrictions and stay-at-home orders are causing the most severe
disruption of the global economy since World War II [6].
Before assessing those aspects of tourism marketing and promotion that were affected—and
are expected to change as a result of COVID-19—it should be noted that the impact came from
both the demand and supply sides [7,8].
On the demand side, the crisis will bring a reduction in disposable income with the consequent
reduction in tourists’ willingness to pay [9].
Calveras [10] points out that the magnitude of the reduction in tourists’ willingness to pay will
differ depending on their profile and the product in question, for example, an older tourist is
likely to experience a greater reduction in his or her appreciation of the product than a younger
consumer.
The intensity of the willingness to pay will also be conditioned by the characteristics of the
destination, for example, in areas of greater tourist congestion the reduction in the willingness
to pay may be limited by a foreseeable lower tourist overcrowding in those destinations.
The uncertainty caused by the pandemic [11] led tourists to delay their purchase decision until
the last moment. Travel contracts made months in advance, which have been common until
now, have plummeted due to the high risk of cancellation.
Last minute bookings are becoming more prominent for European travellers (34%).
The tourism sector has been one of the most affected by the current pandemic. Restrictions on
mobility and closures of companies in the sector, either totally or partially during certain
periods, have had a notable influence on this sector.
There have been changes in tourists’ consumption patterns and, consequently, in the offer
business strategy.
A large volume of the studies that are addressing the issue focus on descriptive research on the
immediate and short-term effects of the pandemic.
This paper often simply confirms that the pandemic is ruining the tourism industry worldwide
[18].
At this time of uncertainty there is a lot of information generated about the pandemic, but there
are no benchmark actions from which companies can benefit in a practical way.
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2. Literature Review

Consumer demands and purchasing behaviour have radically changed [19], and as a result,
companies have had to innovate their marketing strategies in order to survive. The COVID-19
pandemic has significantly influenced our daily and social lives, as well as our consumption
patterns [20].
The pandemic gave rise to a new and fundamental dimension in the tourism product: health
security [21,22,23,24]. In other words, exposure to COVID-19 and the risk of contagion must
be minimal in the consumption and production of tourist activity. In their study, Campbell et
al. [25] warn of different threats derived from COVID-19, from health threats to economic,
social, informational and environmental threats.
There are tourist behaviour phenomena that help us to understand the psyche of consumers and
their perception of risk. For example, the preference for group travel, taking out travel
insurance, and loyalty to the destination provide tourists with a sense of security that reduces
the perception of risk.
Understanding these phenomena, and how they relate to each other, contributes to a deeper
understanding of the relationship between the pandemic and the psyche of tourists [18]. In
addition, the COVID-19 pandemic represents a substantial challenge to global human welfare.
Like other challenges, the impact of the COVID-19 pandemic depends on the actions of
individual citizens and, therefore, on the quality of information to which people are exposed
[27].
Still, prior research shows that marketing innovations could help firms survive risks [28]. In
this process of redesigning the tourism product, companies must combine two factors [10]: (1)
offer a safe product in terms of public health, with minimum risk of contagion, and (2) offer a
profitable product, with a sufficient relationship between the customer’s willingness to pay and
the average costs of offering the service.
For most travel operators, social media is the main marketing activity for recovery in the coming
months [31].
Online customer retention has become important for business more than any time, especially
when it comes to services such as airline industry and hospitality and retailers [32].
During the pandemic period, companies face a new situation, with the challenge of retaining
customers and increasing their re-purchase intention.
Online customer retention is based on the customer’s online experience and relates to the
following factors [33]:
– The online service quality, such as the time of delivery;
– Attitude toward the use of online buying;
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– Satisfaction with the online services;
– Ease of using the online platform.
Social networks are currently one of the most effective channels of communication with
customers, so the actions must come from the commitment of the organization’s management
and not exclusively from the marketing department [33].

3. Changes Detected in the Promotion of the Tourist Destination during COVID-19
Whereas tourism marketing in destinations is a well-known activity, the essence of these
responsibilities changes when having to face a disaster and deal with its consequences
[34,35,36].
Tourism management organizations, hotel establishments and other tourism and destination
businesses should coordinate their promotion and marketing initiatives [37].
Prior to COVID-19, online sales promotion has been widely used by online retailers to increase
product sales and boost brands [38].
During the pandemic period, its use has increased, becoming a key marketing tool. The use of
social networking and online connection technologies were already popular [39]—this year,
they have grown even more.
One lesson learned from experience is the need for strong collaboration and coordination at
national and international level among the various departments in the tourism area to develop
effective responses to the crisis.
From an international perspective, movements that promote a lack of understanding, or
encapsulation, go in the opposite direction of what a resilient destination strategy advises [40].
Longer-term transformation scenarios are drawn up [41] that also have to do with the need to
move towards new models of society in which consumption has to be reoriented to avoid the
threats affecting society and the environment.
Santos [42] announces the arrival of a time in which the 4 Ss (solidarity, health, sustainability
and safety) will be enhanced compared to the 4 Cs (customer, cost, convenience and
communication) and 4 Ps (price, product, place and promotion).

4. Marketing in Kosovo tourism after the covid 19
Tourism in Kosovo is an important economic branch. The tourism industry in Kosovo realizes
8-10% of the total social production.
Previous studies have already identified the major influence of health security on travel
decision-making.
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With the evolution of the epidemic, a further step has been taken and has placed health and
safety certifications as a key element for promoting destinations, in fact, some studies highlight
security certifications as one of the main reasons when choosing a destination.
A more precise and synchronous monitoring of the incidence of the virus and infections in the
territories and tourist destinations is necessary, and this is only possible through the use of
online sources for tracking health information.
Many of the measures proposed are common in the marketing of the tourism product; however,
there is evidence that many of the operations and marketing practices will no longer be able to
follow the usual route—business as usual—but that small and large businesses will have to
reinvent themselves to reach a customer who is different in their outlook and consumption
habits.
The tourism offer will have to be restarted, reformed and reinvented, adapting the following
measures: the re-engineering of business operations; technological solutions for the control of
hygiene, health and safety; updating and redesigning the booking forecast, revenue
management and pricing systems; accelerating digital and data analysis; redesigning the way in
which the tourism experience is lived and the emotional contribution of the activities.
Given the panic caused by the COVID-19 outbreak, it is particularly important to adopt
strategies to alleviate public fear and improve tourist safety in the post-pandemic context.
The pandemic is expected to be followed by an era of increased use of online channels and
greater personalization of travel advice and services.
It is expected that the B2B channel will gradually lose relevance, and the B2C channel of direct
sales to the client will gain more prominence.
Aspects such as personalization, digitalization, security, use of online channels, new
technologies and the redesign of products and strategies will be the keys to continue marketing
in the tourism sector from now on.
Traditional media were already being displaced by digital media; this crisis has accelerated this
process. Communication should also benefit from the use of online media to reach potential
tourists, with contact being increasingly direct and without intermediaries.
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ÖZET
Eski çağlardan günümüze kadar insanlar tıbbi ve aromatik bitkileri ısınma, besin, savunma ve
en başta ise tedavi amaçlı kullanmışlardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tıbbi ve
aromatik bitkilerden temin edilen öz maddeleri farklı hastalıkların tedavi işlemi sırasında
kullanılmaktadır. Son zamanlarda tıp ve eczacılık biliminin ilerlemesiyle ve farklı meslek
gruplarının ilgi odağı olmasından kaynaklanan tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi arttırmakta
ve bunun yanı sıra farklı çiçek, meyve ve yaprak renkleri bitkisel tasarım çalışmalarında estetik
ve işlevsel bakımından her geçen gün kayda değeri daha çok yükselmiştir.
Geçmişten günümüze kadar park peyzajlarında, ev ve hobi bahçelerinde tıbbi ve aromatik
bitkiler süs bitkisi olarak geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tıbbi ve
aromatik bitkiler hakkında genel bir bilgi vermek ve Batman Üniversitesi Batı Raman
kampüsünde bu bitkilerin peyzaj mimarlığında kullanım alanlarını ve bitkisel tasarımda
sağladığı faydalarını gün yüzüne çıkarmaktır.
Anahtar kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Peyzaj Mimarlığı, Batman

THE USE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN LANDSCAPE DESIGN
AT BATMAN UNIVERSITY WEST RAMAN CAMPUS
Abstract
From ancient times to the present, people have used medicinal and aromatic plants for heating,
food, defense and primarily for therapeutic purposes. In our country, as in the whole world, the
essential substances obtained from medicinal and aromatic plants are used during the treatment
of different diseases. Recently, the importance of medicinal and aromatic plants has increased
due to the advancement of medicine and pharmacy science and the focus of attention of
different occupational groups, and besides, different flower, fruit and leaf colors have increased
in aesthetic and functional terms in herbal design studies. Medicinal and aromatic plants have
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been widely used as ornamental plants in park landscapes, home and hobby gardens from past
to present. The aim of this study is to give general information about medicinal and aromatic
plants and to reveal the use of these plants in landscape architecture and their benefits in plant
design in Batman University west raman campus.
Keywords: Medicinal and Aromatic Plants, Landscape Architecture, Batman

GİRİŞ
Tıbbi ve aromatik bitkiler, çok eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun gıda temini ve
hastalıkların tedavisinde kullandığı bilinmektedir. Bu bitkiler doğadan toplanarak tıp, ilaç
sanayi, baharat, şekerleme, meşrubat, çay, kozmetik, diş macunu, sakız, esans yağı, peyzaj ve
süs gibi çok fazla alanda değerlendirilmiştir (Baytop, 1984; Sıcak ve ark., 2013). İlerleyen
zamanlarda nüfusun artışı, sanayi ve teknolojinin artması ile birlikte insanlar geleneksellikten
ziyade sentetik ürünlere yönelmeye başlayıp ve uzun yıllar bu şekilde devam etmişlerdir. Daha
sonra insanlarda oluşan çevresel hassasiyet ile birlikte sentetik ilaçların dezavantajlarının
artmasıyla geleneksel ürünlere hızlı bir şekilde tekrar dönüş sağlanmıştır. Böylelikle insanların
bitkisel ürünlere olan talepleri de her gecen gün artış göstermiştir (Sıcak ve ark., 2013) Tıbbi
ve aromatik bitkiler, sağlık problemlerinin giderilmesinde, sağlıklı yaşamın sürdürülmesinde
ve ilaç yapımında kullanılan etken maddelerdir. Modern tıpta da ilaçların çoğu bitkilerden
temin edilmektedir (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Ayrıca alternatif tıpta da kullanılan
bitkisel ilaç hammaddelerine de ihtiyaç duyulmaktadır (Honda vd 1994; Tümen ve Sekendiz
1989). Tüketilen bitki çaylarının sağlık problemlerine iyi gelmesiyle birlikte tıbbi ve aromatik
bitkilerle tedavi olma yönünde pozitif bir eğilim başlanmıştır (Sıcak ve ark., 2013).
Tıbbi bitkiler, beslenme, kişisel bakımı, kozmetik, tütsü veya dini törenler gibi amaçlar için
faydalanırken, aromatik bitkiler ise, hoş koku ve aroma için değerlendirilir. Günümüzde çiçekli
ya da tohumlu bitki türünün 300 binden fazla olduğu, bunlardan yaklaşık 20 binin tıbbi amaçlı
ve yaklaşık 4 binin bitkisel drog olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir (Çimen, 2009).
Türkiye’ye zengin bitki çeşitliliğine sahip olması önemli imkânlar sunmasının yanında büyük
sorumluluklar da yüklemektedir. Bu nedenle her bölgedeki bitki potansiyelinin belirlenmesi ve
koruma altına alınması, bölgelere özgü nesli tükenmekte olan ve ekonomik değer içeren
bitkilerin tespit edilmesi ve kültüre alınması gerekmektedir (Gül ve Seçkin Dinler, 2016).
Türkiye’de kırsal alanlarda yaşayan insanlar geçmişten süregelen inanç ve geleneklere bağlı
olarak çeşitli bitkileri toplayarak hastalıkların tedavisinde kullanmaktadırlar. Uzun yıllar
kullanılarak denenmiş tıbbi ve aromatik bitkiler (Bayramoğlu ve Toksoy, 2009; Adıgüzel ve
Kızılaslan, 2016), aktarlardan elde edilebilmektedir (Adıgüzel ve Kızılaslan, 2016).
Tıbbi bitkilerin değerlendirilmesi hususunda bir diğer kısım ise süs bitkileridir. Genellikle ev
ve bahçe dekorlarında kullanılması ile birlikte birçok parkların yeşillendirilmesi hususunda da
oldukça önem arz etmektedir (Dönmez ve ark., 2016). Türkiye’ de oldukça geniş ekolojiye
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sahip olan tıbbi bitkilerin tıp ve eczacılık alanında değeri bilinmiş olsa da peyzaj tasarımında
yeterince önemi bilinmemektedir. (Pouya ve Demir, 2017).
Tıbbi bitkilerin farklı renkte çiçekleri ve yaprakları olması, çevreye yaymış oldukları güzel
kokular ile sakinleştirici özellik sağlamasından dolayı peyzaj mimarlığında önemli bir
potansiyele sahiptir. Peyzaj tasarımında kullanılan tıbbi bitkiler genellikle çatı ve teras
alanlarında, kaya bahçeleri, terapi bahçeleri, hobi bahçeleri, bitki kasaları ve otoyolları ve düz
olmayan alanlardır (Arslan ve Ekren, 2018). Bu durumlar sonucunda estettik ve fonksiyonel
açıdan oldukça önemli olanakları sağlayan ve bitkisel tasarım alanlarında bulunması ile birlikte
mevcut olan türlerin korunması, sürdürülebilirliğini sağlanması açısından oldukça değerlidir.
Bitkilerin insanlar tarafından tanınarak türlerin neslinin kaybolmasını ortadan kaldırılması
açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, tıbbi ve aromatik bitkilerin peyzaj tasarımlarındaki kullanım alanlarını
ve bu bitkilerin kullanımı ile sağlanan yararları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda
çalışmanın, tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bir bilgi sağlaması ve bu konu kapsamında
yapılacak diğer çalışmalar için örnek olması hedeflenmektedir.
Peyzajda kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler
Mahlep bitkisini Türkiye’nin birçok alanında yabani olarak görmek mümkündür. Yöresel
olarak Yabani Kiraz, Taş Kirazı, İdris, Kokulu Kiraz, Melem ve Meltem gibi isimler olarak
bilinmektedir. Geçmiş yıllarda mahlep sınır bitkisi olarak yalnızca Kuzey Anadolu Bölgesinde
yetiştiriciliği yapılırdı. Fakat son yıllarda hem iç tüketimin hem ihracatın yükselmesinden sonra
bilhassa kapama bahçeleri tesislerinin kurulması ile yetiştiriciliği hızla artmıştır. Tokat, Mardin,
Tokat Çorum, Ordu, Amasya, Erzurum, Van ve Uşak’ta mahlep bitkisi doğal olarak
yetişmektedir (Mataracı, 1997). Son zamanlarda Orta Anadolu’nun kurak olan alanlarının
yeşillendirilmesinde oldukça iyi netice alınmasından dolayı öncü ağaç grupları arasına
girmiştir. Mahlep bitkisinin tohumlarından temin edilen yağ, boya sanayinde kullanılmaktadır.
Bu yağın içermiş olduğu etken maddesi sebebiyle suya karşı direnci yüksektir. Bundan dolayı
gemi boyamalarında ve vernik imalatında, tohumları sakinleştirici ve refah verme özelliğinden
dolayı ilaç ve kozmetik imalatında kullanılmaktadır. Çekirdeğinin iç tarafında bulunan beyaz
renkte olan kısım aspirinin etken maddelerinden biridir. Bu nedenle tıbbi ve kozmetik amaçlı
olarak kullanım alanında her geçen gün artış göstermiştir.
Ateş dikeni, Çin ve Japonya'da yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Rosaceae familyasına ait bir
türüdür. Çin'in güney ve kuzeybatı bölgelerinde her dem yeşil olmasından dolayı süs bitkisi
olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bitkinin meyvesi küçük kırmızı veya turuncu
renktedir. Bu meyvelerin nişasta ve protein oranı yüksek olmasından dolayı gıda eksikliği
olduğu dönemlerde insanlar un haline getirerek tüketimi sağlanmıştır. Ayrıca sağlık açısından
birçok fayda sağlamaktadır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, taze ateş dikeni
meyvelerinden elde edilen sıcak etanolik özütlerin önemli antibakteriyel etkiye sahip olduğu
bildirilmiştir (Anonim-1, 2019). Ülkemizde peyzaj bitkisi olarak yaygın şekilde kullanılan ateş
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dikeni bitkisi, çiçeklerinin ve sonrasında da meyvelerinin neredeyse tüm bitkiyi kuşatan bolluğu
ile dikkat çekmektedir.
Catalpa sp görkemli çiçek ve yaprak kısmına sahip olması nedeniyle peyzaj tasarımında aranan
bir bitkidir. Bu bitki sigara ağacı ya da puro ağacı olarak da bilinmektedir. Çiçekleri sarı, beyaz
ve pembe renklerde olup salkım şeklindedir. Yapraklar almaşıklı olarak dizilim göstermekte
olup yaprak altı tüylü ve kokusu hoş olmamaktadır.
Ilıman bölgelerde çok rahat yetiştiriciliği yapılmakta fakat rüzgar alan kısımlarda yaprakları
oldukça iri olmasından dolayı uygun değildir. -15 C sıcaklıklara kadar dayanıklı ama aşırı
soğuklara karşı direnci yüksek değildir. Nem oranı yüksek ve ağır toprakları sever. Tıbbi olarak
kullanım alanı ise ağaç kabuğundan temin edilen katolpa çayı yılan sokmalarında panzehir
olarak kullanılmıştır.
Ilgın, Avrupa, Asya ve Afrika’nın ekolojisine adapte olan her dem yeşil bitki grubundadır.
Anadolu ılgını olarak da bilinmektedir. Bakım işlerinin kolay olmasından kaynaklı Güney-Batı
Anadolu’da turizm alanlarının peyzaj tasarımında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Lavanta, Lamiaceae familyasından, yarı çalı formunda olup çiçek renkleri mavi ve mor olan
çok yıllık bitki grubunda yer almaktadır. Dünyada daha çok Bulgaristan, Fransa, İtalya,
İspanya, Yunanistan, Rusya, İngiltere, Avusturya, ABD ve Kuzey Afrika ülkelerinde
yetiştiriciliği yapılmaktadır (Kara ve Baydar, 2011). Tıbbı ve aromatik olarak kullanım alanı
çok geniş olmakla birlikte kozmetik, parfüm, koku ve tat sanayilerinde, evlerde kıyafet
dolaplarının içine yerleştirilerek güzel koku yaymasından dolayı oldukça önem arz etmektedir
(Arabacı ve Bayram, 2005). Bunların yanı sıra yaprakları sürekli yeşil olması ve HaziranTemmuz aylarında hoş çiçekleri ve kokusu olması nedeniyle peyzaj tasarımında potansiyeli
güçlü bir bitki türüdür (Şekil 1).
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Şekil 1. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan lavanta bitkisine ait görüntü.

Biberiye Rosmarinus officinalis, Lamiaceae familyasından, çok dallı çalımsı formda, yaprakları
sürekli yeşil olan ve çiçekleri mavi renkte çok yıllık bitki grubundadır (Begum ve ark., 2013;
Baytop, 1984). Biberiye bitkisi tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda olmasının yanında peyzaj
mimarlığında da kullanılması ile her gecen gün değeri daha fazla artmaktadır (Ceylan, 1987).
Yapraklarının ve ince sürgülerinin kokusu oldukça güzel aromaya sahip olması nedeniyle
salatalarda taze olarak, et yemeklerinde baharat olarak kullanılmasının yanında birçok farklı
yemek gruplarında yerini almaktadır. Bunların yanı sıra bazı hastalıkların tedavisinde de katkı
sağladığı bilinmektedir. Peyzaj tasarımında da kullanılması oldukça yaygındır (Anonim-2,
2019). Genellikle, saksı içerisinde iç mekânlarda, çatı ve teraslarda, şevlerde ve çit görevi
görmesi nedeniyle birçok alanda görülmektedir (Şekil 2).
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Şekil 2. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan biberiye bitkisine ait görüntü.

Gül, Rosacea familyasından olup çiçekleri oldukça uzun ömürlü, güzel renklere sahip sarı,
kırmızı ve beyaz şeklinde olup renk tonları sınırsız bir bitkidir. Bu bitki genellikle dış ve iç
mekanlarda süs bitkisi olarak değerlendirilmesinin yanında tıbbi ve aromatik olarak da
kullanılmaktadır. Faydaları bakımından, zayıflatıcı etkisi, sakinleştirici özellikte, doğal
nemlendirici olması ile birlikte güneşten gelen zararlı ışınlara karşı koruma sağlamış olması bu
bitkinin gün geçtikçe değer kazanmasına neden olmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan gül bitkisine ait görüntü.

İğde, Türkiye’de genellikle karasal iklime hâkim olan bölgelerde daha çok rastlanmaktadır.
Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha yoğun görülmektedir. Kurağa
karşı hassas olmadığı için birçok türü erozyonu önlemede, bağ ve bahçelerde genel olarak çit
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görevi görmesinden dolayı yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Bunların yanı sıra iğde
bitkisinin meyvesi tedavi amaçlı diş ve ağız bakımında, bağırsak bozukluklarında, karaciğer
yağlanmasının ortadan kaldırılmasında ve böbrek rahatsızlığını gidermede oldukça potansiyeli
güçlü bir bitkidir (Şekil 4).

Şekil 4. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan iğde bitkisine ait görüntü.

Söğüt, söğütgiller familyasından kısa çalı ya da yüksek ağaç formundadır. Toprak verimliliği
iyi olan alanlarda yaklaşık 30 m kadar boylanabilir. Süs bitkisi olarak ise yetiştirilen salkım
söğüt sarkan dallarıyla dikkat çekmekte ve boyu 8 m kadar yükselmektedir. Peyzaj tasarımında
kullanmanın yanı sıra tedavi edici özellikleri de bulunmaktadır. Vücutta siğil olan kısımlara
yaprakları ezilerek sürülmesi, bitki çayı olarak tüketildiğinde uyku düzensizliğini ortadan
kaldırmada önemli bir bitkidir (Şekil 5).
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Şekil 5. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan söğüt bitkisine ait görüntü.

Kekik: Kekik bitkisi öncelikli olarak tıpta ve eczacılıkta; sindirim sistemi, mide, akciğer, sinir
sistemi, nefes kokmalarında, gut, iltihap giderme, vücut direncini yükseltmede, romatizmada,
kalp çarpıntısı ve diş ağrıları problemlerinde kullanılması ile ön plana çıkmaktadır (İlisulu,
1992). Tıbbi kullanımının yanı sıra peyzaj tasarımında iç ve dış mekânlarda süs bitkisi olarak
kullanılmasından dolayı kayda değeri yüksek bir bitkidir (Şekil 6).

Şekil 6. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan kekik bitkisine ait görüntü.
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SONUÇ
Tıbbi bitkilerin peyzajda değerlendirilmesi ile birlikte gerekli bilgilendirme yapılarak peyzaj
tasarım ve planlama çalışmalarında yer alması bu bitkilerin tanınması açısından potansiyelini
arttıracaktır (Pouya ve Demir, 2017).
Bazı tıbbi bitkilerin isimleri toplum tarafından bilinmiş olsa da tıbbi açıdan yeterince
bilinmemektedir. Bu bitkilerin peyzaj ve tasarım alanında yer alması doğa ile bireyler arasında
güçlü bir bağ kurarak mevcut geleneksel ve doğal tedavilere eğiliminde arttırmaktadır. Bu
durum sonucunda toplumsal bilincin arttırılması hususunda önemli rol oynamaktadır (Kâfi ve
ark., 2015; Pouya ve Demir, 2017), Özellikle bu bitkilerin maliyetinin ve yan etkilerinin de az
olması bu bitkilerin insanların sağlığının düzelmesine katkı sağlamaktadır (Kafi ve ark., 2015;
Pouya ve Demir, 2017).
Türkiye’de yapılan araştırmalar sonucunda insanlar tarafından tıbbi olarak kullanılan fazla
miktarda tür bulunmaktadır. Fakat mevcut olan türlerin bir kısmı kültüre alınarak üretimi
gerçekleştirilmiştir (Kevseroğlu ve ark., 2014; Dönmez ve ark., 2016). Bu bitkilerin
yetiştirilmesi ve peyzaj tasarımında değerlendirilmesi, bitkiler hakkında genel bir fikir
oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için önemlidir. Bilhassa endemik olan türlerin peyzaj
mimarlığında değerlendirilmesi, kültüre alma çalışmaları ile birlikte türlerin yok olmaması için
önemli katkı sunmaktadır.
Peyzaj mimarlığında farklı kompozisyonlar içinde ya da soliter şeklinde kullanımları bitkisel
çalışmalarda değişik alternatifler edinerek tıbbı bitkilerin peyzaj mimarlığında çeşitliliği
arttırabileceği, iç ve dış mekân hissini güçlendirebileceği, eğitim amaçlı kullanılabileceği,
toplumsal bilinci ve sağlığı arttırabileceği, iklim koşullarına uygun türler ve uygulama
maliyetlerini düşürülebileceği bilinmektedir. Bu nedenle tıbbi ve aromatik bitkilerin bitki
tasarımlarında oldukça önemli etkisi vardır. Ayrıca peyzaj tasarımında tıbbi bitkilerin
seçiminde çevre koşullarına uyumlu olması, görsel açıdan özellikli olması, fitokimyasal zararlı
özellikleri barındırmaması, sakinleştirici ve cezbedici olması, renk açından istenilen
psikolojinin sağlanması da düşünülmektedir. Sahip oldukları tüm bu özellikleri nedeni ile tıbbı
ve aromatik bitki türleri konusunda yeterli eğitimin verilmesi ve peyzaj tasarımında kullanılan
bitkilerin ismi, önemi ve özellikleri konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması
kullanıcıların farkındalığının artmasına neden olacaktır.
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Özet
Araştırmanın amacı, İzmir 112 acil sağlık hizmetlerine başvuranların memnuniyet düzeyinin
belirlenmesidir.
Araştırma geriye dönük, kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2021 yılında İzmir 112
acil sağlık hizmetlerine başvurmuş hasta ve hasta yakınları oluşturmaktadır. Araştırma
verilerini, İzmir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı kalite birimi çalışanları
tarafından yapılmış olan, “hasta deneyimi anketi” sonuçları oluşturmaktadır. Araştırmada
katılımcılara doğrudan anket uygulanmamış, daha önce uygulanmış anket sonuçları
kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalı analizlerden
yararlanılmıştır. Araştırmada güven aralığı %95, önemlilik değeri p<0,05 olarak belirlenmiştir.
Çalışmaya 350 kişi katılmıştır. Katılımcıların; 298’i (85,1%) hasta yakını, 164’ü (46,9%)
kadındır. Eğitim düzeyi açısından, katılımcılar içerisinde en büyük grubu (122 kişi, %34,9) lise
mezunları oluşturmaktadır. Anketin, Cronbach’s Alpha değeri 0,925 bulunmuştur. Anket
ifadelerine verilen puan ortalaması 4,66 ile 4,85 aralığında değişmekte olup, genel ortalama
4,80 bulunmuştur. Katılımcıların verdikleri toplam puan ortalamaları, 60 puan üzerinden; 31
ile 60 aralığında değişmekte olup, genel ortalama 57,63 bulunmuştur. Katılımcıların ifadelere
verdikleri cevap ortalamaları arasında, cinsiyete ve eğitim durumuna göre istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmamıştır (P>0,05). Ancak katılımcıların yaş gruplarına göre, verilen cevap
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (P<0,05). Katılımcılardan 30’u görüş ve öneri
belirtmiştir. Yalnızca üç katılımcı memnuniyet belirtmiştir.
İzmir 112 acil sağlık hizmetlerinden, hasta veya hasta yakınlarının memnuniyet düzeyi oldukça
yüksektir.
Anahtar Kelimeler: 112 acil sağlık hizmetleri, Hastane öncesi sağlık hizmetleri, Hasta
deneyimi anketi, Hasta ve hasta yakını memnuniyeti
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EVALUATION OF SATISFACTION IN 112 EMERGENCY HEALTH SERVICES:
CASE OF IZMIR
Abstract
The aim of the study is to determine the satisfaction level of those who used İzmir 112
emergency health services.
The research is a retrospective, cross-sectional study. The research population is the patients
and their relatives who applied to İzmir 112 emergency health services in 2021. The research
data consists of the results of the "patient experience survey" conducted by the quality unit
employees of the Izmir 112 Provincial Ambulance Service Chief Physician. Participants were
not directly surveyed, but previously applied survey results were used in the research.
Descriptive and comparative statistics were used in the analysis of the data. In the study, the
confidence range was 95% and the significance value was p<0.05%.
350 people participated in the study. 298 (85.1%) of the participants were relatives of patients,
and 164 (46.9%) were women. High school graduates constitute the largest group (122 people,
34.9%) among the participants in terms of education level. The Cronbach’s Alpha value of the
questionnaire was 0.925. The mean value of the survey questions ranged from 4.66 to 4.85, and
the overall mean was 4.80. The average scores that were given by the participants to the survey
statements; range from 31 to 60 points (out of 60 points), and the overall mean value was 57.63.
There was no statistically significant difference between the average scores of the statements,
according to gender and educational status (P>0.05). However, there was a statistically
significant difference between the age groups (P<0.05). 30 of the participants expressed
opinions and suggestions. Only three of these, express satisfaction.
The satisfaction level of patients or their relatives from İzmir 112 emergency health services is
quite high.
Keywords: 112 emergency health services, Pre-hospital emergency medicine, Patient
experience questionnaire, Patient and relatives satisfaction

GİRİŞ
Acil sağlık hizmetleri, tüm ülkelerde sağlık sisteminin önemli bir bileşimidir (DSÖ, 2022). Acil
sağlık hizmetleri “sağlık konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından ani gelişen
hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesine takiben en erken
dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde ve nakil sırasında, sağlık kurum ve
kuruluşlarında sunulan hizmetlerin tamamı” şeklinde tanımlanmıştır (Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetmeliği, 2000). Acil sağlık hizmetleri kapsam olarak; acil yardım ve kurtarma ile başlayıp,
nakil işlemi, hastane acil servisi ve tedavi etme ile devam eden bir süreçtir (Aksoy ve Ergün,
2002). Acil sağlık hizmetlerini, hastane öncesi ve kurum temelli acil sağlık hizmetleri olarak
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iki bileşen halinde tanımlamak mümkündür (DSÖ, 2022). Kurum temelli acil bakım,
hastanelerin acil servisinde verilmektedir.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, afet, kaza ya da hastalık sonucunda acil yardıma
gereksinim duyan kişilere hastane öncesinde acil bakımın güvenli bir şekilde sağlanmasını ve
hastaneye nakledilmesini kapsamaktadır (Ekşi, 2016; Şişman ve ark, 2010). Acil durumlar
zamana oldukça duyarlıldır. Acil durmun gelişmesinden kısa süre içerisinde basit önlemler ile
müdahaleler hayat kuratarabilmektedir. Hem akut hastalıkların hem de kronik hastalıkların akut
alevlenmelerine hızlı müdahale, sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde kritik bir rol
oynamaktadır (Mehmood vd., 2018). Bu nedenle hastane öncesi acil sağlık hizmetleri,
hastanede sunulacak sağlık hizmetlerinin daha erkene aktarılmasını sağlayarak, sağlık sorununa
bağlı gelişebilecek ikincil hasarın en aza indirilmesini sağlamaktadır (Wilson vd., 2015).
Dolayısıyla amaç; travma, akut hastalıklar ve kronik hastalıklarının alevlenmesinde sağlık
sonuçlarının iyileştirilmesidir (Mehmood vd., 2018).
Dünya genelinde en sık ölüm nedenlerini sırasıyla; dolaşım sistemi hastalıkları, kanserler,
solunum sistemi hastalıkları ve dış etkenler oluşmaktadır (OECD, 2021). Dolaşım sistemi
hastalıkları, kanserler, solunum sistemi hastalıkları hastalıkların alevlenmeleri nedeniyle
hastane öncesi sağlık hizmetlerine ihtiyaç göstermektedir. Dış etkenlere bağlı ölümler arasında
sıralanan; kaza, yaralanma ve intiharlar ani gelişen sağlık sorunları olması nedeniyle erken
müdahale ve kurum temelli acil sağlık hizmetlerine erişim ihtiyacı göstermektedir. Sağlık
hizmetleri içindeki önemi nedeniyle, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine verilen önemi
giderek arttırmaktadır (Roudsari ve ark, 2007). Ayrıca Türkiye’nin deprem, sel gibi afetlerin ve
terör olaylarının sıkılıkla yaşandığı bir ülke olması nedeniyle de 112 acil sağlık hizmetlerinin
ülke çapındaki kuruluşu, yapısı ve işleyişi oldukça önem arz etmektedir (İnan ve ark, 2006).
Hasta memnuniyeti, sağlık hizmeti sunumun temel hedeflerinden (Gill ve White, 2009) ve
sağlık hizmeti kalite göstergelerinden birisidir. Hasta memnuniyeti sonuçları, sağlık hizmeti
sunucularının iyileştirilmesi gereken hizmet faktörlerini belirlemesine olanak tanımaktadır
(Batbaatar vd., 2017). Hasta memnuiyeti; hasta, hizmet sunucu ve verilen tedaviden etkilenmesi
nedeniyle tanımlanması zor bir kavramdır. Genel bir ifade ile hasta memnuniyeti; sağlık
kurumundan hizmetin alınması sonucunda hastanın istek ve taleplerine ne miktarda cevap
verdiğini gösteren, sunulan hizmetin kalitesi hakkında bilgi aktaran ve sağlık kurumuna olumlu
veya olumsuz geri bildirimin yapıldığı değerlendirme ölçütüdür (Bilgin ve Göral, 2017).
Hasta memnuniyetinin sağlanabilmesi, sağlık hizmetleri sunumu açısından oldukça önemlidir.
Memnuniyet olumlu sağlık sonuçlarının elde edilmesine katkı sağlayan bir faktördür. Beklenti
ve taleplerinin karşılığını alan hastalar hizmet alımı süresince daha pozitif davranışlar
sergilemekte, sağlık personellerinin yönlendirmelerine uyum sağlamaktadırlar (Akbaş, 2014).
Çalışmalar, aldıkları sağlık hizmetinden memnun olan hastaların, tedaviye aktif katılma, sağlık
çalışanları ile işbirliği yapma ve verilen tedaviye sadık kalarak uygulama olasılığının daha
yüksek olduğunu göstermektedir (Batbaatar vd., 2017; Aharony ve Strasser, 1993).

www.artuklukongresi.org

591

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Hasta memnuniyetinin geliştirilmesinde, ihtiyacın tespit edilmesi açısından, öncelikle
hasta/hasta yakını memnuniyetinin ölçülmesinin önemli bir yeri bulunmaktadır (Şahin ve ark,
2005). Bu araştırmada da 112 acil sağlık hizmeti kullacılarının memnuniyet düzeyleri ve
memnuniyet düzerlerinin hasta gruplarına göre değişkenliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma geriye dönük, kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın verilerini, İzmir 112 İl Ambulans
Servisi Başhekimliğinden alınmıştır. Anketler araştırmacılar tarafından uygulanmamış olup,
İzmir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı kalite birimi tarafından 2021 yılında
yapılmış olan “hasta deneyimi anketi” verileri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 112
acil sağlık hizmetleri çağrı merkezini arayanlardır. Dolayısıyla, tanımlayıcı özellikler ve
memnuniyet düzeyi, aramayı yapan kişiyi yansıtmaktadır. Çağrı merkezini arayan, hastanın
kendisi ya da hastanın bir yakını olabilmektedir. Bununla birlikte, hastalık ön tanılarının
tamamı, sağlık hizmetinin verildiği hastaya aittir.
Araştırma verilerinin topalnmasında; “hasta deneyimi anket formu” kullanılmıştır. Ankat formu
iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; hastanın tanısı, anketi dolduranın hasta ile
yakınlığı, yaş cinsiyet ve eğitim düzeyine ilişkin beş soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise,
alınan acil sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin 12 ifade yer almaktadır. İfadeler “1:
hiç katılmıyorum” ve “5: tamamen katılıyorum” olmak üzere beşli Likert tipindedir. Araştırma
izni İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakırçay Üniversitesi Etik Kurulundan alınmıştır.
Verilerin analizi ve tabloların oluşturulmasında SPSS yazılımından faydalanıldı. Verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı.
Güvenilirlik analizi ile ölçeğin güvenilirlik düzeyi (Cronbach’s Alpha değeri α=0,925)
bulunmuştur. Araştırmada güven aralığı %95, önemlilik değeri p<0,05 olarak belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında toplam 359 kişiye anket uygulandı. Ancak anketlerden 9 tanesi hatalı
veya eksik işaretlendiğinden dolayı araştırma kapsamına dahil edilmemiştir.
BULGULAR
Araştırmaya katılan, 350 hasta ve hasta yakınına ilişkin tanımlayıcı bulgular Tablo 1’de
özetlenmiştir. Katılımcıların 298’i (%85,14) hasta yakını ve 52’si (%14,86) ise hastanın
kendisidir. Anket uygulanan kişilerin 186’sı (%53,14) erkek, 164’ü (%46,86) kadındır.
Katılımcıların yaşları dört grup altında toplanmıştır. En büyük grubu, 160 kişi (%45,71) ile 4059 yaş arası oluşturmaktadır. Eğitim durumu açısından, en büyük grubu, lise mezunları (122
kişi ve %34,86) oluşturmaktadır.
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Tablo 1: Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri
Tanımlayıcı özellikler
Hasta ile yakınlığı

Cinsiyet

Kişi sayısı (n)

Yüzde (%)

Hasta yakını

298

85,14

Hastanın kendisi

52

14,86

Kadın

164

46,86

Erkek

186

53,14

8

2,29

20 – 39

138

39,43

40 – 59

160

45,71

60 ve üstü

44

12,57

Okuryazar değil

2

0,57

Okuryazar

4

1,14

İlkokul

112

32,00

Ortaokul

41

11,71

Lise

122

34,86

Üniversite

63

18,00

Lisansüstü

6

1,72

350

100

19 yaş ve altı
Yaş Kategorisi

Eğitim Durumu

Toplam

112 acil sağlık hizmeti sunulan hastaların ön tanıları Tablo 2’de özetlenmiştir. 112 acil sağlık
hizmeti kullananlarda en sık görülen üç hastalık sırasıyla; kardiyovasküler sistem hastalıkları,
Covid-19 ve nörolojik hastalıklardır. Bu üç hastalık nedeniyle yapılan başvurular, toplamın
yarıdan daha fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca, araştırma Covid-19 pandemisi döneminde
yapıldığından, pandemi vakalarının yoğunluğu dikkat çekmektedir. Dış etkenler kaynaklı sağlık
sorunları içerisinde yer alan; travma ve zehirlenme vakalarının oransal olarak daha düşük
olduğu görülmektedir.

Tablo 2. 112 acil sağlık hizmeti sunulan hastaların ön tanıları
Sayı (n)

Ön Tanılar
Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları

Yüzde (%)

80

22,86

Covid-19

64

18,29

Nörolojik Hastalıklar

62

17,7

Solunum Sistemi Hastalıkları

41

11,71

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

36

10,29

Travma

17

4,86

Üriner Sistem Hastalıkları

8

2,29

Metabolik ve Endokrin Sistem Hastalıkları

8

2,29

Jinekolojik ve Obs. Hastalıkları

5

1,43
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Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

4

1,14

Psikiyatrik Hastalıklar

3

0,86

Zehirlenmeler

2

0,57

Diğer

20

5,71

Toplam

350

100

Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ifadeler ve katılımcıların bu ifadelere
verdikleri puanların ortalamaları Tablo 3’te görülmektedir. Ankette yer alan ifadelere verilen
puan ortalamaları 4,66 ile 4,85 arasında değişmek olup, tüm ifadelerin genel ortalaması 4,80
puan olarak hesaplanmıştır. Ankette en yüksek puan ortalaması (4,85), “telefonu açan personel
beni dikkatlice dinledi” ifadesi olmuştur. Yine bu ifade ile paralellik gösteren, “telefonu açan personele
güven duydum” ifadesi en yüksek ikinci puanın (4,84) verildiği ifadedir. “Ambulans, verdiğim adrese
gecikme yaşamadan geldi” ifadesi ise en düşük (4,66) puan ortalamasının verildiği ifadedir.
Tablo 3. Katılımcıların memnuniyet puan ortalamaları
İfadeler

Ort. ± SS*

1

112’yi aradığımda görevli personele hızlı bir şekilde ulaştım.

4,82 ± 0,507

2

Telefonu açan personel beni dikkatlice dinledi.

4,85 ± 0,411

3

Telefonu açan personele güven duydum

4,84 ± 0,457

4

Ambulans, verdiğim adrese gecikme yaşamadan geldi

4,66 ± 0,840

5

Ambulans personeli açıklayıcı bilgiler verdi.

4,80 ± 0,539

6

Ambulans personeli hijyen kurallarına dikkat etti.

4,76 ± 0,688

7

Ambulans personelinin bana karşı davranışları nezaket kurallarına uygundu.

4,81 ± 0,505

8

Ambulans personeli mahremiyetime özen gösterdi.

4,84 ± 0,423

9

Ambulans personeli sorularımıza anlaşılır bir şekilde cevap verdi.

4,82 ± 0,503

10

Ambulansa güvenli bir şekilde nakledildim.

4,79 ± 0,584

11

Ambulansın içi sessiz, gürültüsüz ve konforluydu.

4,80 ± 0,515

12

Ambulansla hastaneye nakil olurken güvenli bir şekilde ulaşımım sağlandı.

4,82 ± 0,470

Genel Ortalama

4,80 ± 0,551

*Ortalama ± standart sapma

Tablo 4’te ise, Tablo 3’te ifade düzeyinde değerlendirilen memnuniyet puan ortalamaları kişisel
düzeyde incelenmiştir. Kişisel bazda verilebilecek en düşük puan 12 ve en yüksek puan 60’tır.
Minimum puan, ifade sayısı (12) ile verilebilecek en düşük puan olan 1 ile çarpılmasıyla, en
yüksek puan ise ifade sayısı ile en yüksek puan olan 5 ile çarpılması sonucunda elde edilmiştir.
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Tablo 4. Katılımcıların memnuniyet düzeyinin kişisel olarak değerlendirilmesi
Verilebilecek Puan
Verilen Puan
Ort. ± SS*

Min.

12

Max.

60

Min.

31

Max.

60

57,63± 4,884

Crombach's Alpha

0.925

Katılıcıların anketteki ifadelere verdikleri en düşük puanın 31 ve en yüksek puanın 60 olduğu
bulunmuştur. Diğer bir ifade ile tüm ifadelere “tamamen katılıyorum” cevabı veren katılımcılar
mevcuttur. Kişisel düzeyde puan ortalamaları 60 puan üzerinden, 57,63 olarak bulunmuştur.
Hasta veya hasta yakınlarının İzmir 112 acil sağlık hizmetlerinden almış oldukları hizmetin
memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Hasta memnuniyet deneyimi anket formu ifadelerine ilişkin güvenilirlik analizi yapılmıştır.
Güvenilirlik analizi ile anketin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,925 bulunmuştur. Dolayısıyla,
anketin güvenilirlik düzeyinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Çalışmada memnuniyet düzeylerinin katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre değişip
değişmediği Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri ile incelenmiştir. Test sonuçları, Tablo
5’te verilmiştir. Cinsiyete göre memnuniyet düzeyleri karşılaştırıldığında, erkeklerin
memnuniyetinin minimal daha yüksek olduğu görülmüş, ancak bu fark istatiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (P>0,05). Eğitim durumuna göre, memnuniyet puan ortalamalarının değiştiği
görülmektedir. Ancak bu değişkenlik, eğitim düzeyinin artması ya da azalması ile orantılı
değildir ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (P>0,05).

Tablo 5. Hasta gruplarına göre memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması
Değişken
Ankete katılan

Cinsiyet

Sayı (n)

Ort. ± SS**

Hasta yakını

298

56,82 ± 5,017

Hasta

52

58,93 ± 4,023

Kadın

164

57,24 ± 5,373

Erkek

186

57,96 ± 4,395

8

56,25 ± 6,159

20-39 yaş

138

57,11 ± 4,999

40-59 yaş

160

57,82 ± 4,944

60 yaş ve üstü

44

58,73 ± 4,045

Okuryazar değil

2

60,00 ± 0,000

Okuryazar

4

57,00 ± 6,000

19 yaş ve altı
Yaş kategorisi

Eğitim durumu
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İlkokul

112

57,91 ± 4,614

Ortaokul

41

55,54 ± 7,110

Lise

122

57,95 ± 4,474

Üniversite

63

57,74 ± 4,307

Lisansüstü

6

58,33 ± 2,875

**P<0,005
**Ortalama ± standart sapma

Ankete katılanların, hasta ya da hasta yakını olmasına ve yaş kategorilerine göre memnuniyet
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur (P<0,05). Hastalarının
memnuniyet düzeyleri, hasta yakınlarına göre küçük bir farkla, daha yüksektir. Yaş gruplarına
göre memnuniyet düzeylerinin, hangi gruplar arasında farklılaştığını bulmak için ikişerli
gruplara Mann-Whitney U testi yapılmıştır. İkili karşılaştırmada, gruplar arası farklılığı
istatistiksel olarak anlamlı bulunanlar Tablo 6’da verilmiştir. Genel olarak ileri yaşlarda,
memnuniyet puanlarının kendilerinden daha genç yaş gruplarına göre memnuniyet puanlarının
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür (P<0,05).
Tablo 6. Yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı memnuniyet düzeyi
farklılıkları
Yaş grupları

Ort. ± SS**

19 yaş ve altı

56,25 ± 6,159

40-59 yaş

57,82 ± 4,944

19 yaş ve altı

56,25 ± 6,159

60 yaş ve üstü

58,73 ± 4,045

20-39 yaş

57,11 ± 4,999

40-59 yaş

57,82 ± 4,944

20-39 yaş

57,11 ± 4,999

60 yaş ve üstü

58,73 ± 4,045

40-59 yaş

57,82 ± 4,944

60 yaş ve üstü

58,73 ± 4,045

P değeri
0,021*
0,004*
0,038*
0,017*
0,029*

**P<0,005
**Ortalama ± standart sapma

Ankette yer alan görüş ve öneriler bölümüne 30 cevap verilmiştir. Bu cevaplardan üçü
memnuniyet belirtirken, 27’si eleştiri niteliğindedir. Katılımcıların dokuzu, ambulans
çalışanlarının eve girerken galoş kullanmamış olmasını, dördü çağrı merkezinde beklemekten
ve biri hasta yakınının ambulansa alınmaması konusunda eleştiride bulunmuştur.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmada en fazla 112 acil sağlık hizmeti kullanımı gerektiren tanılarından ilk üç sırayı
%22,86 ile kardiyovasküler sistem hastalıkları, %18,29 ile Covid-19 vakaları ve %17,70 ile
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nörolojik hastalıkların aldığı bulunmuştur. Zenginol ve arkadaşları (2010) Gaziantep’te yaptığı
çalışmalarında en sık görülen vakaların travma (%32,0), kardiyovasküler hastalıklar (%15,0)
ve nörolojik vakalar (%9,0) olduklarını bulmuşlardır. Önge ve arkadaşları (2013) %28,4 ile
travma vakaları, %16,4 ile nörolojik hastalıklar ve %14,2 ile kardiyovasküler hastalıkların en
sık görülen vakalar olduğunu bulmuşlardır. Kapçı ve arkadaşları (2014) ise Isparta’da sırasıyla
travma (%35,4), kardiyovasküler hastalıklar (%12,7) ve psikiyatrik vakalarının (%12,2) en sık
görüldüğünü bulmuşlardır. Karşılaştırılan her üç çalışmada travma vakalarının ilk sırada yer
aldığı görülürken, mevcut araştırmada durmun farklılaştığı görülmekte olup, travma vakalarının
oranı %4,86’dır. Bu farklılığının, araştırmanın yapıldığı 2021 yılının toplumsal hareketliliğin
sınırlanmış olduğu, Covid-19 pandemisi dönemi olması ile açıklanabileceği düşünülmektedir.
Araştırma sonucunda, 112 acil sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin ifadelere verilen
genel puan ortalamasının 5 puan üzerinden, 4,80 ve kişisel düzeyde ortalama 60 puan üzerinden
57,63 olduğu bulunmuştur. Bu ortalamalara göre 112 acil sağlık hizmetlerinden memnuniyetin
oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Benzer şekilde Batı (2014) tarafından
Konya’da yapılan çalışmasında memnuniyet düzeyi %94,79 bulunmuştur. Uysal ve arkadaşları
(2019) çalışmasında, memnuniyet ortalaması 89,83’tür. Heydari ve arkadaşlarının (2017)
İran’da yapmış oldukları çalışmada hastane öncesi sağlık hizmetlerinden hasta memnuniyeti
%66,4 bulunmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de 112 acil sağlık
hizmetlerinden memnuniyetin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Araştırma bulgularına göre, 112 acil sağlık hizmetlerinden en yüksek memnuniyet puan
ortalamasının 112 acil sağlık hizmetleri çağrı yönlendirici sağlık çalışanın hasta veya hasta
yakınını dikkatlice dinlemesi olmuştur (4,85). Yine çağrı yönlendirici sağlık çalışanlarının
telefon görüşmesi sırasında hasta ve hasta yakınlarına güven veriyor olması ve ambulans
ekibinde yer alan personellerin hasta mahremiyetine özen göstermesi de yüksek memnuniyet
belirten etkenlerdendir. Bu hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütüldüğü söylenebilir.
Mevcut ve daha önce yapılan çalışmalarda, 112 acil sağlık hizmetlerinden hasta ve hasta
yakınlarının memnuniyetinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, küçükte olsa
hizmetin geliştirme alanlarının olduğunu söylemek mümkündür. Ambulansın hasta veya hasta
yakını tarafından verilmiş olan adrese gelirken yaşamış olduğu gecikmenin, diğer faktörlere
göre daha düşük bir memnuniyet oluşturduğu görülmüştür (4,66). Ancak ambulansın olay
yerine gecikmesinde, sağlık hizmeti sunumu dışında çeşitli faktörlerin olması mümkündür.
Ambulanslara kara yolu ulaşımı sırasında geçiş önceliğine özen gösterilmemesi de verilen
adrese gecikmeye sebebiyet verdiği söylenebilir. Bunun için gerekli bilgi ve farkındalıkların
artırılması, acil vakalar için ambulans taleplerinin gecikme yaşamadan karşılanabilmesi adına
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yine hastalıkların ön tanıları incelendiğinde, zaman
duyarlılığı yüksek olmayan vakaların da olduğu görülmüştür. Ambulansların acil olmayan
vakalar için kullanılması, meşguliyetlerinin artmasına ve bazı durumlarda ihtiyacın başka
bölgelerden karşılanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla daha uzak bölgelerden gelen
ambulansların belirlenen adreslere ulaşması gecikebilmektedir.
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Ambulans ekiplerinin galoş kullanmaması ise ekiplerin, zaman kaybetmekten kaçınmalarından
kaynaklanmış olması mümkündür. Ayrıca, galoş kullanımı acil müdahale esnasında iş
güvenliği açısından da ayağın kayması, düşme gibi sorunlara yol açabileceğinden kullanım
gerekliliği üzerinde düşünülmesinde yarar görülmektedir.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri oldukça kritik ve toplumun sağlık statüsünü doğrudan
etkileyen hizmetlerdendir. Bu nedenle verilen sağlık hizmetlerinden toplum memnuniyetinin
izlenmesinin ve analiz edilmesinin hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca 112 acil sağlık hizmetlerinin kullanımı ve daha iyi sağlık hizmeti
sunulması için toplumun bilgilendirilmesine de ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET
Son yıllarda ambalajlama endüstrisindeki hızlı gelişime paralel olarak, bariyer özelliğinden
dolayı sınırlı etki gösteren klasik ambalajlama teknikleri yanında, ek avantajlar sağlayan yeni
ambalaj materyalleri ve teknolojileri de geliştirilmektedir. Bu teknolojilerden biri olan
yenilebilir film ve kaplamalar, raf ömrünü uzatmak amacıyla gıda maddelerinin
ambalajlanmasında kullanılmakta ve gıda ile birlikte tüketilebilmektedir. Bu ambalajlar,
antioksidan ve antimikrobiyal bileşiklerle kombine edilerek gıdalarda istenmeyen renk
oluşumunu, mikrobiyolojik bozulmaları ve lipit oksidasyonunu engellemektedir.Yenilebilir
film ve kaplamaların üretiminde polisakkaritler, proteinler ve lipit esaslı bileşikler tek olarak
veya kombine halde kullanılabilmektedir. Yenilebilir film ve kaplamalar belirli bir oksijen,
karbondioksit ve nem geçirgenliğine sahip olduklarından kullanıldıkları gıdanın su kaybını
önledikleri gibi oksijen geçirgenliğini de azaltarak mikrobiyolojik ve kimyasal bozulmalara
karşı gıdayı korumaktadırlar. Bu kaplamalar aynı zamanda, gıdanın yüzeyinde parlak ve
pürüzsüz bir görünüm sağlayarak duyusal özelliklerini de iyileştirmektedirler. Yenilebilir
filmlerin kullanımı ile gıda güvenliği ve kalitesi sağlanırken, ambalajlama materyalinin
ekonomik verimliliği de artmaktadır. Ayrıca, yenilebilir film ve kaplamalar, plastik kaynaklı
gıda ambalajlarının oluşturduğu kanserojen etki ve atık sorununu da azaltmaktadır.Filmler
üretim tekniğine ve bileşen özelliklerine göre farklı bariyer özelliğine sahiptirler. Protein ve
karbonhidrat gibi polar polimerler; yüksek su buharı geçirgenliği ve düşük gaz geçirgenliği
değerleri göstermektedirler. Lipit gibi apolar hidrokarbon içeren materyaller ise su buharı
geçişine mükemmel bariyer teşkil etmelerine rağmen gaz geçişi için etkili bariyer değillerdir.
Film üretimi için birçok teknik geliştirilmiştir. Bunların arasında ısıl jelleşme, koaservasyon,
çözücünün uzaklaştırılması ve eriyiğin katılaştırılması gibi işlemler sayılabilir.Yenilebilir film
ve kaplamaların gıdalara uygulanmasında 5 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlar;
püskürtme, daldırma, boyama, dökme ve ekstrüzyon yöntemleridir. Film ve kaplamaların
mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla ilave edilen düşük molekül ağırlıklı bileşiklere
plastikleştirici adı verilmektedir. Plastikleştirici maddeler, intermoleküler güçleri azaltmakta,
biyopolimer zincirlerinin hareketliliğini artırmakta ve böylece filmin mekaniksel özelliklerini
geliştirmektedir. Yenilebilir film ve kaplama üretiminde filmin esneklik ve sağlamlığını
geliştirmek amacıyla fruktoz-glukoz, fruktoz şurupları ve sukroz gibi mono, di veya
oligosakkaritler; sorbitol, gliserol, gliserol türevleri, polietilen glikolleri gibi polioller; yağ
asitleri ve fosfolipitler gibi lipit ve türevleri plastikleştirici olarak kullanılmaktadır. Yenilebilir
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film ve kaplamalar biyobozunur özelliktedirler. Bu nedenle bu tip film ve kaplamalar gıda
ambalajlama uygulamaları için güvenli bulunmaktadır. Gıda üzerinde beklenen fonksiyonları
yerine getirdikten sonra mikroorganizmalar tarafından su, karbondioksit ve metan gibi
maddelere parçalanırlar. Biyolojik parçalanmanın başlayabilmesi için besin maddeleri,
oksijen, süre ve uygun pH derecesine sahip sıcak nemli bir ortam gereklidir. Yenilebilir film
ve kaplamalar; meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bazı tahıl ürünleri gibi
gıdalara uygulandığında gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gelişimini
geciktirerek veya engelleyerek gıdanın kalitesini ve raf ömrünü artırmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ambalajlama, antimikrobiyal madde, raf ömrü, yenilebilir film ve
kaplama
USAGE AREAS OF EDIBLE FILMS IN THE FOOD INDUSTRY
ABSTRACT
In parallel with the rapid development in the packaging industry in recent years, new
packaging materials and technologies that provide additional advantages are being developed,
as well as classical packaging techniques, which have limited effects due to their barrier
properties. Edible films and coatings, which are one of these technologies, are used in the
packaging of foodstuffs in order to extend their shelf life and can be consumed with food.
These packages are combined with antioxidant and antimicrobial compounds to prevent
unwanted colorformation, microbiological spoilage and lipid oxidation in foods.
Polysaccharides, proteins and lipid-based compounds can be used individually or in
combination in the production of edible films and coatings. Since edible films and coatings
have a certain oxygen, carbondioxide and moisture permeability, they not only prevent
waterloss of the food they are used in, but also protect the food against microbiological and
chemical deterioration by reducing oxygen permeability. These coatings also improve the
sensory properties by providing a shiny and smooth appearance on the surface of the food.
While ensuring food safety and quality, they also increase the economicefficiency of the
packaging material. In addition, edible films and coatings also reduce the problem of
carcinogens and waste caused by plastic-sourced food packaging. Films have different barrier
properties according to the technique of making and component properties. Polar polymers
such as protein and carbohydrate show high water vapor permeability and low gas
permeability. Materials containing apolar hydrocarbons, such as lipids, are not effective
barriers to gas passage, although they are excellent barriers to water vapor transmission.
Many techniques have been developed for making films. These include thermal gelation,
coacervation, solvent removal and solidification of the melt. 5 different methods are used in
the application of edible films and coatings to foods. These; spraying, dipping, painting,
pouring and extrusion methods. Low molecular weight compounds added to films and
coatings to improve their mechanical properties are called plasticizers. Plasticizers reduce
inter molecular forces, increase the mobility of biopolymer chains and thus improve the
mechanical properties of the film. Mono, di or oligosaccharides such as fructose-glucose,
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fructose syrups and sucrose in order to improve the flexibility and strength of the film in the
production of edible films and coatings; polyols such as sorbitol, glycerol, glycerol
derivatives, polyethylene glycols; lipids and derivatives such as fatty acids and phospholipids
are used as plasticizers. Edible films and coatings are biodegradable. Therefore, this type of
film and coating appears to be safe for food packaging applications. After fulfilling the
expected functions of food, they are broken down into substances such as water,
carbondioxide and methane by microorganisms. A warm humid environment with nutrients,
oxygen, time and appropriate pH is required for biodegradation to begin. Edible films and
coatings; when applied to foods such as fruit and vegetables, milk and dairy products, meat
and meat products, and some cereal products, it increases the quality and shelf life of food by
delaying or preventing the development of microorganisms that cause spoilage in foods.
Keywords: Packaging, antimicrobial agent, shelf life, edible film and coating

GİRİŞ
Gıdaların raf ömrünü korumak ve daha kaliteli ürün elde etmek için çeşitli yöntemler
kullanılmıştır. Kontrollü atmosferde depolama, su aktifliğinin düşürülmesi, soğutma veya
ısıtma gibi sıcaklık değişimi, kürleme, tuzlama, ambalajlama, antimikrobiyal madde ilavesi bu
yöntemlerden bir kaçıdır (Gennadios ve ark., 1994).
Ambalaj, içine konulan gıdayı tüketiciye bozulmadan ulaştıran, gıdanın, ısı, ışık, zararlı
organizma, darbe, kimyasal etki gibi çevresel etkilerden korunmasını sağlayan, raf ömrünü
uzatan, ürünün dayanıklılığını artıran, tanıtılmasını kolaylaştıran, stoklama açısından kullanım
kolaylığı sağlayan malzemedir (Acar, 1998; Üçüncü, 2007).
Geleneksel ambalajlamanın amacı, gıdayı, fiziksel hasarlardan, biyolojik bozunmadan,
istenmeyen oksidasyon reaksiyonlarından ve nem kaybından korumaktır. Ancak değişen
yaşam koşulları, son yıllarda satış eğilimleri ve tüketici taleplerinin sürekli değişmesi aktif
ambalajlama gibi yeni gıda ambalajlama teknolojilerini karşımıza çıkarmaktadır. Artan nüfusa
karşılık üretim alanlarının ve gıda üretilebilecek kaynakların sınırlı olması, hızla gelişen hazır
gıda sektörü daha modern ve daha pratik ambalaj malzemelerinin kullanımına olan ihtiyacı
artırmıştır (Appendini ve ark., 2002; Temiz ve ark., 2006; Şahin ve ark., 2008).
Hızlı yaşam koşulları insanların beslenme konusundaki beklentilerini artırmış, kaliteli ve
güvenilir gıdaların kolay ulaşılabilir olması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak
gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak ve kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla çeşitli
ambalajlama teknolojileri geliştirilmiştir (Demir, 2015; Chaichi ve ark., 2017). Plastik
ambalaj materyalleri kullanıma elverişli, ekonomik ve güvenli olmasına rağmen biyolojik
bozunuma uğramadığından dolayı çevresel problemler yaratmaktadır. Bu nedenle, çevre
endişesi yaratmayan, biyolojik bozunuma uğrayan, gıda ile birlikte tüketilebilen, toplam katı
atık miktarını azaltan polisakkarit, protein ve lipid gibi doğal polimerlerin ambalaj materyali
olarak kullanılması yaygınlaşmaktadır (Donhowe ve ark., 1994).
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Gıda ambalajlamada kullanılan yenilebilir film ve kaplamaların etkinliğini, sahip oldukları
fiziksel, duyusal ve mekanik özellikler belirlemektedir. Filmin oksijen, karbondioksit ve su
buharı geçirgenliği fiziksel özelliklerini oluştururken, filmin ve kaplamanın kalınlığı, çekme
mukavemeti ve yüzde uzaması gibi özellikler mekanik özelliklerini oluşturmaktadır (Güzel ve
ark., 2017).

YENİLEBİLİR FİLM VE KAPLAMALARIN ÖZELLİKLERİ
Yenilebilir film ve kaplamalar; gıda yüzeyinde oluşturulmuş ince tabakalı, gıdayla birlikte
tüketilebilen, sentetik olmayıp doğal kaynaklardan elde edilen biyobozunur çevre dostu
malzemelerdir. Yenilebilir film ve kaplama malzemeleri; plastik malzemelerle yapılan
ambalaj materyalinin kanserojen riskini ve çevre kirliliğini azaltma, gıdalar için gerekli olan
ambalaj malzemesini basitleştirme ve azaltma, gıda raf ömrünü uzatma, gıda kalitesini artırma
gibi potansiyellerden dolayı son yıllarda sıkça çalışılan konulardan olmuştur (Sarıkuş, 2006;
Tharanathan, 2003). İyi kaliteye sahip yenilebilir filmin; nem, oksijen geçirgenliği gibi
bariyer özellikleri, şeffaf, tatsız ve kokusuz olması gibi duyusal özellikleri, çevre dostu
olması, atmosfer ile film veya gıda ile film arasında gerçekleşebilecek fiziksel ve
biyokimyasal reaksiyonlara karşı kararlı yapıda olması, sağlık açısından güvenilir ve düşük
maliyetli olması önemlidir (Sarıkuş, 2006). Yenilebilir film ve kaplamalar gıda ile birlikte
tüketilebilir ve gıda katkı maddesi gibi (antioksidanlar, antimikrobiyal ajanlar, tat vericiler
vb.) taşıyıcı görevi de görebilir (O’Sullivan ve ark., 2006). Yenilebilir filmler güvenli olarak
tanınmalı, (GRAS) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından belirlenen sınırlamalar
dahilinde kullanılmalıdır.

YENİLEBİLİR
FİLM
MATERYALLER

VE

KAPLAMA

ÜRETİMİNDE

KULLANILAN

Hayvansal ve bitkisel kaynaklı polisakkaritler, proteinler ve lipitler tek başına veya karışım
halinde yenilebilir film veya kaplama üretiminde kullanılmaktadır. Polisakkaritler, glikozodik
bağlar ile birbirine bağlanmış monosakkaritlerden oluşan karbonhidratlardır (Robertson,
2013).
Polisakkaritler molekül ağırlığı yüksek olan ve suda çözünebilen hidrokolloidlerdir. Birçok
polisakkaritin hidrofilik yapısından dolayı filmlerde nem tutma kapasitesi yüzeyde
gerçekleşmektedir (Ali ve ark.,1997). Polisakkarit ve türevleri kolay elde edilebilmeleri, iyi
film oluşturma özellikleri ve düşük maliyette olmaları gibi özelliklerinden dolayı yenilebilir
film ve kaplama üretiminde kullanılmaktadır (Robertson, 2013). Polisakkarit bazlı filmlerin
en önemli özelliği oksijen geçişini yavaşlatmaları ve yapısal olarak dayanıklı olmalarıdır.
Polisakkaritlerin mükemmel mekanik ve yapısal özellikleri olmasına rağmen nem transferine
karşı zayıf bariyer özelliği göstermektedirler (Robertson, 2013; Pavlath ve ark.,2009;
Falguera ve ark., 2011). Polisakkarit filmlerin su geçişine karşı olan düşük dirençlerinden
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dolayı depolamada meydana gelen ağırlık kaybını en aza indirmek için gıda yüzeyine kalın
film şeklinde uygulanmaktadırlar. Polisakkarit bazlı yenilebilir film ve kaplama üretiminde;
selüloz ve türevleri, nişasta ve türevleri, kitosan, pektin, gamlar, aljinat ve karragenan
kullanılmaktadır (Robertson, 2013; Pavlath ve ark.,2009).
Yenilebilir protein film ve kaplamalar, bitkisel ve hayvansal proteinler olmak üzere iki grupta
incelenmektedir. Bitkisel kaynaklı olanlar; buğday gluteni, soya proteini, mısır zeini, bezelye
proteini vb., hayvansal kaynaklı olanlar ise keratin, kollajen, jelatin, kazein, peyniraltı suyu
proteini, yumurta akı proteini vb.. Protein bazlı yenilebilir film ve kaplamaların, genel olarak
optik ve mekanik özellikleri, karbondioksit, oksijen, aroma ve lipit transferlerine karşı bariyer
özellikleri iyi olup, yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptirler (Cutter, 2006 ve Robertson,
2013). Protein bazlı film ve kaplamalar mekanik özellikler bakımından polisakkarit bazlı film
ve kaplamalara kıyasla daha iyidir (Gennadios ve ark.,1993a). Bu filmlerin mekanik
özelliklerinin iyi olması proteinlerin hidrofilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Protein
bazlı film ve kaplamalarda, protein kompozisyonuna göre geçirgenlik özelliği
değişebilmektedir. Ayrıca, protein kaynağı, plastikleştirici madde, film kalınlığı, protein
çözeltisinin pH’ sı, film çözeltisine dahil olan yapılar ve hazırlanma koşulları gibi faktörler
film ve kaplama özelliklerini etkileyebilmektedir (Robertson, 2013; Pavlath, 2009; Dursun,
2009). Protein bazlı film ve kaplamaların en önemli avantajlarından biri fiziksel
kararlılıklarının yüksek olması ve bu özellikten dolayı ürüne istenilen şeklin verilmesini
sağlamasıdır. Protein bazlı film ve kaplamalar, uygulandığı gıdayı besin değeri açısından da
zenginleştirmektedir (Gennadios ve ark.,1993b; Dursun ve Erkan, 2009).
Lipit filmler, protein ve polisakkarit filmlerle karşılaştırıldığında neme karşı daha iyi engeller
olduğu ancak görünümlerinin opak ve esnekliklerinin düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca,
sonradan bir tat verirler, bunan dolayı gıda ürünlerinin organoleptik özelliklerini etkilerler.
Eskiden balmumları ve lipitler tek başlarına kullanılırdı, ancak günümüzde lipit bazlı
yenilebilir filmler çözücüler, yüzey aktif maddeler, emülgatörler, plastikleştiriciler vb.
maddeler ile kombine edilmektedirler. Bu tür malzemeler neme karşı mükemmel bariyer
özelliği gösterdiklerinden dolayı kullanılır. Lipid bazlı yenilebilir filmler ürünün solunumunu
yavaşlatır ve raf ömrünü uzatır. Ayrıca meyve ve sebzelerin görünümünü parlak hale getirmek
içinde lipit filmler kullanılır.
Yenilebilir film ve kaplamalardaki lipit malzemelerin etkinliği, hidrofobikliğe, kimyasal
düzenlemeye, kullanılan lipitin doğasına ve özellikle yapısına, fiziksel duruma (katı veya sıvı)
ve diğer bileşenlerle lipit etkileşimlerine bağlıdır (Rhim ve Shellhammer, 2005). Lipidler su
penetrasyonuna karşı direnci arttırmak için proteinler veya polisakkaritler gibi diğer film
oluşturucu malzemelerle birleştirilir (Mehyar ve ark., 2012). Polar reçine filmler
karbondioksit, oksijen ve etilen için iyi engellerdir. Lipit bazlı yenilebilir film ve kaplamalar
için potansiyel olarak kullanılan hidrofobik maddeler arasında petrol bazlı mumlar (polietilen
vaks ve parafin); doğal mumlar (pirinç kepeği, balmumu, karnauba ve kandelilla); mineral ve
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bitkisel yağlar; aseto-gliseritler ve yağ asitleri; gomalak ve ahşap reçine gibi reçineler bulunur
(Rhim ve Shellhammer, 2005).
Etanol ve su, yenilebilir film ve kaplama üretimi için kullanılan en yaygın çözücülerdir.
Ancak, film veya kaplama maddesi bir proteinden üretilecekse, diğer organik çözücülerde
kullanılabilmektedir. Örneğin zein poteininden elde edilen filmlerde çözücü olarak aseton ve
etanol kullanılmaktadır. Çözücü olarak etanol kullanılarak elde edilen filmler, aseton
kullanılarak elde edilen filmlere göre daha iyi gerilme kuvveti göstermektedir. Aynı zamanda
etanol kullanılarak hazırlanan filmler nemli ortamlarda daha iyi davranış göstermektedir
(Üstünol, 2009).
Film ve kaplamalara mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla ilave edilen düşük molekül
ağırlıklı bileşiklere plastikleştirici adı verilmektedir. Plastikleştirici maddeler, intermoleküler
güçleri azaltmakta, biyopolimer zincirlerinin hareketliliğini artırmakta ve böylece filmin
mekaniksel özelliklerini geliştirmektedir. Plastikleştiricilerin etki mekanizmaları üzerinde
farklı görüşler bulunmaktadır. İlkinde plastikleştiricilerin yüksek miktarlarda
kullanıldıklarında polimer zincirindeki polar uçları çözdüğü, böylece moleküller arasındaki
çekim kuvvetini azalttığı ileri sürülmektedir. İkinci görüşe göre plastikleştiricilerin moleküller
arası etkileşimi azaltarak, polimer zincirlerine hareket serbestliği kazandırdığı
düşünülmektedir. Üçüncü görüşe göre ise düşük molekül ağırlıklı plastikleştirici
moleküllerinin termal hareketlerinin polimerlerin serbest hacmini artırdığı, böylece
moleküllerin segmental hareket için daha geniş alanlar bulabildiği öne sürülmektedir (Turhan,
1999). Aynı zamanda plastikleştirici kullanımı polisakkarit filmlerin parlaklığını sağlamak
için de gereklidir (Üstünol, 2009; Dursun ve Erkan, 2009). Protein kaynaklı yenilebilir
filmlerin çoğu, plastikleştirici kullanılmadığında kırılgan bir yapıya sahip olurken,
plastikleştirici madde kullanıldığında yapı sağlamlaşmaktadır. Plastikleştirici kullanımı,
filmlerin hem gerilme dayanımını ve esnekliğini, hem de geçirgenliklerini etkilemektedir
(Üstünol, 2009).
Yenilebilir film ve kaplamalar; antioksidan ve antimikrobiyal maddeler, esmerleşmeyi
önleyici ajanlar, emülsüfiyerler, renklendiriciler ve diğer fonksiyonel maddeler gibi gibi gıda
katkıları ile birleştirilerek kullanılabilmektedir. Bir gıda maddesinin duyusal özellikleri,
gıdanın yenilebilir film ve kaplamasına aroma ilave edilerek iyileştirilebilmekte, böylece gıda
kalitesi ve kullanımı geliştirilebilmektedir. Yenilebilir film ve kaplamaların aktif bileşenler ile
birleştirilmesi, gıdaların tüketici sağlığı üzerine olan etkisini de geliştirmektedir.

YENİLEBİLİR FİLM YAPMA TEKNİKLERİ
Film yapmak için birçok teknik geliştirilmiştir. Bunların arasında ısıl jelleşme, koaservasyon,
çözücü uzaklaştırılarak ve eriyiğin katılaştırılması gibi işlemler sayılabilir. Koaservasyon
tekniğinde, iki zıt yüke sahip hidrokolloidlerin çözeltisi karıştırılarak polimer kompleksi
etkileşir ve çökelti oluşturur. Hidrokolloid filmlerin yapımında yaygın olarak kullanılan bir
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diğer yöntemde çözücünün uzaklaştırılmasıdır. Bu işlemde, moleküller arası etkileşim fiziksel
ve kimyasal muamele ile kararlı hale getirilir. Film çözeltisindeki makro moleküller etanol, su
ya da asetik asit gibi çözücü ortamında dispers durumundadırlar. Bu karışıma plastikleştirici
veya diğer katkı maddeleri eklenerek film özellikleri iyileştirilir. Bu film karışımı düz bir
yüzeye ince bir tabaka halinde dökülür, kurutulur ve yüzeyden soyulur. Bazı protein
filmlerinin (kazein, soya proteini, buğday gluteni, peynir altı suyu proteini) hazırlanmasında,
bu makro moleküllerin karışımları proteinin denatürasyonu, jel oluşumu veya çökme
işlemlerini kapsayan jelatinizasyonu ve koagülasyonun gerçekleşmesi için ısıl işleme tabi
tutulur. Bu aşamayı hızlı bir soğutma işlemi takip eder. Protein kompleksinde moleküllerin iç
kısmı ve moleküller arasında bulunan disülfüt bağları denatürasyon sırasında parçalanır ve
sülfidril gruplar azaltılır (Okamoto, 1978). Disülfit bağları, film solüsyonunun kurutulması
sırasında tekrar kurulur. Disülfit bağlarının tekrar oluşumu hidrojen bağları ve hidrofobik
bağlar ile birlikte polipeptid zincirlerin birbirlerine bağlantılarını oluşturarak filmin yapısını
meydana getirir. Diğer film yapma tekniği ise eritmeyi takip eden katılaştırma işlemidir.
Eriğin soğutmayla katılaştırılması lipit filmlere yaygın olarak uygulanır. Erimiş mumun metil
selülozdan yapılmış kuru filmler üzerine dökülerek ve daha sonra metil selüloz filmini
çözündürerek uzaklaştırılması ile de mum içeren filmler elde edilir (Donhowe ve Fennema,
1993).

YENİLEBİLİR
YÖNTEMLERİ

FİLM

VE

KAPLAMALARIN

GIDALARA

UYGULANMA

Yenilebilir film ve kaplamaların gıdalara uygulanmasında 5 farklı yöntem kullanılmaktadır.
Bunlar; püskürtme, daldırma, boyama, dökme ve ekstrüzyon yöntemleridir (Dhanapal ve ark.,
2012). Bu yöntemlerden en basit olanı, gıdanın 5-30 saniye boyunca doğrudan kaplama
çözeltisine daldırıldığı uygulamadır (Pavlath ve Orts, 2009; Dhanapal ve ark., 2012). Bu
uygulama daldırma yöntemi olarak bilinmekte ve gıda çözeltiyi absorbe etmekte, yüzeyde
istenen kalınlıkta film tabakası oluşmaktadır (Pavlath ve Orts, 2009). Daldırma yöntemi
düzgün olmayan yüzeylerin homojen şekilde kaplanması, kaplama çözeltisinin fazlalığının
uzaklaştırılması ve kurutma olanağı sağlaması gibi avantajlara sahip olmakla birlikte, büyük
hacimli gıdaların kaplanmasına uygun değildir. Tavuk, balık ve et gibi kaslı gıdalara asetil
gliseritlerin uygulanmasında önerilmektedir (Polat, 2007; Dursun Oğur, 2012).
Püskürtme metodu, ince bir tabaka şeklinde düzgün ve homojen film oluşturulmasında ve
sadece bir yüzeyin kaplanması istendiği durumlarda kullanılmaktadır. Pizza tabanları gibi,
sadece tek yüzeyinde koruma sağlanacak maddeler için uygun bir yöntemdir (Polat, 2007;
Krochta ve ark.,1994; Üstünol, 2009). Kaplanmış gıda yüzeyinde ikinci bir film tabakası
oluşturmak ve kalsiyum-aljinat gibi ikili kaplama uygulamalarında çapraz bağlanmayı
kolaylaştırmak amacıyla da püskürtme yönteminden yararlanılmaktadır (Üstünol, 2009; Polat,
2007). Bu yöntemin en önemli dezavantajı fazla miktarda kaplama materyali kullanılmasıdır.
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Bu nedenle yardımcı süreçler ile gıda üzerindeki kaplamanın tekdüze bir şekilde dağıtılması
sağlanmaktadır (Dursun Oğur, 2012).
Boyama yöntemi, ince bir tabaka ve homojen yapı elde edilmesi veya gıdanın belli bir
bölgesinin kaplanması durumunda kullanılmaktadır. Boyama yönteminde, sıvı formda
bulunan kaplama çözeltisi fırça yardımıyla boyama yapılarak gıdanın kaplanması
sağlanmaktadır (Polat, 2007; Dursun Oğur, 2012). Yenilebilir film ve kaplama
uygulamalarından sonra gıda yüzeyinin uygun kurutma koşulları ile kurutulması
gerekmektedir. Kurutma süresinin kısa olması, ürün yüzeyinde daha homojen bir yapı
oluşumunu sağlamaktadır (Üstünol, 2009).
Dökme metodu, film oluşturacak çözeltinin, düzgün bir yüzey üzerine istenilen kalınlıkta
dökülmesi, yayılması ve kurutulması ile film oluşturma yöntemidir (Polat, 2007; Dursun
Oğur, 2012). Filmin yapısı, film döküm kalınlığı, çözelti bileşimi ve kurutma koşullarına
bağlıdır (Dhanapal, 2012). Dökme metodu ile elde edilen filmler, gıdanın gaz geçirgenliğini
azalttığından dolayı direkt uygulamaları sınırlıdır. Bu nedenle, çoğunlukla daldırma ve
püskürtme yöntemlerine yardımcı olarak kullanılmaktadır (Polat, 2007; Dursun Oğur, 2012).
Nişasta bazlı yenilebilir filmlerin yapımında ekstrüzyon yöntemi kullanılmaktadır. Yöntemin
esası, polimerlerin termoplastik özelliklerine dayanmaktadır. Bu yöntemde, polimerlere %1060 oranında glikol, polietilen ve sorbitol gibi plastikleştirici eklenmektedir. Çözücü ilavesi
gerekmediğinden ve kurutma işlemine ihtiyaç duymamasından dolayı dökme yöntemine göre
endüstriyel uygulamalara daha uygundur (Dhanapal, 2012).

GIDA ENDÜSTRİSİNDE YENİLEBİLİR FİLM VE KAPLAMA ÇALIŞMALARI
Hali hazırda mum dahil yenilebilir film ve kaplamalar, meyve ve sebzelerin nem kaybını
engellemek, görünüşünü iyileştirmek ve solunumlarını yavaşlatmak; kollajen kaplamalar
sosislerde nem kaybını, iç yapısının düzgünlüğünü ve oksijen transferini sağlamak; zein
kaplamalar şekerlemelerde nem dayanımını sağlamak; HPMC gıda içeriğini, HPMC ve mısır
(zein) kaplama ve jelatin eczacılıkta kapsül görünüşünü iyileştirmek, yapısal bütünlüğü ve
stabilitesini sağlamak için kullanılmaktadır (Kester ve Fennema, 1986; Guilbert, 1986).
Çikolatalı ürünler düşük su aktivitesi nedeniyle ozmofilik mayalar, düşük su aktivitesine
dayanan bakteriler ve kserofilik mantarlar gibi mikrobiyolojik bozulmalara hassastır. Ayrıca
çikolatalı ürünlerde yağın açığa çıkması, nem/yağ göçü ve kahverengileşme reaksiyonları gibi
renk değişiklilikleri görülmektedir. Bu bozulmaların önlenebilmesi için yenilebilir film ve
kaplamaların kullanımı önerilmektedir (McHung ve Avena- Bustillos, 2012; Dias ve ark.,
2018). Fırıncılık ürünlerinde ekmek kalitesini, hamur özelliklerini ve tolerans süreçlerini,
özellikle de raf ömrünü optimize etmek için çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır. Ekmek
gibi çeşitli gıdalarda mikrobiyal bozulma gıda yüzeyinde başlamaktadır. Yenilebilir film ve
kaplama fırıncılık ürünlerinde mikrobiyal bozulmayı önlemek ve raf ömrünü uzatmak için
alternatif bir yöntemdir (Quezada – Gallo, 2009). Saraiva ve ark., (2016) panettonlara katkı
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maddesi içeren (sitrik asit 10 g/kg – potasyum sorbat 1 g/kg) patetes nişastası esaslı yenilebilir
film uygulanmıştır. Çalışma sonucunda katkı maddesi ilaveli kaplamaların maya ve küf
büyümesini engellediği belirtilmiştir. Raf ömrünün, kontrol grubunda 16 gün, katkı maddesi
içeren film gruplarında ise 48 gün olduğu aktarılmıştır.
Özdemir ve Demirci (2006), kaşar peynirlerinin 90 gün boyunca olgunlaşma süresindeki
mikrobiyolojik değişimlerinin araştırıldığı çalışmalarında, küflenmeyi önlemek amacıyla
farklı şekillerde (katı halde serpme, daldırma, spreyleme) potasyum sorbat içeren film
uygulamışlar ve maya – küf sayısının kontrol örneklerine göre önemli ölçüde azaldığını
bildirmişlerdir. Ayrıca potasyum sorbatın katı halde uygulanmasının, püskürtme ve
daldırmaya göre maya- küf sayısını azaltmada daha etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Raybaudi Massilia ve ark. (2008) doğal antimikrobiyal maddeler olan malik asit, tarçın,
palmorasa ve lemongrass esansiyel yağları, aljinat esaslı yenilebilir filmle kombine ederek
taze dilimlenmiş kavun örneklerini 5°C’ de depolamış ve depolama periyodu boyunca raf
ömrü üzerine etkilerini incelemişlerdir. Kavun dilimlerinde Salmonella enteritidis (108
kob/ml) inoküle edildikten sonra kaplama işlemine geçilmiştir. Araştırma sonucunda
yenilebilir film uygulanan kavun örneklerine inoküle edilen S. enteritidis’ in popülasyonunda
önemli azalmalar gözlemlemişlerdir.
Lee ve ark. (2003) esmerleşme reaksiyonlarını önleyici iyonlarla birlikte kombine edilen
yenilebilir filmi elma dilimlerine uygulayarak 3°C’ de 2 hafta boyunca depolamışlardır. Bu
uygulama ile elma dilimlerindeki solunum oranının kontrol altına alındığını saptamışlardır.
%20’lik ve %5’lik karragenan (0,5 g/100ml) ve peynir altı suyu protein konsantratı (5 g/100
ml) ile kaplı elma örneklerinin 25°C’ deki solunum oranının azaldığını bildirmişlerdir.
Çalışma sonucunda 3°C’ de depolanan elma dilimlerinin raf ömrünün 2 haftaya kadar
uzatıldığını rapor etmişlerdir.
Fernandez – Pan ve ark., (2014) tavuk göğüs etinin raf ömrü ve kalitesini artırmak için kekik
ve karanfil uçucu yağı (% 0.01 - % 0.02) içeren yenilebilir kaplama geliştirmiştir. Bu
kaplama, tavuk göğüs etinin doğrudan yüzeyine eklenen kekik ve karanfil uçucu yağ
örnekleriyle antimikrobiyal etki açısından karşılaştırılmıştır. Uçucu yağ içeren yenilebilir
kaplama örneklerinde antimikrobiyal etkinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Göğüs etlerine
uygulanan kekik uçucu yağı içeren yenilebilir kaplamanın depolama süresini 2 katına
çıkardığı belirtilmiştir.
Ojagh ve ark., (2010) tarçın yağı (% 1.5) ile zenginleştirilmiş kitosan kaplamanın depolama
boyunca gökkuşağı alabalığı kalitesine etkilerini incelemişlerdir. Tarçın yağı içeren yenilebilir
kaplamalarda kontrol grubuna göre mikrobiyal gelişiminin ve lipit oksidasyonunun daha
düşük olduğu belirtilmiştir. Kontrol örneklerin raf ömrü 12 gün sürerken, tarçın yağı içeren
kaplamaların gökkuşağı alabalığının raf ömrünü 16 güne çıkardığı aktarılmıştır.
Yapılan bir çalışmada, potasyum sorbat, kalsiyum propiyonat ve asetik asit içeren kitosanın,
önceden pişirilmiş pizzalarda yenilebilir bir kaplama olarak kullanımının mikrobiyal üremeyi
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geciktirerek hamuru koruduğu fakat Maillard reaksiyonlarının antimikrobiyal kapasitesinin
düşmesine neden olduğu bildirilmiştir (Rodriguez ve ark., 2003).
Unlu mamüller üzerine farklı polisakkarit bazlı yenilebilir kaplamaların sodyum benzoat ile
uygulanması, ürünlerin raf ömürlerinde en az % 100’ lük bir artışa sebep olurken, ilk 100 saat
boyunca ise su kaybını % 50 oranında azalttığı belirtilmiştir (Quezada ve ark., 2004).

SONUÇ
Çevreye duyarlı ambalaj materyallerine ve gıda kalitesini ve güvenliğini artırmada doğal
maddelere olan ihtiyaçlar yenilebilir film ve kaplamalara olan ilgiyi gün geçtikçe
artırmaktadır. Üretici en az maliyet ile ekonomik kayıpların en az düzeyde olduğu, raf ömrü
uzun, daha kolay taşınıp depolanabilecek, güvenilir ve kaliteli bir gıda üretme
eğilimindeyken, tüketici ise duyusal özelliklerini koruyan, minimal işlem görmüş, güvenli ve
doğal olarak üretilen bir ürün istemektedir. Günümüzde bu talepleri karşılayabilecek özelliğe
sahip yenilebilir film ve kaplamaların gıda endüstrisinin çeşitli aşamalarında kullanılmasına
başlanmıştır. Ek olarak artan çevre bilinci, doğal antimikrobiyal maddeler kullanılarak
üretilen yenilebilir ambalajlara yönelik ilgiyi hızlandırırken, bu teknolojinin kullanımı
sayesinde atık miktarının azaltılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanılacaktır.
Yenilebilir film ve kaplamaların yapısına antioksidanlar ve antimikrobiyaller gibi bileşenlerin
ilave edilmesi, birçok gıda ürününde bozulmanın esas nedeni olan mikrobiyal çoğalmayı
önleyebilmekte veya yavaşlatabilmektedir. Probiyotiklerin, uçucu bileşiklerin vb. maddelerin
ilavesi gibi yenilikçi yaklaşımlar, bu sistemlerin sahip oldukları avantajları arttırabilir ve
böylece gelecekte gıda muhafazasında en etkili ve verimli yöntem olmasını sağlayabilir.
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KÜRESEL ISINMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ İLİŞKİSİ

Eylem YILMAZ ULU
Pamukkale University, Faculty of Technology, Department of Automotive Engineering,
Kınıklı Campus
ORCID: 0000-0001-6257-9845
ÖZET
Teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve hızla artan dünya nüfusu, enerjiye olan talebin çok
hızlı şekilde artmasına sebep olmaktadır. Hızla artan enerji talebinin büyük bir kısmı
yenilenemeyen, sınırlı, sonlu yakıtlar olan fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Kömür ve petrol
kökenli yakıtların yaklaşık 150 yıl, doğal gazın ise yaklaşık 200 yıllık bir kullanım ömrünün
kaldığı bilinmektedir. Kullanım ömrünün kısa olmasından ziyade fosil yakıtların yanması
sonucu oluşan CO2 gibi sera gazları iklim değişimine sebep olmakta ve küresel ısınmanın da
baş aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fosil yakıtların enerji üretimi amaçlı yakılmasının
yanında; üretimi, kaynağından çıkarılması ve nakliyesi sırasında da insan sağlığına çok büyük
zararlar vermekte ve ölümlere sebep olmaktadır. Dolayısıyla fosil yakıtlardan enerji üretimi,
çevre ve ekosistem açısından çok büyük riskler taşımaktadır. Her geçen gün artan fosil yakıt
kullanımının neden olduğu küresel ısınma, doğanın dengesini bozarak; buzulların hızla
erimesine, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri dışında seyretmesine, bazı bölgelerde
kuraklığa, bazı bölgelerde ise sellere neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzlukları azaltabilmek
için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi çevre ile dost olan ve kendini yenileyebilen enerji
kaynaklarından temin etmemiz gerekmektedir. Fosil yakıtlara alternatif olarak tercih ettiğimiz
rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, vb. gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar
her geçen gün artsa da dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi
amaçlı kullanım oranı %25 iken, Türkiye’deki bu oran %30 dolaylarındadır. Türkiye, coğrafi
konumu ve sahip olduğu iklim koşulları nedeni ile yenilenebilir enerji kaynakları açısından
oldukça zengin bir ülkedir. Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve hidrolik güç kapasitesi
açısından çok şanslı bir coğrafi konumda yer almaktadır. Resmi kaynaklardan edinilen
verilere göre Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli 48000 MW, ortalama yıllık güneşlenme
süresi 2741 saate karşılık yıllık toplam ışınım şiddeti 1527,46 kWh/m², ekonomik
hidroelektrik enerji potansiyeli 160 milyar kWh/yıl, elektik üretimi amaçlı kullanılabilir
jeotermal enerji potansiyeli 2000 MWe ve 8,6 MTEP biyokütle atık potansiyelinden
üretilebilecek 1,5-2 MTEP olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda yenilenebilir enerji
üretimi alanında devlet teşviklerinin artması, enerji üretimine dair gerekli yerli aksam
imalatının artması ve bunun sonucu olarak ilk yatırım maliyetlerinin azalması; yenilenebilir
enerji alanında daha fazla yatırım yapılmasına ve temiz, yenilenebilir, yerli enerji
kaynaklarının ülkemizin enerji üretimi içindeki payının hızla artmasına sebep olmaktadır.
Yapılan yatırımlar sonucu yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payı her
geçen gün artarken 2021 yılında; hidrolik güç %53, rüzgar %30, jeotermal %10, biyokütle %6
ve güneş %1’lik pay almıştır. Küresel ısınmayı azaltmak, iklim değişimini önlemek,
ekosistemin bozulmasına engel olmak, çevre ve insan sağlığını koruyabilmek için fosil
yakıtların kullanım oranını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki
payını hızla artırmamız gerekmektedir. Ancak bu sayede gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakabiliriz.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Küresel Isınma, Temiz Enerji
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL WARMING AND RENEWABLE
ENERGY
ABSTRACT
Technological developments, industrialization and the rapidly growing world population are
causing the demand for energy to increase very rapidly. A large part of the rapidly growing
energy demand is provided by fossil fuels, which are non-renewable, limited, finite fuels. It is
known that fuels of coal and petroleum origin have a service life of about 150 years, and
natural gas has a service life of about 200 years. Greenhouse gases such as CO2, which are
formed as a result of burning fossil fuels, rather than having a short service life, cause climate
change and appear to be the main actor of global warming. In addition to burning fossil fuels
for energy production purposes, it also causes great damage to human health and causes
deaths during its production, extraction from its source and transportation. Therefore, energy
production from fossil fuels carries very big risks for the environment and the ecosystem.
Global warming caused by the increasing use of fossil fuels every day disrupts the balance of
nature, causing glaciers to melt rapidly, air temperatures to remain outside seasonal norms,
drought in some areas and floods in some areas. In order to reduce all these negatives, we
need to provide the energy we need from energy sources that are friendly to the environment
and can renew themselves. Our preferred alternative to fossil fuels are wind, solar, hydraulic,
geothermal, etc. although investments in renewable energy sources such as renewable energy
sources are increasing every day, the rate of use of renewable energy sources for electricity
generation worldwide is 25%, while this rate in Turkey is about 30%. Turkey is a very rich
country in terms of renewable energy sources due to its geographical location and the climatic
conditions it has. It is located in a very fortunate geographical location in terms of wind, solar,
geothermal, biomass and hydraulic power capacity. According to data from official sources,
Turkey's wind energy potential 48000 MW, average annual sunshine duration 2766.5 hours /
year, economic hydropower potential 160 billion kWh/year, 2000 MWe of geothermal energy
for electricity production and the potential of biomass that can be used 8,6 million tones of
equivalent petrol which is estimated to be 1.5-2 that can be produced from waste. The
increase in government grants in the field of renewable energy production in recent years, the
increase in domestic energy production and the manufacture of the necessary evening, as a
result, the reduction of the initial investment costs; and more investment in the field of
renewable energy to be made clean, renewable, domestic energy sources, the share of the
country's energy production to increase rapidly causes. As a result of the investments made,
the share of renewable energy sources in electricity generation is increasing every day, and in
2021; hydraulic power accounted for 53%, wind for 30%, geothermal for 10%, biomass for
6% and solar for 1%.
In order to reduce global warming, prevent climate change, prevent ecosystem degradation,
protect the environment and human health, we need to reduce the use of fossil fuels and
rapidly increase the share of renewable energy sources in energy production. Only in this way
can we leave a habitable world for future generations.
Keywords: Renewable Energy, Global Warming, Clean Energy
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1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojinin her geçen gün gelişmesi; enerji tüketimini artıran
etkenlerin başında gelmektedir. Her geçen gün artan enerji talebi, beraberinde birçok
olumsuzluklar getirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere endüstriyel, ulaşım
veya evsel kullanım alanında çoğunlukla fosil kökenli enerji kaynaklarını kullanmaktadır.
Fosil kökenli enerji kaynakları yakın zamanda tükenebilme ihtimalinin yanında, yanması
sonucu atmosfere başta CO2 olmak üzere birçok zehirli gaz yaymaktadır. Ve bu zehirli gazlar
atmosferde sera etkisi yaratarak dünya sıcaklığının artmasına ve buna bağlı birçok
olumsuzluğa neden olmaktadır. Küresel ortalama sıcaklığının artması, sel, kasırga, hortum,
orman yangınları gibi olağanüstü hava olayları, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan CO 2
gibi zehirli gazların yarattığı olumsuz etkilerdir. Küresel ortalama sıcaklığını artıran diğer bir
insan kaynaklı faaliyet de ormansızlaştırmadır.
İnsan kaynaklı çevreye verilen zararın azaltılabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi
yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından sağlamak, üretilen enerjiyi verimli kullanmak ve
ormansızlaştırmayı durdurmak zorundayız.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Dünyanın oluşumundan bu yana yüzyıllar boyunca iklim sürekli olarak değişimler yaşamıştır.
Bu değişimlerin sebebi kıtaların dünya üzerindeki hareketi, dünya yörüngesindeki değişimler,
meteor düşmesi, yanardağ patlamaları, güneş lekeleri gibi doğal etkenler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fakat 19. yüzyılın ortalarından itibaren dünya ikliminde meydana gelen
değişimler; doğal etkenlerin yanında insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklandığı tespit
edilmiştir(Türkeş, 2008).
Atmosferdeki sera gazları sanayi devrimi ile birlikte artmaya başlamıştır. Tablo 2.1’de
görüldüğü gibi 1880 yılından 2020 yılına kadar sera gazları içinde bulunan CO2 miktarı %40
‘ın üzerinde artarak günümüzde 418 ppm değerlerine ulaşmış ve her geçen yıl 2-3 ppm
artmaya devam etmektedir(URL 1).
Yıl
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Tablo 2.1. Yıllara göre atmosferdeki CO2 miktarının değişimi (URL1)
CO2 (ppm)
290,8
294,4
295,7
300,1
303,4
307,5
311,3
311,3
316,9
325,7
338,8
354,4
396,6
389,9
415,4
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Atmosferdeki sera gazı emisyon değerlerine bağlı olarak dünya sıcaklığı ortalamanın 1,1 0C
üzerindedir(URL2). 2050 yılına kadar CO2 miktarını 450 ppm’de sabitleyerek azaltma
eğilimine dönebilirsek, dünya ortalama sıcaklığını 1,5 0C de durdurabilme imkanımız
olacaktır.

Şekil 2.1 : Sanayi öncesi dönemden sonra ortalama sıcaklık artışı, 0C (URL3)
İçinde bulunduğumuz yüzyılda fosil kökenli yakıtların kullanımı, ormansızlaştırma, arazi
kullanım değişikliği ve hızlı endüstrileşme gibi insan kaynaklı faaliyetler sonucu atmosferdeki
CO2 konsantrasyonunun çok hızlı artarak doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi, dünya ortalama
sıcaklığının da hızla artmasına sebep olmaktadır. Dünya sıcaklığındaki bu artış; yeryüzüne
yakın yerlerin ısınmasına, havakürenin yukarı kısımlarının soğumasına neden olarak
olağanüstü iklim koşullarını oluşturmaktadır(Öztürk, 2021).
Küresel ısınma, dünyanın heryerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Bazı ülkelerde aşırı
sıcaklıklar yaşanırken bazı ülkelerde dondurucu soğuklar yaşanmaktadır. Meydana gelen su
baskınları, kasırgalar, hortumlar veya aşırı kurak ve sıcak havaların neden olduğu ve uzun
süre söndürülemeyen yangınlar gibi olağanüstü hava koşulları küresel ısınmanın meydana
getirdiği olumsuz etkiler olarak dünyada yer alan tüm canlıların yaşamını tehdit etmekte ve
birçok canın yok olmasına sebep olmaktadır. Aşırı sıcaklık artışından kaynaklanan kuraklık
birçok canlı neslinin tükenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla ekolojik sistem de küresel
ısınmadan çok büyük zarar görmektedir. Buzulların hızla erimesi, deniz seviyesinin
yükselmesi, su kaynaklarının giderek azalması da küresel ısınma sonucu yaşanan
olumsuzluklar arasında yer almaktadır.
3. SONUÇ
Enerji tüm canlıların yaşamı için önemli bir etmendir. Bu sebeple üretimi, dönüşümü, iletimi
tüketimi sırasında yaşanan süreç ve bu süreçlerde meydana gelen emisyonlar, enerjideki kayıp
büyük önem taşımaktadır. Tüm bu süreçlerin hepsi, dünyada bulunan canlıların hayatını
olumsuz etkileyecek unsurlar taşımamalıdır.
Küresel ısınmayı durdurmak, sıfır emisyona ulaşabilmek ve dünya ortalama sıcaklık artışını
1,5 0C ‘de sınırlandırabilmek için;
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Yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen enerji payını arttırarak fosil kökenli
kaynaklardan uzaklaşmak,



Gıda üretim süreçlerinde emisyonu azaltmak,



Beslenmemizi ve genel yaşantımızı daha düşük karbon ayak izine sahip olacak şekilde
değiştirmek,



Enerjiyi verimli şekilde kullanan akıllı ev, ofis ve şehirler inşa etmek,



Ormansızlaştırmayı durdurmak gerekmektedir.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN BIST PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ
ÜZERİNDE YARATTIĞI FİNANSAL ETKİLERİN İNCELENMESİ
Ezel DERER AKAY, Nazan ÖZENÇ, Elvan ERÖKSÜZ UYSAL
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19’un sağlık alanında büyük
kayıplara ve zararlara yol açtığı görülmüştür. Ancak pandemi olarak ilan edilen Covid-19
yalnızca sağlık alanında değil, ekonomik anlamda da büyük kayıplara yol açtığı
gözlemlenmektedir.
Ticari hayatı kısa süre içinde adeta durma noktasına getiren salgın, benzer görülmemiş bir hız
ve etki ile tüm sektörler üzerinde ciddi riskler oluşturdu ve oluşturmaya da devam etmektedir.
Covd-19 tüm sektörlerin ve yatırımcıların kısa süre içinde önemli ve büyük kayıplara
uğramasına sebep olmakla birlikte bu etkinin hâlihazırda etkisini kaybetmeden artarak devam
ettiği görülmektedir. Ülkelerin bu etkileri azaltabilmek için önemli ekonomik tedbirler ardı
ardına aldıkları ve çok büyük ekonomik paketler açıkladıkları görülmektedir. Bu ekonomik
paketlere rağmen küresel bir durgunluğun kaçınılmaz olduğu ve bu durgunluğun uzun bir süre
devam edeceği yaygın şekilde ifade edilmektedir.
Covid-19’un oluşturduğu belirsizlik ortamı, işletmelerin paydaşları ile önemli bir iletişim aracı
olan finansal raporlar üzerinde değişimler meydana getirmiştir. Bu süreç içinde finansal
raporlar hakkında; düzenleyici ve denetleyici kurumlar/kuruluşlar, akademisyenler ve
danışmanlık şirketleri tarafından birçok düzenleme, rapor ve çalışma yayımlanmıştır.
Bu araştırmanın amacı COVID-19’un BİST Perakende Sektörü Firmaları üzerindeki finansal
etkilerini tespit etmektir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da işlem gören perakende sektörü
firmalarının 2019 ve 2020 yılları ilk 6 aylık finansal tabloları incelenerek dört başlık altında on
sekiz finansal oran hesaplanmıştır. Ardından COVID-19 öncesi dönemi olan 2019 yılının ilk
altı aylık finansal oranları ile COVID-19 sonrası dönemi olan 2020 yılının ilk altı aylık finansal
oranları kullanılarak perakende sektörünün bir bütün olarak ve sektörel bazda ortalama
değişimleri firma aktif büyüklükleri dikkate alınarak tartılı aritmetik ortalamayla
hesaplanmıştır. Daha sonra, iki dönem arasında finansal oranlar açısından fark olup olmadığını
belirlemek için ayrıca “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” yapılmıştır. İki dönemin finansal oran
ortalamalarının ve firmaların hasılatlarının değişimleri de incelendiğinde perakende ticaret
sektöründe genel olarak likidite oranları açısından anlamlı bir değişim gözlenirken, karlılık
oranları açısından olumsuz bir değişim olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Oranlar, perakende Sektörü, COVİD-19
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ABSTRACT
It has been seen that Covid-19, which was declared a pandemic by the World Health
Organization, has caused great losses and damages in the field of health. However, it is observed
that Covid-19, which has been declared as a pandemic, causes great losses not only in the field
of health, but also in economic terms.
The epidemic, which brought commercial life to a standstill in a short time, created and
continues to pose serious risks on all sectors with an unprecedented speed and impact. Although
COVID-19 causes all sectors and investors to suffer significant and large losses in a short time,
it is seen that this effect continues to increase without losing its effect. It is seen that countries
have taken important economic measures one after the other and announced very large
economic packages in order to reduce these effects. Despite these economic packages, it is
widely stated that a global recession is inevitable and this stagnation will continue for a long
time.
The uncertainty environment created by Covid-19 has brought about changes on financial
reports, which are an important communication tool with the stakeholders of the enterprises. In
this process, about financial reports; Many regulations, reports and studies have been published
by regulatory and supervisory institutions/organisations, academics and consultancy
companies.
The purpose of this research is to determine the financial effects of COVID-19 on BIST Retail
Sector Firms. For this purpose, the financial statements of the retail sector companies traded in
Borsa Istanbul for the first 6 months of 2019 and 2020 were examined and eighteen financial
ratios were calculated under four headings. Then, using the financial ratios for the first six
months of 2019, which is the pre-COVID-19 period, and the financial ratios for the first six
months of 2020, which is the post-COVID-19 period, the average changes in the retail sector
as a whole and on a sectoral basis are calculated with the weighted arithmetic average, taking
into account the firm's asset sizes. Then, to determine whether there is a difference between the
two periods in terms of financial ratios, the "Wilcoxon Signed Ranks Test" was also conducted.
When the changes in the average financial ratios of the two periods and the revenues of the
companies are examined, it is observed that while a significant change is observed in terms of
liquidity ratios in general in the manufacturing sector, there is a negative change in terms of
profitability ratios.Keywords: Online Commerce, Covid-19, Consumer purchasing behavior
Keywords: Financial Ratios, Retail Sector, COVID-19

1. GİRİŞ
Salgın hastalıklar beraberinde, beklenmedik ölümleri ve büyük nüfus kayıplarını getirmektedir.
Bu salgın, günlük yaşamı alt üst etmekte, üretim ve faaliyetlerin durmasına, buna bağlı olarak
da ticaretinde etkilenmesiyle beraber ekonominin büyük zarar görmesine neden olmaktadır
(Gülçiçek, 2019: 1).
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Covid-19, hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa neden olabilecek bir virüs çeşididir.
İnsanlarda, soğuk algınlığı ile ortaya çıkıp, solunum yolu enfeksiyonlarına kadar gittiği
bilinmektedir.
Covid-19
hastalığı
aynı
zamanda
bulaşıcı
bir
hastalıktır.
(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses). 31 Aralık 2019’da Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi
bilinmeyen pnömoni vakalarının olduğunu bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce
insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha
sonra ise 2019-nCoV hastalığının adı Yeni (Covid-19) olarak kabul edilmiş olup virüs SARS
CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır (T.C. Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2020: 7).
Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde uluslararası endişe
duyulan bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyada, yeni türün kökenine,
tedavisine ve önlenmesine cevap bulmak için çaba gösterilirken, Covid-19’un sadece insan
ölümlerine neden olmadığı ayrıca dünyadaki sosyal ve ekonomik dengeyi yok ettiği
görülmektedir. Bu virüsten etkilenen dünya ülkelerinin ekonomik varlığını koruyabilmesi ve
hatta istikrarı sürdürebilmesi çok zor bir hal almıştır (Bobdey ve Ray, 2020: 9).
Ülkeler bu salgınla mücadele ederken pek çok uygulamaya yer vermek zorunda kalmışlardır.
Seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, zorunlu ya da gönüllü sosyal mesafe koyma
tedbirleri gibi… aslında bu yapılan uygulamaların çoğu da kendi çapında fayda sağlar nitelikte
olmuştur (Özatay ve Sak, 2020).
Covid-19 krizinin önceki dönemlerde yaşanan krizlerden farkı aslında 1929 ve 2008 krizlerinin
ekonomik temeli krizler olarak nitelendirilmesidir. Geçmişte salgın hastalıklarla mücadele
verilmiş örneğin; İspanyol gribi, veba gibi ancak o dönemlerde ticaret bu kadar gelişme
göstermediği için ekonomi Covid-19 kadar etkilenmemiştir (Işık, 2020).
Yapılan bu araştırmanın amacı Covid-19’un BİST Perakende Ticaret Sektörü’nde faaliyet
gösteren firmalar üzerine olan etkilerini firmaların finansal tablolarından elde edilen finansal
oranlar yardımı ile tespit edip yorumlamaktır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Cavlak (2020), pandeminin finansal raporlama üzerindeki etkisi ile ilgili öne çıkan hususlar ve
çözüm önerileri üzerine yaptığı çalışmada, pandemi sürecinde yayımlanan ilk finansal
raporlarda; işletmelerin çoğunun Covid-19 hakkında en az bir başlık altında değerlendirmelerde
bulunduğunu, ancak bu değerlendirmelerin finansal raporlar için önem arz eden işletmenin
sürekliliği, muhasebe tahmin ve varsayımları ile muhasebe politikaları başlıklarında çok az yer
verildiği sonucuna varmıştır.
Tayar ve diğerleri (2020), Covid-19 salgınının Ticaret Sektörü hariç farklı anlamlılık düzeyinde
olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadırlar.
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Luo ve Tsang (2020)`de Covid-19 salgını ile borsalar arasındaki ilişkiyi incelemiş ve Çin ile
yakından bağlantılı üretim ve ticaret ağı olan ülkelerde, Covid-19 salgınının ihmal edilemez bir
etkisi olduğu sonucuna varmıştır.
Zhang ve Diğerleri (2020), Covid 19 salgınıyla beraber finansal piyasalarda daha önce
görülmeyen travmatik bir aşağı yönlü hareket ortaya çıktığını vurgulamışlardır.
Estrada ve Diğerleri (2020)’de Covid 19’un Çin ekonomisinde %1.5 ila %2’lik bir düşüş veya
marj kaybı yaratacağını düşünmektedirler.
Günay (2020), Covid 19 Küresel salgınının hisse senedi fiyatlarında oynaklığa ve yapısal
kırılganlığa sebep olduğunu, Zeren ve Hızarcı (2020)’de Covid 19 salgın hastalığının SSE,
KOSPI, IBEX35 endeksleri ile eş bütünleşme içerisinde olduğu; buna rağmen MIB, CAC40 ve
FTSE hisse senedi endeksleri ile eş bütünleşme ilişkisinin bulunmadığını. Zeren ve Şenol
(2020) ise, Covid 19 kaynaklı hasta ve ölüm sayıları ile dünya, gelişen ekonomiler ve Avrupa
piyasaları MSCI endeksleri (Uluslararası sermaye endekslerinin ortalaması) arasında uzun
dönemli ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Kılıç (2020), Covid-19 salgınının, BIST sektör endeks getirileri üzerinde genel olarak tekstil ve
turizm sektörü üzerinde olumsuz etki yarattığı sonucuna ulaşmaktadır. Göker ve Diğerleri
(2020), yaptıkları çalışmada genel anlamda salgın sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin
spor, turizm ve tekstil sektörleri olduğu sonucuna ulaşmıştır Öztürk, ve Diğerleri (2020),
salgının neredeyse tüm sektörler üzerinde olumsuz etkisi olduğu kanaatine varmıştır.
Gürsoy ve diğerleri, (2020) Covid-19’ Un Finansal Göstergeler Üzerinde yarattığı Etkiyi analiz
etmiş ve Korona Virüs Salgını İle Finansal Göstergeler Arasında Bir Nedensellik İlişkisinin
Olup Olmadığına Bakmıştır. Virüsün İlk Olarak Görüldüğü Çin`in Gösterge Pay Piyasası SSEC
Endeksinin Bağımlı Değişken, Altın, Brent Petrol, Bitcoin Ve VIX Endeksi Verilerinin İse
Bağımsız Değişken Olarak Ele Alındığı analiz Sonuçlarına Göre, SSEC Endeksi İle Altın Ve
VIX (Korku Endeksi) Arasında Bir Nedensellik İlişkisine Rastlanmıştır. Bu Bağlamda, SSEC
Endeksinden Altına Doğru Tek Yönlü Nedensellik Elde Edilirken, VIX (Korku Endeksi) İle
İse İki Yönlü Bir Nedensellik İlişkisinin Olduğu Sonucuna Ulaşılmıştır.
İşler ve Güven (2021), Covid 19 salgınının BIST 100 endeksi üzerindeki etkilerini vefat eden
ve hasta olan kişi sayısı dikkate alınarak incelemiş ve günlük hasta sayısının BIST 100 endeksi
üzerinde anlamlı negatif etkisi yarattığını, ancak günlük vefat sayısının BIST 100 endeksi
üzerinde anlamlı bir etkinin olmadığı kanaatine varmıştır.
Yücel ve Durak (2021), “Ana Metal Sanayii” ile “Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü” nün
covid- 19 salgınından olumsuz yönde etkilendiğini, diğer sektörlerdeki firmaların salgın
döneminin özelliklerine göre birbirinden farklı yönde etkilendiğini ortaya koymaktadır.
Özata Canlı ve Özdemir (2021), Covid-19 sürecinde Havayolu işletmelerinin bu durumdan
nasıl etkilendiğini araştırmış ve Covid-19’un Türkiye havayolu taşımacılığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açtığını, özellikle de bu etkinin daha çok ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerde
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hissedildiğini, finansal raporlarında ise Covid-19’a yönelik açıklamaların yer aldığı ancak
işletmeler arası farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.
Laing (2020), araştırmasında Covid-19 salgınının madencilik sektörü üzerinde yarattığı etkiyi
araştırmış ,Metallere ve minerallere olan talebin azalmasıyla, bu kalemlerin fiyatlarında
düşüşlerin olduğunu tespit etmiştir.

3. ARAŞTIRMA KAPSAM VE YÖNTEMİ
Bu araştırmada, covid-19’ un borsa İstanbul (BIST)’ da işlem gören perakende sektörü
firmalarına olan finansal etkisi finansal oranlar yardımıyla istatistiksel olarak analiz
edilmektedir. Bu kapsamda, “kamu aydınlatma platformu (kap)”nun yaptığı sektör
sınıflandırması da dikkate alınarak perakende sektörü altında yer alan 14 firmanın finansal
oranların covid-19 öncesi ve sonrası değerlerinin hesaplanıp dönemler arasında bir farklılık
olup olmadığı istatistiksel analiz teknikleriyle ortaya koyulmaktadır.
Tablo 1: Araştırma Kapsamına Dahil Edilen BİST perakende Sektörü Firmalarının Dağılımı
Bim Birleşik Mağazaları A.Ş
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş (BIZIM)
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CRFSA)
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş (CASA)
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş (KIMMR)
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (GMTAS)
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MAVI)
Mepet Metro Petrol Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (MEPET)
Migros Ticaret A.Ş (MIGROS)
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş (MIPAZ)
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş (SUWEN)
Şok Marketler Ticaret A.Ş (SOKM)
Teknosa iç ve dış Ticaret A.Ş (TKNSA)
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş (VAKKO)

Kamu aydınlatma platformu altında yer alan 14 BIST perakende sektörü firmalarının covid-19
öncesi (2019 ilk 6 aylık) ve sonrası (2020 ilk 6 aylık)olmak üzere, finansal tablo verilerine
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rasyo (oran ) analizi yapılarak bu analiz kapsamında aşağıda yer alan oranların hesaplamaları
yapılmıştır.

 Likidite oranları kapsamında;
 Asit Test oranı
 Nakit Oranı
 Cari Oran
 Faaliyet Oranları kapsamında;
 Alacak Devir Hızı
 Alacakların Ortalama Tahsil Süresi
 Stok Devir Hızı
 Stok Devir Süresi
 Aktif Devir Hızı
 Borç Oranları kapsamında;
 Kaldıraç Oranı
 Kvyk Oranı
 Uvyk Oranı
 Özkaynak Oranı
 Toplam Yabancı Kaynak Oranı
 Karlılık Oranları kapsamında ise;
 Brüt Satış Karı / Net Satışlar
 Faaliyet Karı / Net Satışlar
 Dönem Karı / Net Satışlar
 Dönem Karı / Aktif Tolamı
 Dönem Karı / Özkaynak Toplamına bakılmıştır.
Araştırmamızda ilk olarak, firmaların 2019 ve 2020 yılları ilk 6 aylık tarihli mali tablo verileri
kullanılarak ilgili dönemlere ait finansal oranlar “Microsoft Excel” programı yardımıyla
hesaplanmış, elde edilen finansal oranlar SPSS 20 programına veri seti olarak kaydedilmiştir.
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için kolmogorov smirnov z testi
yapılmış ve çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmıştır. Yapılan kolmogorov smirnov z testi
sonucu ve elde edilen çarpıklık-basıklık değerlerine göre finansal oran değişkenlerine ait
verilerin hiçbirinin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Araştırmanın verileri normal
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dağılım göstermediği için 14 perakende işletmesine ait veriler wilcoxon işaretli sıralar testi ile
analiz edilmiştir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
BIST perakende sektörünün tamamı için yapılan “wilcoxon işaretli sıralar testi” sonuçlarına
göre bıst perakende sektöründeki firmaların genel olarak covıd-19 öncesi ve sonrası
dönemlerine ait finansal oranları arasındaki farklılıklara ilişkin elde edilen bulgular tablo 2 ve
tablo 3’de hesaplanarak gösterilmektedir.
Tablo 2: Tüm Perakende Sektörünün COVID-19 Öncesi Ve Sonrasındaki Dönemlere Göre
Finansal Oranlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Bulguları
FİNANSAL ORANLAR

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Anlamlılık(p değeri)

Cari Oran

-2,256

0,046

Asit Test Oranı

-3, 674

0,003

Nakit Oran

-5,891

0,000

Alacak Devir Hızı

-0, 766

0, 643

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi

-0, 368

0, 749

Stok Devir Hızı

-3,671

0,012

Stok Devir Süresi

-3, 925

0,004

Aktif Devir Hızı

-8, 131

0,001

LİKİDİTE ORANLARI

FAALİYET ORANLARI

Tablo 3: Tüm Perakende Sektörünün COVID-19 Öncesi Ve Sonrasındaki Dönemlere Göre
Finansal Oranlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Bulguları
FİNANSAL ORANLAR

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Anlamlılık (p değeri)

-2, 103

0,087

BORÇ ORANLARI
Kaldıraç Oranı
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Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Oranı

-1,974

0, 214

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Oranı

-5,621

0,001

Özkaynak Oranı

-1,453

0,091

Yabancı Kaynak/Özkaynak Oranı

-1,453

0,091

Brüt Satış Karı/ Net Satışlar

-1, 239

0,218

Faaliyet Karı/ Net Satışlar

-0, 138

0,761

Dönem Karı/ Net Satışlar

-1,618

0,096

Dönem Karı/ Aktif Toplamı

-2, 374

0,021

Dönem Karı/ Özkaynak Toplamı

-1,852

0,079

KARLILIK ORANLARI

P değerinin 0,05’in altında olması durumunda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu kabul
edilmektedir. Ayrıca, 0,1 ile 0,05 arasındaki bir değer ise “sınırlı anlamlılık” söz konusu
olmaktadır (kul, 2014). Bu bilgilere doğrultusunda perakende sektöründe yer alan 14 firmanın
rasyo (oran ) analizi yorumlanacak olursa;
• Perakende sektörünün bütünü için bakılacak olursa, genel itibariyle likidite oranları açısından
iki dönem arasında büyük ölçüde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
• Faaliyet oranlarına bakıldığında, stok devir hızı, stok devir süresi ve aktif devir hızının iki
dönem arasında farklılaştığı gözlemlenmiştir.
• Mali yapı oranlarından uzun vadeli yabancı kaynak oranı için anlamlı farklılık olduğu
söylenebilir; fakat anlamlılık düzeyi 0,1 (sınırlı anlamlılık) olarak dikkate alındığında, kvyko
hariç diğer mali yapı oranlarının hepsinde de iki dönem arasında farklılık olduğu görülmüştür.
• Karlılık oranlarından ise “dönem karı/aktif toplamı” oranının anlamlı farklılık gösterdiği,
ancak mali yapı oranlarında olduğu şekilde anlamlılık düzeyi 0,1 (sınırlı anlamlılık) olarak
dikkate alındığında farklılaşan karlılık oranı sayısının 3’e çıktığı görülmektedir.
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5. SONUÇ
Bu dönemde genel itibarla perakende sektörü firmalarının hasılatlarında ve karlılıklarında
düşüş olduğu görülmektedir.
Perakende sektöründe incelediğimiz 14 işletmenin covid 19 öncesi ve sonrasına bakıldığında,
borçlanma oranlarının arttığı ve likidite açısından kısa vadeli borçlarını ödeyebilmede sıkıntı
yaşadıkları görülmektedir.
İşletmenin varlıklarını etkin kullanamadığı ve tam kapasite çalışamadığı sonucuna
ulaşılmaktadır.
Covid-19 salgının perakende sektörü üzerinde genel anlamda olumsuz etkileri olduğu
kaçınılmaz bir gerçektir. Salgın sürecinde gelinen noktada hükümet ekonomik faaliyetlerin
canlılığını korumak amacıyla bazı tedbirler almakta ve bunların yanında alınması gerekli bazı
sektörler özelinde önlemlerde alması gerekmektedir. Hükümetin uygulamakta olduğu
genişleyici para ve mali politikalarına kontrollü olarak devam etmesi, teşviklerin verilmeye
devam etmesi ve bankalar gibi finansal kuruluşların da şirketlerin borçlarında yönetilebilir
şekilde yapılandırmalar yapabilmesi önemli tedbirlerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda
hem yatırımlar hem de tüketimi artırma amaçlı, kontrollü olarak faiz indirimleri uygulanabilir.
Faiz indirimi yapılması konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkeler de aynı yönde
kararlar verdiği için Türkiye’nin de bir manevra alanı oluşturması bunu destekler niteliktedir
(Yücel ve Durak, 2021:121-122).
Yatırımcılar portföylerini koşullara uygun şekilde oluşturabilirse kayıplar azaltılmış bir
nebzede olsa azaltılabilirken, kâr etmeye de olanak sağlayabilir. Aynı zamanda yatırımcıların
kısa vadeli ani kararlardan kaçınarak daha uzun vadeli düşünmeleri de olumsuz sonuçların
önlenmesini yada etkisinin azaltılmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
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ABSTRACT
The design of the new products is highly affected by their designers as well as the target market,
environment, culture and users. In this study, it has been questioned how a traditional product
would satisfy the needs in the modern world through a cultural product design example of
Turkey. Tea is interpreted as an important cultural element and a teapot product plays an
important role in most of the households. In this research, important elements to consider in the
product design stages are examined. A design study with its stages and decisions of a newly
designed product is explained by focusing the role of teapots in the culture. Daily needs have
been researched in the fast modern world and the problems of existing products have been
revealed as the first step of the process. The design solutions related to the form and the function
of the product is given to obtain the final teapot.
Keywords: Design Stages, Product Design, Cultural Effects

ÖZET
Yeni ürünlerin tasarımı, tasarımcılarının yanı sıra hedef pazar, çevre, kültür ve kullanıcılardan
da oldukça etkilenir. Bu çalışmada, Türkiye'den bir kültürel ürün tasarımı örneği üzerinden
geleneksel bir ürünün modern dünyadaki ihtiyaçları nasıl karşılayacağı sorgulanmıştır. Çay
önemli bir kültürel unsur olarak yorumlanmakta ve bir çaydanlık ürünü hanelerin çoğunda
önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada, ürün tasarım aşamalarında dikkate alınması gereken
önemli unsurlar incelenmiştir. Yeni tasarlanmış bir çaydanlığın aşamaları ve kararlarını içeren
tasarım çalışması, çaydanlığın kültürdeki rolüne odaklanılarak anlatılmaktadır. Hızlı modern
dünyada günlük ihtiyaçlar araştırılmış ve sürecin ilk adımı olarak mevcut ürünlerin sorunları
ortaya çıkarılmıştır. Nihai çaydanlığı elde etmek için ürünün formu ve işlevi ile ilgili tasarım
çözümleri verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım Aşamaları, Ürün Tasarımı, Kültürel Etkiler

1. INTRODUCTION
Culture has a significant impact on the products. If the designers want to create a product, firstly
they need to know the target people and the environment. Knowledge related to the cultural
elements and traditions lets the design process to begin with an advantage. How a product
design can satisfy cultural needs in the modern life is the main question of that study.
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Culture is a broad term that has many definitions. Baumeister (2005) explains the term of
culture as a part of social life. It is a learned behavior and formed by beliefs, legends and
traditions that passes from the old generation to the new one. It can be a way of life, set of
meanings and groups of actions to handle problems in life.

2. BACKGROUND STUDY
2.1 Tea Culture in the World
The tea has created its culture in many different countries all over the world for centuries.
According to Pitelka (2003), the tea can generally be described as an infusion action. Although
in Europe and North America, the tea is defined as herbal infusions, it also includes caffeine.
The reason for the importance of the tea based on historical, political, and social life in the
sixteenth century. The tea has an appealing effect to create its culture. It was a non-alcoholic
beverage choice against the power of globalized and materialized world. Stone (2014) also
states that the tea is the world’s mostly consumed beverage after the water. The Chinese sources
indicate that the emperor Shen Nung firstly drank the tea around 2700 BC, by chance. When
he was drinking boiling water, tea leaves fell into the cup, which created a nice flavor and
caused the foundation of the tea. According to Bolton (2018), the tea is drunk about 31 billion
liters annually all over the world.
Many types of black, green, white or oolong tea and tea-related products exist in the world to
be drunk in a hot or a cold way. Temperature, strength, and flavoring of the tea, like adding
sugar or milk can be adjusted personally. The tea can be bought from cafes, markets, vending
machines, etc. to be socialized and to do a cultural activity. It is cheap and healthy possessing
some antioxidants inside. Visitation of friends and families’ homes or the offices ends up with
the tea service. The tea is like a traditional ritual to show the cultural effect, social life, and the
hospitality (Pitelka, 2003; Stone, 2014).
One of the famous countries possessing the tea culture is Japan since sixteenth century. Both
historical and modern parts of the country have a tea ceremony. Tea schools and the tea
consumption is highly much in Japan, causing the production of a hot water for the tea is
evaluated as an art style of the culture (Pitelka, 2003). Although Japan is famous with its tea
ceremony, the Korean and Chinese tea ceremonies are popular, as well. Middle East and Africa
also have an important tea culture. Western countries generally use the tea as an afternoon tea
and in parties. Britain not only uses tea inside the country but also spread to its colonies, such
as Hong Kong and Pakistan.

2.2 Tea Culture in Turkey
Sansal (1998) states that although Chinese and Indians believe that they had discovered the tea
firstly, Turkish people have been using by preparing and drinking it in their own style for a long
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time. Turkish tea is drunk in Turkey, Africa, Iran, Tajikistan, Turkistan, and China, as well.
According to Aylangan (2011), the tea is an important cultural element in Turkey. Turkish
people consume the tea more than British and Chinese with the amount of about 1000 cups per
person yearly according to the research done in Britain by Data Monitor. In the late 1800s, the
tea was presented to people by Persian and Balkan refugees in İstanbul. It was cheap and easily
available for every people. When the tea was firstly cultivated in Turkey in 1917, people
became more familiar with it. After 1937’s large amount of cultivation, its popularity increased.
Welter (2014) also asserts that tea was generally cultivated from mild climate and fertile soil of
Black Sea region, which covered 200.000 small tea growers. According to Kazanci (2020)
Turkey is the sixth biggest tea producer following India, China, Kenya, Sri Lanka, and
Indonesia.
An American author, Branning explained the importance of tea for Turkish people in a
conference. As a cultural expression, tea is a simple, easy, and pure tradition when compared
to an afternoon tea in England or tea ceremony in Japan. Tea can be drunk in Turkey in every
hour including morning, noon, afternoon, evening, or night. It is accessible almost everywhere
like homes, offices, shopping malls and outdoor spaces. One or two pieces of sugar can be
added and the teaspoon makes a sound all over the country like a music. The tulip shaped small
glass is hold by the rim of the glass kindly in order not to be hot and see the red color inside.
Instead of using tea bags, it is brewed from tea leaves in order to extend the duration of having
a friendly and warm ambience shared with friends and family. In Turkey, people do not
generally say that the breakfast is ready, rather they say tea is brewed. It is the symbol of
hospitality, lovely breakfast, reason of social meetings and softness of formal meetings
(Branning, 2011).
In Turkey, the tea is prepared via brewing it. Tea can be prepared in two stacked containers,
which is called teapot. The upper part includes tea leaves whereas the bottom part has the water.
The larger kettle on the lower side boils the water, while the smaller one on top of it waits with
tea leaves inside. When the water is heated enough, it is poured over tea leaves on the upper
kettle to brew the tea. It is waited for 10-15 minutes on the stove to drink the tea. According to
Lovell, (2013) in order to brew the tea in the correct way, the tea should not be stayed in the
teapot so long. Boiling water causes the tea to lose its benefit, taste and flavor at the first
moment. Thus, boiling water should be cooled to get the right temperature, which is around
85°C to have the most delicious and healthy tea.
The purpose of teapot is to provide hot tea for a long time during it is on the fire, which the
kettle could not be useful for. The design and the functionality of Turkish teapot are successful
in many aspects. It enables the tea to be hot, but not over brewed. Since it has two separate parts
of water and tea, the user can adjust tea strength personally (Brownlee, 2014; Aylangan, 2004).
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2.3 Teapot
Pratt (1991) states that, the teacups had had a bigger role in serving the tea before teapots were
designed. Around 1500s, first official teapot, Yixing, was found in China. However, long
vessels with spouts could be an evidence to show that there were other ancient teapots before
Yixing in China. According to Everage (2006), tea was being used for centuries before the first
teapots were produced nearly 500 years ago. Consumption types showed alterations in different
cultures. However, when it was started to be drunk like the recent case, the teapots were needed.
First teapot had only one cup to mix boiling water and tea inside. Chinese drank their one or
two cups of tea from the spout of their individual teapot made of clay. After that era, Japanese
ceramics, decorative and painted teapots, and Western porcelain with various forms took place.
In the 18th century, with the effect of industrialization, afternoon tea term became popular for
the middle class in England. This situation increased the demand for teapots, which resulted in
the high production numbers of teapots. Today, different teapots are produced with better
functional and aesthetic solutions.
Woodhead (2005) believes that a teapot is an innovative product that needs to be considered in
terms of techniques, functionality, aesthetics, and ergonomics. Kettles, materials, handles, lids,
and spouts should be designed carefully to ease the usage and save from dangerous situations.

3. DESIGN OF TEASY
Since the tea has a strong power for the Turkish culture, meaning of the teapots play an
important role for the culture, as well. A teapot design includes important elements to consider.
A design study of a teapot, which is designed for the present study, called Teasy will now be
explained in details.

3.1 Defining the Problems
The design process was started with a lot of research to define the problems of existing teapots.
Teapots have a basic function. First, the water is boiled in the bottom part of the pot. Second,
this water is poured over the tea leaves. Third, the bottom part is filled with water and both parts
are boiled together. After they boil, the serving of the tea starts. However, the waiting process
is long for most of the people. Carrying the teapot from one room to another or cleaning the
teapot after the tea service are always problematic situations. Because of their big sizes, it is
nearly impossible to wash teapots in the dish washer. If its cleaning is achieved, it is then very
difficult to have a place in the kitchen cupboards. The question was how the function of a teapot
could connect with its form in the most effective way to eliminate the long preparation steps,
transportation, and packaging problems. Thus, the criteria in the process of Teasy is the design
of a teapot that is ergonomic in terms of ease-of-use, portability, and size.
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3.2 Defining the Potential Users
In Turkey, tea is drunk by young people, elder people, students, travelers, sportsmen and even
children while they are playing games. It is prepared at homes, offices, schools, restaurants,
shops, and parks. People drink it when they…
• Wake up (to start the day, with breakfast)
• Want to eat something (during breaks)
• Eat desserts (like a friend)
• Invite somebody to your home (as a gesture of friendship or hospitality)
• Study (as a medicine that wakes you up)
• Finish your dinner (to relax)

While choosing the target group of users, modern life conditions are considered as well. Due to
the responsibilities, many people live their life in a hurry. Humphery (1998) believes that with
the modern life, people met new necessitates and desires beginning from early twentieth
century. According to Baumeister (2005), modern life conditions shaped people in the way to
take place in the cultural society. Since people do not want to lose the moments, they take
actions quickly. Levine (1997) also discusses that due to the speed of life, most of the people
try to keep up with daily tempo. Cultural, historical, and personal differences have an impact
on the tempo of life. Some daily problems challenge against the tempo such as waiting for
buses, staying in the queue for the toilet, etc. Pacing with the life is necessary for people to be
psychologically better, since growing up with the saying “time is money”.
Humphery (1998) is also of the idea that modern consumption and retailing conditions made
people transport and carry their foods alongside. Packaging and transportation of foods or
beverages changed the positions in life. Therefore, young people, students, sportsmen and
travelers are the focus group that will use Teasy most often. These will be the groups primarily
responsible for the increase in the usage of Teasy among society. This appealing focus group
will also attract other people to use this product. In this way, other people who want to act like
a young, a student or a sportsman can use Teasy just to behave like they belong to one of these
groups. However, since the tea is a part of Turkish culture, in Turkey all different
aforementioned user groups of tea can be potential user groups of Teasy, as well. Teasy is not
just an ‘enjoy’ tea, but rather a link between enjoyment and convenience in tea. Yet, this does
not really matter. Considering the great number of tea-addicts in Turkey, people can take their
teapots outside with them, such as when they are in a hurry, while they are trying to catch up
on their lessons or work, or even while they are having a picnic.
The need for a new design can be summarized shortly as:
• In the modern life, people meet new necessitates and desires (Humphery, 1998).

www.artuklukongresi.org

633

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

• Modern consumption and retailing conditions make people transport and carry their foods
alongside (Humphery, 1998).
• People try to keep up with daily tempo and take actions quickly (Baumeister, 2005).

3.3 The Design Considerations
Initially, Teasy was thought as a whole system that has the tea, water, and the boiling
mechanism inside. It could also have the tools for its transportation. People could use the cup
to put the tea leaves at the beginning of the preparation and then they could use it to drink their
tea, as well. Firstly, two differentiated parts were designed to put the tea and water in as
indicated in Figure 1. Water could run over the tea leaves by shaking the pot. Later, the cup was
separated to make users drink the tea from a different part than where they put the tea leaves.
However, at the end, the teapot was designed with three parts. In addition, a question came:
should the water flow from the top part to the lower cups, or vice versa, in the preparation of
tea? It could be more useful to make water flow from top to bottom. Thus, water flows over the
tea leaves and finally tea flows into the cup. The top and two bottom parts were separated by a
hinge system. The sketches in Figure 1 shows the very initial distribution of parts and the
locking-system. These parts were not very big in size. Teasy has the capacity of 500 ml, which
enables users to have at least two big cups or four small traditional Turkish teacups.

Figure 1: First sketches of parts, usage, and mechanism

Besides the functional importance of a teapot, it must have an aesthetic value. Since carrying it
around is one of the most important criterions for Teasy, it was crucial to be held and carried
easily, which means that it must be an ergonomic product. With the mechanism to boil the
water, the locking-system to prevent water running out of the cups and the hinge system to
connect the upper and lower parts, this teapot should be successful concerning ergonomics.
In brief, Teasy must have 3 parts that present the easiest way of preparing and drinking tea,
which is a Turkish traditional way also. These parts should have lock details and hinge details
to connect each other. Final form and different parts of the product are shown in Figure 2.
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3.4 The Materials
Connection of different materials were analyzed to design Teasy. Different solutions including
plastic joining details and mechanical joining in a variety of products were investigated in the
industrial world. Glass-metal or plastic-metal connections needed some pieces to support each
other. The supports or small plastic details, such as nails, were supplied in both end parts of the
glass, which changes the section of materials at the end joining parts. Therefore, this section
differentiation caused the connection to be stronger. In Teasy, the connection of different
materials such as the wall of the thermos and the tea part were designed to prevent the flow of
water to the outside of the cups.
In order to heat the water, a special material or product was needed. The bigger and lower cup
were firstly designed to include water, which can be boiled with the ‘hot pack mechanism’. Hot
pack is an automatic heating product that use physical and chemical processes to heat. When
the special heating part is pressed, it heats the bag to 70°C to keep its temperature for two hours.
In Teasy, it was logical to use this mechanism because it was hot enough to make a healthy and
delicious tea according to Lovell (2013). This mechanism is also durable to be used repeatedly
up to three years. It was important to put its heat-generating piece as a button in the correct part
of the teapot. If the button is very big or too easily reachable, it may become dangerous and
even be a disadvantage while using the product. Because users carry Teasy everywhere, it must
start working under their control. On the other hand, this button should be safe and easy to use.
In other words, this button should not make a user tired while performing its function but must
be under his or her control all of the time.
In addition, it was important how different parts were connected to each other. In Teasy, there
was a locked hinge mechanism between the water and tea parts. The water part is made of steel
and it has the property of a thermos to keep the water at the same temperature for a long time.
This part also includes the hot pack mechanism in its walls. Moreover, in this part there exists
a plexi vacuum to show the water level in the thermos. Thermochromic material was used in
the edge of this part. Since water heats when the button is pressed, the thermochromic materials
start to change its color to give feedback about the temperature of the water to the user. The
materials of the tea part are also steel and plexi. The steel includes the hinge detail, whereas the
plexi allows one to see inside. The cup is also plexi, which allows the user to enjoy the tea s/he
drinks and to control the level of tea they fill. The cup uses plastic detail to connect to the upper
piece. Therefore, in order to see the tea and water, different combinations of materials were
selected (Figure 2).
The teapot has different color alternatives or different kinds of motives on the surface. To reflect
the Turkish culture, the porcelain and its various motives can be used as a material of Teasy,
but since it is carried all the time, it needs to be durable, lightweight, and safe. Hence, designing
a type of functional and tea-focused thermos gave the user required safety as well as enabling
her/him to have hot water for a long period of time.
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Figure 2: Final form, different parts and materials of Teasy
3.5 The Mechanism and the Connection Details
One of the most important details to be solved was the flow of liquids from one part to the other.
Water should run over the tea leaves, but after its flow the mechanism should be locked very
well. The same thing was desired for the other part too. In order to make the users sure about
the movements of the liquids, it should be controlled in several ways. Firstly, water-flowing
process was designed in two steps as demonstrated in the Figure 3. In the first step, it was
needed to be pushed and in the second to be turned. By using the springs, users can apply
pressure on the caps, and when they turn, it moves the section of the caps. However, since these
lock details in the teapot were complicated to understand for the users with such kind of a
mechanism, the design was ended up with a simpler solution. The caps between the different
functional parts have two pieces. Users only needs to change the section of caps.

Figure 3: Caps and locking details
Simple solutions were searched to flow water over lower parts. The caps were designed between
these cups into two parts. The caps were considered to have the same diameter for the function.
They have two holes and when the user wants to prepare the tea, it is necessary only to turn the
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cap to change its section. Thus, there is no need to use springs or other types of mechanisms.
The lock can be made with a sliding mechanism. When a user pushes over the top part of the
teapot and turns it, this mechanism is opened and lets the liquid flow into the lower parts.
Moreover, for the thermos of Teasy, a horizontal hinge connects, and locks water and tea parts
as shown in the Figure 4. A horizontal hinge was used instead of a vertical one. A vertical hinge
could be used, but it would make the function less efficient.

Figure 4: Connection details and final form sketches

In the final form of Teasy, hinge details and holding and carrying part alternatives are shown
in Figure 5.

Figure 5: Final form, connection details and carrying alternatives of Teasy

4. CONCLUSION
The last decision was made about Teasy as an outcome of the idea of design: “Simple is the
best!” Therefore, it was necessary to prevent all the complicated mechanisms. These
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mechanisms would increase the costs, make the product difficult to understand, result in
misuses, make the user lose time and even turn an enjoyable activity into a stressful time.
Teasy was designed to be a user-friendly product. Teasy gives the user information about the
heat of water besides the level of water as well. To achieve this, thermochromic material is used
in the thermos part of the teapot. In that design, it is also seen that the button to boil the water
is placed at the top of the teapot. Here, it is easy to reach and control by the user. Since the
position of the button is in the middle of the concave cap, pressing the button accidentally or
unconsciously is prevented.
It is crucial to understand that teapots are very static products in the household. In Teasy, a new
aspect is presented, suggesting the user groups to carry it everywhere. In the process of its
design, the form of the teapot was highly affected by its function. However, the form sometimes
directed the function as well. Because it is to be carried, it is no longer a static product. It should
be balanced as a complete ergonomic product. Specialization is a significant criterion while
using the products. Hence, while carrying the teapot, giving freedom to the users, and allowing
them to choose the best alternative for themselves were important considerations in the design
process. Furthermore, it should conserve the traditional elements of the Turkish teapot, as well
as adapting to the needs of modern society. After all the considerations, Teasy was designed as
a product including optimal elements of form and function.
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ÖZET
Kentleşme ve sanayileşme süreci, kentlerdeki arazi kullanımını etkilemiş, kent merkezindeki
yeşil alanların azalmasına ve mineral kaplı sert yüzeylerin artmasına sebep olmuştur. Arazi
örtüsünün değişimi, kentlerdeki mikro iklimi etkilemiş, bölgesel sıcaklıkların artmasına neden
olmuştur. Meydana gelen bu olumsuzluklar dikkate alındığında, geleceğin yeni kentlerinin
planlamasında ve günümüzün mevcut kentlerinin gelişimi ve dönüşümünde,
sürdürülebilirliğin yön verici bir ilke olarak değerlendirilmesi, bir gereklilik olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Sürdürülebilir kentlerin planlanmasında iklim konusunun önemli temel bir girdi olarak
dikkate alınması gerekmektedir. Son 20 yıldır kent iklimi ve mikroklimatik tasarım üzerine
yapılan çalışmalar önem arz etmeye başlamıştır. Yeryüzünde kentli nüfusun artması; kentiklim ve insan-iklim üzerine yapılan araştırmaların yoğun bir ilgi görmesine neden olmuştur.
Bu çalışmalarla; iklim, yapılı çevre ve insan (kullanıcı) arasındaki etkileşim anlaşılmaya
çalışılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları mimarları, kent plancılarını ve peyzaj mimarlarını
doğrudan ilgilendirmeye başlamıştır.
Kent iklimi olarak bilinen bu bilimsel alan içerisinde, dış ortamda termal konfor koşulları, ilgi
gören özel bir araştırma alanıdır. Dış ortamda termal konfor çalışmaları, insan
biyometeorolojisi olarak tanımlanan bilim alanında yer almaktadır. İnsan biyometeorolojisi,
atmosferik ortamın insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim olarak tanımlanır. Bu
çalışmaların bir kısmı, dış mekânda mikroklimayı denetleyebilmeyi ve durum tespiti yapmayı
amaçlamaktadır. Bir diğer kısmı ise bireylerin dış ortamda uygun termal konfor koşullarının
sağlanabilmesine yönelik yardımcı araç-gereç ve özgün veri üretimine dayanmaktadır.
Çalışmada dış ortamda termal konfor koşullarının tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde
kullanılan araç-gereçler ve verileri elde etme yöntemleri tanıtılacaktır. Ülkemizde kent
ortamında termal konfor koşullarının değerlendirilmesinde sadece Konya kenti için özgün
veriler elde edilmiştir. Konya kentinde bu verilerin kullanımı, bir örnek üzerinden
gösterilecektir.
Ülkemizde genel anlamda, mikroklimatik koşulların sunduğu dış ortam termal konfor
koşullarının değerlendirilmesine olanak veren özgün veri eksikliği bulunmaktadır. Dış ortam
termal konfor koşulları, PET (eşdeğer fizyolojik sıcaklık) gibi yaygın bir indis kullanılarak,
iklimsel bölgelere göre değişkenlik gösteren nötral PET aralıklarının ve genel termal stres
kategorilerinin dağılımlarının belirlenmesi mümkündür. Bu verilerin elde edilmesine yönelik
çalışmaların yürütülmesiyle, kent ortamında kullanıcılara uygun mikroklimatik koşulların
sunulması çok daha mümkün hale gelebilecektir.
Anahtar kelimeler: Mikroklima, Dış ortamda termal konfor, Termal algı, PET indisi.
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THE IMPORTANCE OF USE OF ORIGINAL DATA IN DETERMINING OUTDOOR
THERMAL COMFORT CONDITIONS
ABSTRACT
The process of urbanization and industrialization has affected the land use in cities, causing a
decrease in green areas in the city center and an increase in mineral-coated hard surfaces. The
change of land cover has affected the microclimate in the cities and caused an increase in
regional temperatures. Considering these negativities, it is a necessity to consider
sustainability as a guiding principle in the planning of new cities of the future and in the
development and transformation of existing cities of today.
The climate issue should be considered as an important basic input in the planning of
sustainable cities. In the last 20 years, studies on urban climate and microclimatic design have
started to gain importance. Increasing urban population in the world; The researches on the
city-climate and human-climate have attracted intense interest. With these studies; The
interaction between climate, built environment and human (user) is tried to be understood.
The results of these researches have started to interest architects, urban planners and
landscape architects directly.
In this scientific field known as urban climate, thermal comfort conditions in the outdoor
environment is a special research area of interest. Thermal comfort studies in the outdoor
environment are included in the field of science defined as human biometeorology. Human
biometeorology is defined as the science that studies the effects of the atmospheric
environment on humans. Some of these studies aim to be able to control the microclimate
outdoors and to determine the situation. Another part is based on the production of auxiliary
equipment and original data to provide suitable thermal comfort conditions for individuals in
the external environment.
In the study, the tools and equipment used in the determination and evaluation of thermal
comfort conditions in the outdoor environment and the methods of obtaining data will be
introduced. In the evaluation of thermal comfort conditions in the urban environment in our
country, unique data were obtained only for the city of Konya. The use of these data in the
city of Konya will be illustrated through an example.
In our country, there is a lack of specific data that allows the evaluation of the outdoor
thermal comfort conditions offered by microclimatic conditions. By using a common index
such as outdoor thermal comfort conditions, PET ( Physiological Equivalent Temperature), it
is possible to determine the distributions of neutral PET ranges and general thermal stress
categories that vary according to climatic regions. By carrying out studies to obtain these data,
it will become much more possible to present appropriate microclimatic conditions to users in
the urban environment.
Keywords: Microclimate, Outdoor thermal comfort, Thermal perception, PET.
1.GİRİŞ
Gelecek yıllarda dünya nüfusunun büyük bir bölümünün kentli olacağı Birleşmiş Milletler
tarafından bildirilmektedir. İklim değişikliğinin ve çeşitli çevresel problemlerin meydana
getirebileceği olumsuzluklar dikkate alındığında geleceğin kentlerinin planlanmasında
sürdürülebilir planlama ilkelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kent planlamacıları,

www.artuklukongresi.org

641

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

mimarlar ve peyzaj mimarları gibi kentin şekillenmesinde rol oynayan aktörler bu konuda
bilinçlenmeli ve çeşitli çalışmalar yürütmelidir. Bu çalışmaların en başında sürdürülebilir
kentsel tasarım yaklaşımları yer almaktadır. Kentlerde sürdürülebilirlik çevresel boyutta ele
alındığında sadece binalar ve bunların enerji kullanımlarını dikkate alan çalışmalar ile değil
bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu bağlamda bina ve yakın çevresindeki dış
mekanların da mikroklimatik koşulları değerlendirilmelidir. Çünkü bina ve yakın çevresinde
meydana gelen mikroklimatik değişimler kullanıcı konforunu ve binaların enerji tüketimini
etkileyebilmektedir. Araştırmacılar çeşitli kentsel dış mekanların termal konfor koşullarının
kavranmasına yönelik analiz çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Yine bu çerçevede dış
mekanların termal konfor koşullarının iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmeye de
çalışmaktadırlar. Bunu için değerlendirmelerde esas olan yöntemler geliştirilmekte ve referans
veriler oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Günümüze kadar yapılan birçok bilimsel araştırmada, dış ortamın termal konfor koşulları
çeşitli indisler kullanılarak analiz edilmektedir. İndisler arasında PET (Fizyolojik Eşdeğer
Sıcaklığı), en yaygın kullanıma sahip olan indistir (Potchter vd., 2018). Diğer taraftan
Matzarakis ve Mayer’in 1996 yılında yapmış oldukları çalışma ile belirledikleri PET termal
algı kategorileri birçok araştırmada referans olarak kabul edilmektedir. Ancak bu genel
kabulün geçerliliği tartışmaya açıktır. Çünkü her bölgenin iklimsel ve sosyokültürel yapısına
bağlı olarak termal algı kategorilerinin değişebildiği bilinmektedir. Bununla ilgili olarak
özellikle son on yılda dış ortamda termal konfor konulu çeşitli iklim kuşaklarında yapılan
çalışmalarda termal algı kategorilerinin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir (Potchter vd.,
2018). Hatta aynı iklim kuşağında yer alan farklı kentlerde bile termal algı kategorilerinin
farklılaşabileceği saptanmıştır. Bu farklılığın oluşmasında, iklimsel faktörlerin yanında sosyokültürel faktörlerin de etki yaptığı bilinmektedir.
Dünya genelinde dış ortam termal konfor çalışmaları son 20 yıl içerisinde artış göstermiştir
(Potchter vd., 2022). Ülkemizde de son dönemlerde bu alanlardaki çalışmalar artmaya
başlamıştır, ancak yetersiz kalmıştır. Bu çalışmalarda, dış ortamın termal konfor koşullarının
analizlerinde çoğunlukla Matzarakis ve Mayer’in 1996 yılında belirledikleri termal algı
kategorileri referans alınmaktadır. Yani bölgeye özgü olmayan referans veriler
kullanılmaktadır. Bu kabuller doğrultusunda yapılan çalışmaların doğruluğu da tartışmaya
açıktır. Dış ortamda termal konfor çalışmalarının doğru bir şekilde yürütülebilmesi için
çalışmanın yapıldığı yere özgü termal algı kategorilerinin önceden belirlenmesi
gerekmektedir. Ancak bu özgün verilerin belirlenebilmesi için maliyeti yüksek ve uzun
sürelere yayılan alan çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu alan çalışmalarında yerli
halkla görüşülerek uygun bir örneklem esas alınır ve meteorolojik ölçümler gerçekleştirilir
(Canan, 2019). Anket ve ölçümlerin birlikte yapılmasıyla dönemsel veya tüm yıla ait özgün
termal algı kategorileri belirlenebilmektedir (Resim 1 ve 2). Ülkemizde sadece Konya
kentinde 2017-2018 yılları arasında gerçekleştirilen çalışma ile Konya kentine özgü termal
algı kategorileri belirlenebilmiştir (Canan, 2020). Bu çalışmada PET indisi termal algı
kategorilerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Termal algı kategorileri içerisinde nötral aralık
termal konfor aralığıdır. Diğer aralıklar ise termal stres kategorilerini belirtmektedir (tablo 1
ve tablo 2).
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Resim 1:
Mikro-meteorolojik ölçüm ve anket
çalışmaları (Canan, 2017)

Resim 2:
Mikro-meteorolojik ölçüm ve anket
çalışmaları (Canan, 2018)

Bir kentsel dokuda simülasyonlarla veya ölçümlerle belirli bir noktanın veya alanın (harita
oluşturarak) termal konfor durumları belirlenebilir. Bu haritalar üzerinde yer alan değerler
yardımı ile bölgenin belirlenen zaman aralıklarında ve tarihlerde, termal konfor koşulları
hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu termal konfor seviyelerini gösteren haritalar
üzerinden ilgili mekanların termal anlamda konforlu ve stres oluşturan bölgeleri
belirlenebilmektedir. Bu haritalarda görülen nötral değerler termal anlamda konforlu yerlerdir.
Tasarımcılar bu haritaları dikkate alarak, alanın mikroklimatik koşulları ve termal koşulları
hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu sayede, tasarımcıların yeni tasarlayacakları dış
mekanlarda, mikroklimaya duyarlı kararlar alabilmeleri mümkün hale gelebilmektedir.
Bu çalışmada, Konya kentinde bulunan bir alan için termal konfor haritaları Matzarakis ve
Mayer’in (1996) belirlemiş olduğu değerler ve Konya için belirlenmiş özgün veriler
kullanılarak karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma ile Konya kentine ait dış ortam termal
konforunun tespit edilmesinde kente ait özgün verilerin kullanımının önemi vurgulanmıştır.
2. GENEL KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kent iklimi çalışmaları ve dış ortamda termal konfor
Kent iklimi (kent klimatolojisi); iklim bilimcilerin (klimatolog) ve coğrafyacıların araştırma
konusu iken son dönemlerde mimarların ve kent plancılarının da araştırma alanına girmiştir.
Kent klimatolojisi;
kent ve çevresindeki atmosfer arasındaki etkileşimleri inceler.
Etkileşimler iki yönlü olsa da, kentin atmosfer üzerindeki etkilerinin araştırılması,
çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kentsel gelişim mevcut biyofizik çevreyi
temelden değiştirir ve sonuç olarak; kentler kendi özgün iklimlerini meydana getirirler (Oke,
2017).
Kent klimatolojisi bağlamında, insanın merkeze alındığı çalışmalarda termal konfor
koşullarının araştırılması ayrı bir araştırma alanı olmuştur. Uzun zaman aralığında yapılan
çalışmalar insan biyoklimatolojisini (ing: human bioclimatology) ilgilendirirken mevsimsel,
kısa zaman aralıklarında yapılan araştırmalar ise “İnsan Biyometeorolojisi”ni (ing human
biometeorology) ilgilendirmektedir. Dış ortamda termal konfor çalışma alanı, iklime duyarlı,
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çevresel kaygıların dikkate alındığı, kent yaşam kalitesinin önemsendiği sürdürülebilir kentsel
planlamada yerini almıştır.
Termal konfor, insanın çevresindeki termal ortamdan memnun olması, insan ile onu
çevreleyen ortam arasındaki ısıl denge durumudur (ASHREA, 2004; ISO 2002; Şensoy vd.,
2020). Literatürde yaygın bir şekilde yer alan “termal konfor” kavramından anlaşılması
gereken aslında termal algıdır. Termal algı, farklı termal stres seviyelerine veya herhangi bir
termal stres kategorisinin olmadığı rahatlık durumuna karşılık gelebilir. Dış ortamda, termal
stres kategorileri ve konfor durumu dahil, termal algı seviyelerinin anlaşılmasında ve
derecelendirilmesinde PET (Physiological equivalent temperature (°C), tr: fizyolojik eşdeğer
sıcaklık), UTCI (Universal thermal climate index (°C), tr: Evrensel termal iklim endeksi),
OUT-Set (Standard effective temperature for outdoor (°C), tr: Dış ortam için standart etkin
sıcaklık (° C)) ve kimi zaman da PMV (Predicted mean vote, tr: Tahmini ortalama puan)
indisleri kullanılmaktadır (Johansson vd. 2014; Golasi vd., 2018).
Kent ortamında, dinlenme, yürüyüş, spor yapma, eğlenme ve alışveriş gibi çeşitli aktivitelerin
sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kentsel mekânların fonksiyonel çözümlerinin uygunluğu
kadar dış ortam termal konfor koşullarına da bağlıdır. Parklar, kent meydanları, yaya yolları,
sokak ve caddeler kent sakinlerinin kullanımına sunulurken estetik ve işlevsel olmaları
yanında mikroklimatik koşullar bakımından da uygun olmalıdırlar.
Kent ortamında mikroklimatik koşullar ise fiziki çevrenin oluşumuna bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir. O yerin içinde yer aldığı genel iklimsel karakterden belli ölçüde
değişebilmektedir. Dış ortamda termal konfor, yerin mikroklimatik koşullarına bağlıdır.
Dış ortamda termal konfor çalışmaları;






Kent sakinlerinin farklı termal koşullardaki davranışlarını araştırmak,
Tasarım, planlama kararlarının mikroklima üzerine ve dolayısıyla termal konfor
üzerine etkilerini tahmin edebilmek,
Doğal ve yapay etmenlerin mikroklimaya ve dolayısıyla termal konfor üzerine olan
etkileri belirlemek,
Uygun termal konfor koşullarını sunan fiziki koşulları tasarlayabilmek,
Belli bir bölgede bulunan bir insan nüfusunun özgün termal algı kategorilerini (yani
nötral değer aralığını ve termal stres aralıklarını)
belirlemek amacıyla
yürütülmektedir.

Dış ortamda termal konfor koşullarının çeşitli konularla olan etkileşimi aşağıda sıralanmıştır:
1-İnsanların sağlığı:
Dış ortam termal konfor koşulları; insanların fizyolojik ve psikolojik sağlık durumlarına etki
edebilmektedir (Canan, 2020). Uygun termal koşullara sahip bir dış ortamda yürümek veya
bisiklete binmek hem fizyolojik ve hem de psikolojik sağlık için önemlidir.
Termal konfor koşulları uygun olan dış mekanlar, ciddi sağlık risklerini azaltabilir. Açık
alanlarda akciğer ve solunum rahatsızlığı olanlar daha fazla vakit geçirip temiz hava
alabilirler. Sıcak dönemlerde, gölgelikli ve güneş radyasyonlarından korunaklı dış mekanlarda
uzun süreliğine güvenli bir şekilde zaman geçirilebilir. Aksi durumlarda ise güneş çarpması
veya cilt kanseri gibi rahatsızlıklara yakalanabilme olasılığı artabilmektedir (Esch, 2015).
2-Enerji tüketimi:
Sıcak yaz aylarında kapalı mekanlarda vakit geçirmek bazı iklim kuşaklarında (örneğin
Tropikal iklimlerde) soğutma amaçlı klima kullanımını arttırabilmektedir. Sıcak dönemlerde
dış ortamda vakit geçirme süresinin arttırılması enerji verimliliği üzerine olumlu etkileri
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olabilmektedir (Fang vd., 2018; Niu vd., 2015). Dış ortamda termal konforu iyileştirmeye
yönelik çabalar mikroklimayı da iyileştirir. Yakın çevrede yer alan binaların enerji
tüketimlerini de azaltır.
3-Kent yaşamı ve ekonomisi:
Uygun termal koşullara sahip yaya dolaşım alanları, kentsel yaşamda canlılığı ve ticareti
arttırabilir (Roshan vd., 2019; Erell vd, 2011). Özellikle turizm bölgelerinde uygun termal
koşullara sahip dış mekânlar, turistler için cazibe yerleri haline gelebilirler.
4-Sosyalleşme:
Uygun mikroklimatik koşullara sahip dış mekanlar; kent nüfusunun büyük bir kısmı için ilgi
çekici olabilir. Dolayısıyla sosyal yaşam için olumlu etkiler yaratabilir, sosyal izolasyonu
önleyebilir, her yaştan ve sosyal sınıftan insanın sosyalleşmesine olanak sunabilir (Lai vd.,
2018; Martinelli vd., 2015; Lai vd., 2019).
2.2. Dış Ortamda termal konforun belirlenmesinde temel yaklaşımlar ve yöntemler
Dış ortamda termal konfor çalışmaları, daha önce de belirtildiği gibi bir termal konfor indisi
dikkate alınarak gerçekleştirilir. PET’in (fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık) dış ortamda termal algı
ve termal konfor seviyelerinin değerlendirilmesinde uygun bir indis olmasından dolayı,
literatürde yer alan çoğu çalışmada sıkça kullanıldığı görülmektedir (Potchter vd., 2018;
Sharmin vd., 2019; Fang vd., 2018). Bu çalışmada da PET indisi dikkate alınmıştır.
Kent ortamında, bir dış mekanda PET değeri, noktasal olarak hesaplanabilir ve o noktanın
çevresel koşullarına bağlı olarak değer alır. Gökyüzü açıklık değeri (SVF), çevresel malzeme
bileşeninin yoğunluğu ve özellikleri, kent ortamında değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle
farklı noktaların sahip oldukları çevresel özelliklere bağlı olarak mikro meteorolojik değerler
de değişkenlik gösterebilmektedir. Sonuçta, kent ortamında farklı mikroklimalar oluşmakta
ve beraberinde farklı termal algı kategorileri ortaya çıkmaktadır.
PET değeri, Rayman yazılımı (Matzarakis vd., 2007) veya mikroklimayı modelleyen çeşitli
simülasyon yazılımları ile hesaplanabilmektedir. Hesaplamalarda kullanılan temel girdiler
mikro-meteorolojik ve kişisel verilerden oluşmaktadır. Mikro-meteorolojik veriler sırasıyla;
havanın sıcaklığı (Ta), bağıl nem oranı (RH), rüzgar hızı (Ws) ve özellikle de ortalama
radyant sıcaklık değeridir (MRT). Bunlar yere özgü mikro-meteorolojik değerlerdir. Diğer
veri türü olan kişisel veriler ise kişinin yaşı, cinsiyeti, boyu, ağırlığı, yaptığı aktivite
(metabolizma enerjisi) ve kıyafet durumudur (kıyafetlerin ısıl direnci dikkate alınır).
PET değerlerinin hesaplanmasında kullanılan Ta, RH, Ws ve MRT değerleri, bir mikroklima
ölçüm cihazı ile yerinde ölçümlerle belirlenebilir. Mikroklima cihazı ile yapılan yerinde
ölçümlerde MRT’in belirlenebilmesi için küre termometre kullanılması gerekmektedir.
Ölçüm yapılmadan bölgenin meteoroloji istasyonundan alınacak veriler yardımı ile de PET
değerleri belirlenebilir. Ancak bu durumda ortalama radyant sıcaklık (MRT) değerinin elde
edilmesi doğrudan olamamaktadır. Çünkü MRT değerlerini meteoroloji istasyonları
çoğunlukla belirlememektedir. Bu değerin belirlenebilmesi için çalışmanın yürütüldüğü
kentsel dokunun fiziksel özellikleri uygun bir yazılımda modellenmelidir. Envi-Met gibi
yazılımlar MRT değerini ve buna bağlı olarak da PET değerini üç boyutlu kentsel modele
bağlı olarak hesaplayabilmektedir. Yerinde ölçümlerde MRT değeri belirlenmediyse yine
yazılım yardımı ile (Envi-Met gibi) modellenen kent dokusu dikkate alınarak MRT ve PET
değerleri hesaplanabilmektedir. PET’in hesaplanmasında kişisel veriler yine araştırmanın
içeriğine bağlı olarak ortalama değerler şeklinde belirlenebilmektedir.
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Bir alanda hesaplanan PET değerlerinin yorumlanabilmesi gerekmektedir. Bunun için daha
önceden bilimsel bir yaklaşımla belirlenmiş referans niteliğinde PET değerlerinin kullanılması
gerekmektedir. Bir bölgeye ait özgün referans niteliğindeki termal algı kategorilerinin
belirlenmesi için uzun süreli çabalar gerektiren bir alan çalışmasının yapılması gerekmektedir.
Bu alan çalışmalarında ölçülen ve saptanan objektif verilerle (örneğin: mikro-meteorolojik
değerler + kıyafet faktörü) ve kişilerden gelen sübjektif veriler (kişiden kişiye değişebilen
termal algı düzeyleri) ilişkilendirilmektedir. Bu şekilde elde edilen referans niteliğindeki PET
değerleri, özgündür ve gerçeğe daha yakındır. Uluslararası literatür incelendiğinde 2001
yılından 2021 yılına kadar, bu yaklaşımla gerçekleştirilmiş 194 alan çalışmasının mevcut
olduğu görülmektedir (Potchter vd., 2022). Bunlardan bir tanesi Konya’da gerçekleştirilmiş
olup ülkemizde bir yere özgü ve referans niteliğindeki tek çalışmadır. Matzarakis ve Mayer
(1996)’in ortaya koyduğu, Batı ve Orta Avrupa için geçerli olan nötral PET aralığı ve termal
algı kategorileri, ülkemizde ve farklı ülkelerde özgün verisi olmayan kentlerde yürütülen dış
ortam termal konfor çalışmalarında bir genel kabul doğrultusunda referans alınmaktadır.
Çalışma yapılan kentlere ait özgün dış ortam termal konfor verileri olmayınca, literatürde ilk
paylaşılan verilerin genelde referans kabul edildiği görülmüştür. Bu kabullerin aslında çok da
doğru sonuç veremeyeceği ve kaba bir değerlendirmeye neden olabileceği, yıllar içinde
yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlardan anlaşılabilmektedir. Matzarakis ve Mayer (1996)’in
ortaya koyduğu termal algı kategorileri tablo 1’de yer almaktadır. Tabloda farklı termal stres
kategorileri ve termal konfor aralığı (Nötral PET aralığı) gösterilmektedir.
Tablo 1: Batı ve Orta Avrupa için belirlenmiş termal algı kategorileri ve nötral PET aralığı
(Matzarakis ve Mayer ,1996)
Batı/Orta
Termal Algı
Europe
kategorisi
PET
(°C)
Çok Soğuk
< (4)
Soğuk
(4) - (8)
Serin
(8) - (13)
Biraz serin
(13) - (18)
Nötral/ konforlu
(18) - (23)
Biraz ılık
(23) - (29)
Ilık
(29) - (35)
Sıcak
(35) - (41)
Çok sıcak
> (41)
2017-2018 yılları arasında yapılan çalışma kapsamında (Canan vd., 2020) Konya için
belirlenmiş termal algı kategorileri ve nötral PET aralığı oluşturulmuştur. Nötral PET aralığı
dikkate alındığında, Konya için saptanan alt sınır değerinin hemen hemen Batı ve Orta
Avrupa ile belirlenen değere çok yakın olduğu görülmektedir. Bunlar sırası ile 17.9 ve
18°C’dir. Ancak nötral PET aralığının üst sınır değeri dikkate alındığında, Konya’nın nötral
PET aralığının üst değerinin Batı ve orta Avrupa’dan 6.7 °C daha yüksek olduğu
görülmektedir (Tablo 2). Konya kent sakinlerinin yüksek sıcaklığa karşı Batı ve orta Avrupa
nüfusuna göre daha dirençli olduklarını söylemek mümkündür. Köppen-Geiger iklim
sınıflandırmasına göre Batı ve Orta Avrupa iklimi Cfb kategorisindedir (Okyanus iklimi:
ılıman, her mevsim yağışlı, ılık yaz). Konya iklimi ise BSk kategorisindedir (Yarı kurak
soğuk iklim). İklimsel farklılıklarla beraber sosyo-kültürel etmenler, bu iki nüfusun termal
algı kategorilerinde farklılıkların ortaya çıkarmasına neden olmuştur.

www.artuklukongresi.org

646

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Tablo 2: Konya kenti için belirlenmiş termal algı kategorileri ve nötral PET aralığı (Canan
vd., 2020).
Konya
Termal Algı
Turkey
kategorisi
PET
(°C)
Çok Soğuk
< (-5,6)
Soğuk
(-5.6) - (6.2)
Serin
(6.2) - (17.9)
Biraz serin
Nötral/ konforlu
(17.9) - (29.7)
Biraz ılık
Ilık
(29.7) - (41.5)
Sıcak
(41.5 ) - (53.3)
Çok sıcak
> (53.3)
3. KONYA’DA BELİRLENEN BİR BÖLGEDE ALAN ÇALIŞMASI
Dış ortam termal konfor koşullarının tespit edilmesinde özgün veri kullanımının önemini
vurgulayabilmek için Konya kentinden bir bölge seçilmiştir. Seçilen alan için Envi-met
simülasyon programı kullanılarak bulunan PET değerleri; Canan ve diğerlerinin (2020)
Konya için bulmuş oldukları referans niteliğindeki değerler ve Matzakaris ve Mayer’in (1996)
bulmuş oldukları değerlere göre karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma ile tipik bir yaz günü
olarak seçilen 10 Temmuz 2020 tarihi için saatlik PET değerlerinin ve nötral aralığın
doğruluğu tespit edilmiştir.
3.1. Seçilen alanın özellikleri
Çalışmada Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan Feritpaşa Mahallesi’nde yer alan Nalçacı
Caddesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Seçilen alan Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına
göre BSk ikliminde (yarı kurak soğuk iklim) yer almaktadır. Alanın güney tarafından tramvay
aksı ve oldukça yoğun bir araç aksı devam etmektedir (Resim 3). Bu bölgede bulunan konut
birimleri en az 7 en çok 14 katlıdır (Resim 4).

Resim 3. Konya kentinde seçilen çalışma alanı
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Resim 4. Konya kentinde belirlenen çalışma alanından görseller.
3.2. Envi-met Programı
Almanya'daki Mainz Üniversitesi Çevre Modelleme Grubu Coğrafya Enstitüsü'nden Dr.
Michael Bruse tarafından geliştirilen ENVI-met yazılımı, kentsel ortamlardaki mikro ölçekli
termal etkileşimleri analiz eden üç boyutlu bir bilgisayar modelidir (Bruse, 2020). Yazılım,
hem hava akışı ve türbülans gibi sıvı dinamiği özelliklerinin hesaplanmasını hem de zemin
yüzeyinde, duvarlarda, çatılarda ve tesislerde gerçekleşen termodinamik süreçleri
kullanmaktadır. ENVI-met, her türlü güneş radyasyonunu (doğrudan, yansıyan ve dağınık)
dikkate alır ve yüzey sıcaklıklarını ve ortalama radyant sıcaklığı hesaplar. Ortalama radyant
sıcaklığı (MRT), insan vücudundan yayılan ısı transferi ve çevredeki yüzeyler arasındaki ısı
transferini belirlemek üzere çevredeki yüzeylerin sıcaklıklarının birleşik etkisini ifade eden
bir sıcaklık olarak tanımlanır (d'Ambrosio Alfano vd., 2013). MRT, fizyolojik eşdeğer
sıcaklık (PET) gibi termal indisleri hesaplamak için gereklidir (Höppe, 1999). MRT'nin
hesaplanmasında ENVI-met, tüm radyasyon akılarını, doğrudan, dağınık ve yansıyan güneş
radyasyonunun yanı sıra atmosfer, zemin ve duvarlardan uzun dalga radyasyon akılarını
dikkate alır ve değişen yüksekliklerde çevre modelinin her hücresi için MRT değerleri
üretebilir. (Toudert 2005, Emmanuel ve Fernando 2007; Bruse, 1999).
Envi-metin, özellikle son yıllarda mikroklima ile ilgili çalışmalarda en sık kullanılan program
olduğu görülmektedir. Bu programın tercih edilme sebebi, modelin karmaşıklığına rağmen
kolay kullanım sağlaması, kullanıcı dostu olması ve daha düşük hesaplama maliyetleri
dengesinden kaynaklanabilmektedir (Ali-Toudert, 2005; Chow ve Brazel, 2012; Roth ve Lim,
2017; Singh ve Laefer, 2015). Bir diğer neden ise, Envi-met’in atmosferik süreçleri, bitki
örtüsü, toprak nemi gibi çeşitli detaylı özellikleri modelle dinamik olarak birleştirilmesidir.
3.3. Alan çalışması
Seçilen alan için yerinde tespitler yapılarak kat yükseklikleri, bina renkleri, yeşil alanlar, sert
zeminler, araç ve yaya yolları, ağaç yükseklikleri ve tipleri belirlenerek Envi-met
programında modellenmiştir. Modellenen alan için simülasyon öncesi Meteroroloji Bölge
Müdürlüğü’nden alınan 10 Temmuz 2020 tarihli saatlik hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar hızı
ve yönü verileri temin edilmiştir. Yapılan simülasyonda o güne ait gerçek meteorolojik
verilerin kullanılmasına dikkat edilmiştir. Simülasyondan elde edilen sonuçlarda yayaların
sıklıkla kullandığı tipik bir nokta alınmış ve bu noktadaki PET değerleri bulunmuştur (Resim
5). Envimet öncelikle MRT değerini girilen meteorolojik verilere göre bulmuş, daha
sonrasında ise PET değerlerini bulmuştur.
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Resim 5. Envi-met’te modellenen alan ve PET değerleri için seçilen nokta
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Envi-met programında modellenen alanda seçilen nokta için ölçülen saatlik rüzgar hızı, hava
sıcaklığı ve ortalama radyan sıcaklık değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir (Tablo 3).
Tablodaki değerlerin her biri için Canan ve diğerleri (2020) ile Matzarakis ve Mayer’in
(1996) PET termal algı kategorilerini gösteren referans değerleri ile karşılaştırıldığında, bazı
uyuşmazlıklar olduğu görülmektedir. Tabloda iki farklı çalışmadan alınan yorumlamalar
farklı renkler ile ifade edilmektedir. Matzarakis ve Mayer’e (1996) göre saat 06:00-08:00
arası nötral, 08:00-11:00 arası biraz ılık, 11:00-17:00 arası ılık, 17:00-19:00 arası biraz ılık,
19:00-00:00 arası nötral, 00:00-06:00 arası ise biraz serin olarak tespit edilmiştir. Canan ve
diğerlerine (2020) göre bir yorumlama yapıldığında; 06:00-11:00 arası nötral, 11:00-16:00
arası ılık, 16:00-00:00 arası nötral, 00:00-06:00 arası ise serin olarak tespit edilmiştir. Saat
08:00-11:00 arası ve 17:00-19:00 arası Canan ve diğerlerinin Konya için oluşturdukları termal
kategori sınıfında “nötral” iken, Matzarakis ve diğerlerine göre “biraz ılık” şeklindedir. Saat
16:00-17:00 arası ise Canan ve diğerlerinin Konya için oluşturdukları termal kategori
sınıfında “nötral” iken, Matzarakis ve diğerlerine göre “ılık” şeklindedir.
Tablo 3. Seçilen nokta için Envimet programında ölçülen değerler
Date
Time
PET Ws
Ta
MRT
(°C) Wind
Air
Mean
speed
temperatur Radiant
(m/s)
e (°C)
Temperatur
e (°C)
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202

06.00.0
1
07.00.0
1
08.00.0
1
09.00.0
1
10.00.0
1
11.00.0
1
12.00.0
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19,20
1
21,01
2
23,70
1
27,11
7
26,40
1
31,13
1
31,10

0,5987

20,859

22,314

Matzaraki
s ve
Mayer’e
göre
yorum
(1996)
Nötral

0,46842

22,307

23,448

Nötral

Nötral

0,46399

23,675

27,83

Biraz ılık

Nötral

0,45083

25,114

32,856

Biraz ılık

Nötral

1,2517

26,627

33,626

Biraz ılık

Nötral

0,36584

28,586

35,708

Ilık

Ilık

0,82544

29,844

36,271

Ilık

Ilık
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0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
10.07.202
0
11.07.202
0
11.07.202
0
11.07.202
0
11.07.202
0
11.07.202
0
11.07.202
0

1
13.00.0
1
14.00.0
1
15.00.0
1
16.00.0
1
17.00.0
1
18.00.0
1
19.00.0
1
20.00.0
1
21.00.0
1
22.00.0
1
23.00.0
1
00.00.0
1
01.00.0
1
02.00.0
1
03.00.0
1
04.00.0
1
05.00.0
1

9
31,83
6
31,60
1
31,46
3
29,6
27,63
7
25,29
2
22,20
1
21,02
1
20,00
1
19,51
3
18,72
2
17,66
3
17,34
2
16,86
1
16,33
7
15,66
8
15,26
9

0,83427

30,282

37,178

Ilık

Ilık

1,2829

30,606

37,482

Ilık

Ilık

0,78208

30,017

36,69

Ilık

Ilık

0,81599

29,087

34,211

Ilık

Nötral

0,57678

27,917

30,71

Biraz ılık

Nötral

0,45739

26,805

26,532

Biraz ılık

Nötral

0,96098

26,015

22,402

Nötral

Nötral

0,56905

24,332

20,756

Nötral

Nötral

0,55366

23,388

19,527

Nötral

Nötral

0,35891

22,512

18,534

Nötral

Nötral

0,34673

21,756

17,638

Nötral

Nötral

0,33481

20,538

16,5

Serin

0,25471

20,036

15,746

0,24443

19,582

15,149

0,22514

18,981

14,567

0,25231

18,46

14,01

0,58192

19,134

14,333

Biraz
serin
Biraz
serin
Biraz
serin
Biraz
serin
Biraz
serin
Biraz
serin

Serin
Serin
Serin
Serin
Serin

Elde edilen bulgulara göre Matzarakis ve Mayer’in Batı ve Orta Avrupa için belirlemiş
olduğu termal algı kategorileri ve nötral PET aralığı farklı bir konumda ve farklı bir iklimde
bulunan Konya kenti için çok doğru sonuçlar vermemektedir. Gün içindeki belli saat
aralıklarında iki farklı çalışmadan elde edilen termal konfor kategorilerine göre farklı sonuçlar
elde edilmektedir. Bu durum, dış ortam termal konfor konulu araştırmalarda kente ve iklime
özgün veriler kullanmanın önemini ortaya koymaktadır.
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Resim 6. Envi-met’ten elde edilen PET haritası
Envi-met programından elde edilen sonuçlara göre saat 14.00 için PET haritası
oluşturulmuştur (Resim 6). Yayalar tarafından sıklıkla tercih edildiği için bu saat üzerinden
haritalandırma yapılması uygun görülmüştür. Harita üzerinde genel bir yorumlama
yapıldığında, PET değerlerinin 29.00 °C ve 37.03 °C arasında değiştiği görülmektedir. Koyu
mavi olarak gösterilen bölgeler en az sıcaklığa sahip ve konforlu iken, koyu pembe ile
gösterilen bölgeler en yüksek sıcaklığa sahip ve termal stres hissedilen bölgelerdir.
Alanın tümünde genel olarak termal stres durumu çok yüksek değildir. Bu durum,
meteorolojik verilerin o gün içinde aşırı yüksek olmamasından, bölge içinde ağaçların yoğun
olmasından ve yüksek binaların gölgeleme etkisinden kaynaklanabilmektedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere, bazı müdahaleler ile dış ortamda termal konfor durumu
iyileştirilebilmektedir. Bunlardan bazıları, yeşil alanların arttırılması, binaların yönelimi ve
yüksekliklerinin düzenlemesi, sert ve geçirimsiz yüzeylerin albedoların değiştirilmesi vb.
müdahalelerdir.
5.SONUÇ
Çalışmada Konya kentinde seçilen bir bölge içinde yayaların sıklıkla kullandığı bir nokta
belirlenmiştir. Bu nokta için Envi-met programında yapılan simülasyonlar sonucunda
fizyolojik eşdeğer sıcaklık (PET), hava sıcaklığı (Ta), rüzgar hızı (Ws), ortalama radyan
sıcaklığı (MRT) verileri elde edilmiştir. Bu verilerden dış ortam termal konforu için indis
olarak belirlenen PET değeri, Canan ve diğerlerinin (2020) değerleri ve Matzarakis ve
Mayer’in (1996) değerleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda kullanıcıların
Matzarakis ve Mayer’e göre 06:00-08:00 ve 19:00-00:00 arasında konforlu olduğu
gözlenirken, Canan ve diğerlerine göre 06:00-11:00 ve 16:00-00:00 aralığında konforlu
oldukları gözlenmiştir.
Yapılan bu karşılaştırma ile dış ortamda termal konfor analizinde Konya kenti için özgün
veriler kullanmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Dış ortamda termal konforun analizinde çeşitli
kentlerde ve çeşitli iklim tiplerinde o kente ve iklime ait özgün verilerin elde edilmesi, o
bölgede yaşayan kullanıcıların sosyo-kültürel özelliklerine göre tespitlerin yapılması büyük
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önem arz etmektedir. Bir kentte o kente ve iklime ait olmayan termal konfor kategorileri
kullanılırsa, o kentin kullanıcıları için doğru olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu da kent
ortamında kullanıcılar için konforsuz ve sağlıksız mekanların oluşmasına sebep olacaktır.
Özgün veriler kullanılarak dış ortam termal konforunun tespiti, tasarımcıların gelecekte
tasarlayacağı kentsel mekanlar için de bir girdi olacaktır. Böylece kentlerimiz daha
yaşanabilir, konforlu, sürdürülebilir ve bütüncül mekanlar haline dönüşecektir.
Ülkemizde daha yaşanabilir kentler tasarlayabilmek üzere tüm kentler için ayrı ayrı olmasa
bile tüm iklim tipleri için özgün termal konfor kategorileri belirlenebilir. Bu belirlenen
kategoriler genel kabuller olarak düşünülüp, gelecek tasarımlar için dış ortam termal
konforunun belirlenmesinde yardımcı olabilir.
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PRESCRIPTIVE TEACHING AND HEURISTIC LEARNING COMPARED IN
IMPROVING BASKETBALL PASSING IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Felice Di Domenico
Università di Salerno
ABSTRACT
Background: Basketball is a very popular sport throughout the world, and in Italy, too, its
practice is steadily increasing in all age groups. Within schools, curricula include learning
objectives inherent to physical education marked by the development and consolidation of
knowledge, skills and competencies that lead the student to have awareness of his or her body
and motor skills in different situations and environments, and the promotion of social
relationships including through respect for rules and effective communication. Basketball
practice can be an appropriate tool for promoting these aspects. Among the many
fundamentals, passing in basketball represents the one that most emphasizes the idea of
cooperation. The passer must look for an accurate line of passing, making in the correct space
and with the correct timing the pass of the ball, while the receiver, using ball-less play, must
"dictate" the line of passing to his or her teammate.
However, within Italian schools, at every level, very often these tools are used without real
planning in view of specific goals. It would be advisable to make appropriate investigations
identify teaching methodologies that would guarantee satisfactory results that could be used in
the hours dedicated to this discipline.
Purpose: The purpose of this research is to compare two application approaches of training in
improving a specific parameter, namely passing in basketball. The two approaches compared
are the cognitive and the dynamic ecological approaches.
Methods: the research sample was 20 boys with an average age of 15 years from a secondary
school in Nocera Inferiore (SA) divided into two groups (experimental and control). The two
groups were administered two different protocols for improving basketball passing: the
experimental group was given a prescriptive protocol, the other group a heuristic protocol.
Quantitative data from the pass accuracy test, recruited at input and output, were processed
with t test for dependent samples and t test for independent samples with a significance level
of 0.05.
Results: analysis of the results showed improvements in the tested parameter in both groups
(p<0.05). Although there was a greater average improvement of the tested parameter in the
experimental group than in the control group, this result was not statistically significant
(p>0.05)
Conclusions: physical education in school is an important tool for promoting individual and
social well-being. It is important to know the most appropriate strategies for better results.
This work helped to increase knowledge with respect to this issue by using a team sport that
lends itself well to the development of required social skills. The use of an ecological matrix
approach, like the cognitive approach, has been shown to be equally effective in improving
passing in basketball, so it can be considered as part of the teaching of physical education in
secondary school.
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Keywords: Motor learning, Basketball skills, School physical education, Motor skills,
Physical activity and learning models
Introduction
In Italian schools, the curricula provide for learning objectives relating to physical education
based on the development and consolidation of knowledge, skills and competences that lead
the student to be aware of his or her own body and motor skills in different situations and
environments and the promotion of social relationships also through respect for rules and
effective communication. The physical education (Sports Sciences) teacher, while respecting
his or her teaching autonomy, adheres to the Ministerial Programmes, which are designed
towards the highest goal of human and psychophysical training of the student, both as a
sportsman and as a future citizen. The programmes focus on the acquisition of knowledge and
the practical performance of several sporting activities, and thus also on the methods required
to achieve the best precision in athletic gestures. It can be said, therefore, that through the
acquisition of notions relating to one or more sporting disciplines and the experimentation of
different motor gestures, the programmes of the motor sciences aim to broaden the subject's
knowledge and motor skills, favouring the realisation of new, unexpected and non-stereotyped
movements, thus allowing greater consolidation of the body scheme (perception of the 'self' in
relation to one's own person and the environment) at a developmental age. This consolidation
process should lead to a consequent improvement in the individual's wellbeing in its entirety,
both from a physical point of view (making him/her stronger and more receptive to
unexpected motor gestures, thus preventing and/or reducing injury damage), and from a
psychological and self-esteem point of view: in fact, properly structuring and consolidating
the body scheme (Russo et al., 2019), generates greater security and self-esteem. The
scientific literature agrees that the body, movement and learning processes are closely related
(D'Elia et al., 2020; Dewey, 1961, Montessori, 1950). The practice of basketball can be an
appropriate tool for promoting these aspects. Basketball is a very popular sport throughout the
world, and in Italy, too, its practice is constantly increasing in all age groups. Among the
fundamentals, passing in basketball is the one that most emphasises the idea of collaboration.
The passer must look for a precise passing line, making the pass of the ball in the correct
space and with the correct timing, while the receiver, using the game without the ball, must
'dictate' the passing line to his teammate. Strategies to achieve the best learning outcomes
refer to two fundamental approaches (Raiola & Di Tore, 2017): the cognitive approach
(Schmidt & Wrisberg 2008; Hassler, 1978) and the ecological-dynamic approach (Bernstein,
2014; Gibson, 2014; Kelso, 1994). The former has its roots in cognitive psychology, from
which motor control theories were developed according to which motor programmes are
stored in the brain. The didactic strategy is based on prescriptive teaching that presupposes
exercises. The ecological approach does not consider the use of prescriptive mental structures
to be necessary, as action would already be directly available to those acting in their
environment. Heuristic learning stimulates and encourages the emergence of spontaneous
solutions (D'Isanto et al., 2022). Three mechanisms are most effective in this respect
- modification of the learning environment
- changing the rules of the game
- use of techniques borrowed from social psychology, whereby the teacher/coach assumes a
guiding role and places himself on the same level as his pupils to identify problems and seek
solutions.
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Within Italian schools, at all levels, very often these tools are little used and without any real
planning in view of specific objectives, as there is probably a lack of adequate knowledge for
their application. Adequate research should be done to demonstrate the effects of using these
strategies.
The aim of this research is to compare two training application approaches in the
improvement of a specific basketball fundamental, namely the pass, a sporting gesture that
could be useful in improving self-esteem and sociality. The two approaches under comparison
are the cognitive and the dynamic ecological approach, which will be compared by means of
two different training protocols lasting 6 weeks.
Methods
The research sample consisted of 40 students from a secondary school in Nocera Inferiore
(SA) (age 15.5 0.5) divided into two groups of 20 participants, experimental (SG) and control
(CG). The two groups were given two different 6-week teaching/learning protocols aimed at
improving basketball passing: the experimental group was subjected to a protocol based on
prescriptive teaching, the other group to a protocol stimulating heuristic learning. The study
was conducted within the school's gymnasium at a frequency of two days per week during
physical education time.
Both groups were tested before the start of the teaching/learning protocols and at the end of
this period. An appropriately designed short and long pass test was used to assess this skill. It
is a test consisting of a series of 4 passes and 4 receptions and a shot at the basket to be taken
at various distances in a forward and backward motion, from the baseline to the basket
positioned on the opposite side and back to the starting point with a shot at both baskets. One
point is awarded for each correctly completed pass and basket up to a maximum of 10. Table
1 shows the level versus score.
Table 1 – Test level
Points
0-2
3-5
6-8
9-10

Level
Insufficient
Low
Good
Excellent

The field was divided into two halves, one used for the control group and the other for the
experimental group; the materials used for the exercises were: 8 balls per group and hoops to
identify the position.
The characteristics of the two teaching/learning protocols are specified below.
Control group (table 2) followed a protocol characterised by prescriptive teaching, which is
based on the technical execution of the sporting gesture with series and repetitions. In
particular, the protocol consisted of 4 exercises in pairs to be repeated three times for 10
repetitions: two-handed pass from the chest, two-handed pass beaten on the ground, direct
one-handed pass and one-handed pass beaten on the ground. The distance was increased as
the weeks went by.
Table 2 – Control Group protocol
Phases
Exercises

www.artuklukongresi.org

Set

Reps

657

Rest

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Warm up

Joint mobility
Slow run
Core
Crunch
Plank
Central phases Two-handed pass
(pairwase)
from the chest
Two-handed pass
thrown to the
ground
Direct one-handed
pass
One-handed pass
thrown to the
ground
Stretching

1
1
3
2
3

5’
5’
20
1’
10

1’
1’
1’
1
1’

3

10

1’

3

10

1’

3

10

1’

The protocol proposed to the experimental group (table 3) was characterised by match
simulation. The experimental group was divided into two mini-teams of 5 each. The players
had to pass the ball to each other, taking into account the role each of them had and then
implementing the right strategies to get to the basket area. Some of the rules were changed to
focus more on passing: in fact, dribbling and passing the ball back was forbidden, and the
ultimate goal was not the basket, but once under the basket the action was resumed by giving
the ball to the opponent. The students thus learn to pass and receive the ball according to their
role and at the same time learn to protect it from the opponent by stimulating both focal and
peripheral visual-perceptual skills.
Table 3 - Experimental Group protocol
Phases
Method
Description
Circle time
Students and the teacher come together in
Initial
a circle and look for the solution to the
problem together: improvement of the
transition
Students are free to choose how they
Warm up
activate their bodies
5
vs.
5
game
Students had to pass the ball to each other
Central
keeping in mind their role and then
phases
implementing the right strategies to get to
the basket area.
Some rules were changed:
 dribbling was prohibited
 passing the ball back was
prohibited
 the ultimate goal was not the
basket, but once arrived under the
basket the action was resumed by
giving the ball to the opponent.
The teacher assumes a supervisory role
Circle time
Students and teacher meet to identify or
Final phase
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highlight particular issues that have arisen
and seek further solutions for further
consolidation and improvement of the act

Data analysis
Descriptive statistics was applied to calculate central tendency indices and dispersion indices.
A normality test (Shapiro-Wilk) was applied for the distribution of collected data. A T test for
dependent samples was applied to determine whether there was a statistically significant
difference between the pre- and post-protocol for both groups. A T test for independent
samples was applied to see if there was a difference between the changes in the two groups.
All statistical comparison tests were performed by SPSS statistical software. The alpha level
was fixed at 0.05.
Results
The Shapiro Wilk test checked the normal distribution of the data. The tables show the data
taken in the two pre and post tests in mean and standard deviation. specifically, table 4 shows
the results obtained in the pre and post test in the control group, while table 5 shows the
results obtained in the experimental group.
Table 4 – Data collected before and after training protocols in CG
N=20
Test pre (points)
Test post (points)
Difference
Average

4,3

6,35

2,05

Dev st

2,05

1,38

1,93

Table 5 -data collected before and after training protocols in SG
N=20
Test pre (points)
Test post (points)

Difference

Average

4,45

6,85

2,4

Dev st

2,3

1,35

1,35

Tabella 1 - Results Experimental Group
Tables 6 and 7 show the results obtained by statistical processing (t-test dependent samples
and t-test independent samples, respectively). Through comparisons of means with T test for
dependent samples, it was found that between pre- and post-protocol there was a statistically
significant improvement in both groups (P<0.05) with a slightly larger effect in the
experimental group: the CG found an improvement of 47.7%, while the SG found an
improvement of 53.9% (+6.3%).
However, these differences, when analyzed with T test for independent samples, were not
statistically significant (P>0.05) and, therefore, the better result found in the SG would not be
attributable to the protocol used, but to chance.
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Table 6 - T test paired samples
Paired Differences
Mean

Std.
Devia
tion

t

Std.
Error
Mean

df

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

TwoSided p

Upper

Pair
1

CG
pre
CG
pos
t

2,0500
0

1,932
41

,43210 -2,95440

-1,14560

-4,744

19

<,001

Pair
2

SG
pre
SG
pos
t

2,4000
0

1,353
36

,30262 -3,03339

-1,76661

-7,931

19

<,001

Table 7 -Independent Samples Test

diffe Equal
renc variance
e
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed

Levene's t-test for Equality of Means
Test for
Equality
of
Variance
s
F
Sig t
df Signific Mean
.
ance
Differ
ence
TwoSided
p
2,0 ,16 38 ,511
16 4
,66
,3500
3
0
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,3500
0

Std.
Error
Differe
nce

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

,52753

-1,41793

,71793

,52753

-1,42205

,72205
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Discussions
The objective of the research was to highlight the levels of teaching/learning protocol
effectiveness in improving the basketball fundamental during school physical education
hours. The results showed that both protocols have positive effects on improving this
parameter but did not show statistically significant differences between the two protocols.
Therefore, this evidence shows that both can be used indifferently and that both contribute to
the improvement of the parameter under study.
Further research can be done to investigate this issue further, taking into consideration larger
samples and different age groups, in order to have further knowledge about other variables
that surely can affect the quality of teaching/learning.
Conclusions
Physical education in school is an important tool for promoting individual and social wellbeing. It is important to know the most appropriate strategies to achieve ever better results.
This work has helped to increase knowledge with respect to this issue by using a team sport
that lends itself well to the development of the personal and social skills and competencies of
children in all age groups.
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ROLE OF VISCOUS AND JOULE HEATING EFFECT WITH A NANOLAYER OF
HYBRID NANO (CU–AL2O3/H2O) FLUID FLOW
Fiaz Ahmad1, M Zubair Akbar Qureshi1, M Faisal1
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Abstract
In the present study, the Role of viscose and joule heating effect on the MHD hybrid nanofluids
flow through orthogonal porous disks is critically examined. The heat transfer phenomena
associated with interfacial nanolayer between nanoparticles and base fluids are highlighted The
problem's mathematical structure, as well as empirical relationships for nanocomposite materials,
are formulated as partial differential equations, which are then translated into ordinary
differential expressions using appropriate variables. The shooting method based on Runge–Kutta
is utilized to find the solution to the created coupled differential system. Variations in skin
friction coefficient at the lower and upper walls of disks, as well as heat transfer rate
measurements, are computed using controlling physical factors. The impact of important
parameters on the axial velocity, radial velocity, and temperature distribution is also evaluated. A
comparison table and graph of effective and non-effective thermal conductivity have been
presented. It is observed that the increment nanolayer thickness from 1 to 7, enhanced the
effective thermal conductivity and thermal phenomena. The enhancement in volume fraction
from 1% to 7%, enhanced the Nusselt number. This novel work may be beneficial for
nanotechnology and relevant nanocomponents.
Keywords: Viscose dissipation, joule heating, Hybrid nanofluid, MHD, nanolayer, hybridnanoparticles.
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Nomenclature
𝛽𝛽0: The strength magnetic fields
𝜎𝜎𝑒𝑒 : electrical conductivity
p:
pressure
𝑄𝑄𝑜𝑜 ; Temperature based source parameter
s
𝑇𝑇�:
fluids temperatures
𝑘𝑘𝑠𝑠1 : Thermals conductivity of firsts
Particle
𝑘𝑘𝑠𝑠2 : Thermals conductivity of second Particle
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 : Thermals conductivity of base fluids
𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : Thermals conductivity of the
Hybrid Nanofluid
𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 : Thermals conductivity of the
Nanofluid with effect of nanolayer
𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : thermals conductivity of the
Hybrid nanofluid
𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 : Effective nanolayer thermals
conductivity of hybrid nanofluid s
𝑘𝑘𝑠𝑠1 : Thermals conductivity of first particle
𝑘𝑘𝑠𝑠2 : Thermals conductivity of second Particle
𝜌𝜌𝑠𝑠1 : density of the first nanoparticles
𝜌𝜌𝑠𝑠2 : density of the second nanoparticles
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 : Specifics heats at constant pressure
(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : Specifics heats for the Hybrid
Nanofluid

𝑀𝑀∗ : The magnetic parameter
𝑅𝑅𝑒𝑒 : The permeability Reynolds numbers
𝜇𝜇ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : The viscosity of the hybrid nanofluid
𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : The density of the hybrid nanofluids
𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : The thermal diffusitivity of hybrid
nanofluid
𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 The kinematic viscosity of hybrid
nanofluid
𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : Thermal diffusivity of hybrid nano fluid
HNF: hybrid nanofluid
ENTC:
effective
nanolayer
thermal
conductivity
NENTC: non-effective nanolayer thermal
conductivity
SFC: Skin friction coefficients
Greek symbols
𝛼𝛼∗ :
the wall expansion contraction ratio
𝜂𝜂:
scaled boundary layer coordinate
𝜃𝜃:
self-similar temperature
𝜇𝜇:
dynamic viscosity
𝜐𝜐:
kinematic viscosity
𝜌𝜌:
density
first nanoparticle volume fraction
𝜙𝜙1 :
𝜎𝜎:
Electric conductivity
2
2
𝜙𝜙2 :
second nanoparticle volume fraction
𝜎𝜎𝐵𝐵 𝑎𝑎
𝑀𝑀 = 𝜇𝜇 : magnetic parameter
r:
radius of the particales
𝑓𝑓
𝜌𝜌𝑛𝑛𝑛𝑛 :
density for the nanofluid
Subscripts
nf: nanofluid
𝑟𝑟 2 𝜐𝜐𝑓𝑓 2
Ec=(𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌) 𝑘𝑘 4 𝜑𝜑∆𝑇𝑇 is the Eckert number
hnf: hybrid nanofluid
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 : kinematic viscosity of the hybrid TC: Thermal conductivity
nanofluid

Introduction
The work done against the viscous forces causes viscous dissipations which is the exchange of
fluid kinetic energy to heat energy. Energy dissipation owing to frictional heating (viscose
heating) is highly critical in boundary layer flow due to the huge velocity gradient inside the
boundary layers. For the first time, Gebhart.[1] looked at the influence of viscous dissipation on
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temperature in a normally convective flow. In the presence of viscous dissipation, the parallel
solutions of mixed convection flow were reported by Partha et al. [2]. Cortell [3] analyzed the
effects of thermal 'radiation' and viscous dissipation on heat distributions in a boundary layer
flow moving on a non-linear stretched surface. Joule heating is ohmic heating. It's a heatgenerating system that works by sending an electric current via a conductor. As a result, Rahman
[4] investigated the history of convective flow of micropolar fluids on a perpendicular radiat
isothermals porous surface with thick dissipations and Joule-heating. Hayat et al. [5] investigated
the influence of non-uniform melt heat transfer in nanofluid boundary-layer flow with viscous
dissipation and Joule-heating. Sheikholeslami and Ganji[6] investigated the MHD flow of
nanofluids between two perpendicular porous surfaces with viscous dissipation and Joule
heating.
Yu et al. [7], liquid molecules that are closer to a particle's surface form layered structures and
behave similarly to solids. Although the related solid layer of the liquid molecule at the
interfaces is only a few nanometers thick, it may play an important role in heat transmission from
a solid to nearby liquids. As a result, some hypothetical studies [8–10] have observed the
nanolayer that occurs between nanoparticles with the base fluid as a main component. To
description for interface (i.e. liquid nanolayer) impact on among the Cristal molecule and the
basic fluid. Xue[8] suggested a thermal conductivity law based on Maxwelltheory. The
interfacial layer consists of liquid molecules that surrounded the particle's surface and has a
lower concentration of adsorbs molecule than the solid particle. As a result, the interfacial layer's
thermal conductivity must be lower than that of Cristal particles but higher than that of liquid.
Xie et al. [10] investigated the effect of this interfacial' nanolayer on the effective ethermal
conductivity of a nanofluid.
Thermophysical properties like density, viscosity, and heat capacitance of base liquids are
changed for the reason is that to the involving of NPs and distinguish the efficacy of NPs on
thermophysical properties of resultant nanofluids. Gupta et al. [11] give a detailed investigation
on the thermophysical characteristics of nanofluids. TC is a key thermophysical feature of
nanofluids, according to a comprehensive examination of their thermophysical properties. Over
the years, numerous investigations on the TC of nanofluids have been done. Yang et al. [12]
submitted a report on the effect of critical factors on the TC of nanofluids. Until now, several
researchers have attempted to calculate the TC of nanofluids using various methods in order to
provide a comprehensive correlation to compute this in nanofluids. Maxwell [13] established the
first correlation to calculate the TC of nanofluids in 1881. This relationship is accurate for globeshaped NP and small amounts of NP. Later, in 1962'Hamilton and Crossers (H-C) [14]
established Maxwell’s correlation which included the effect of morphology on nanofluids TC.
Later research by H Jiang et al. [15] found that i = 1.550 was more suitable for CNT nanofluids.
Xue [16] presented a TC correlation for CNT-based chemicals in 2005.
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Table 1; Shows the TC models
Maxwell model

Hamilton and Crosser (H-C) Xue model
model

𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
=

𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑘𝑘𝑠𝑠 +𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑠𝑠 + 2𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 − 2ϕ(𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑠𝑠 + (𝑆𝑆 − 1)𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 − (𝑆𝑆 − 1)ϕ(𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
1 − 𝜙𝜙 + 2𝜙𝜙 � − 𝑠𝑠𝑘𝑘 � 𝐼𝐼𝐼𝐼 � 2𝑘𝑘 �
=
�𝑘𝑘𝑠𝑠
�
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑠𝑠 + 2𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 + ϕ(𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑠𝑠 + (𝑆𝑆 − 1)𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 + ϕ(𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑘𝑘 =
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑠𝑠 +𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
1 − 𝜙𝜙 + 2𝜙𝜙 � − 𝑘𝑘 � 𝐼𝐼𝐼𝐼 � 2𝑘𝑘 �
�𝑘𝑘
�
𝑠𝑠

𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑏𝑏𝑏𝑏

In above table 𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 denote the TC of the base fluids' 𝑘𝑘𝑠𝑠 denotes the TC of NP, and𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 denotes the
3

TC of nanofluid, 𝑆𝑆 = (𝜛𝜛)𝑖𝑖 where 𝜛𝜛 is sphericalness, 𝜛𝜛 = 1.00 for spherical NP and 𝜛𝜛 = 0.50
for cylindrical NP and the variable “i” is an experimental variable. In the actual H-C correlation,
i = 1 is used.

The aforementioned three TC models in table A1 failed to predict the high TC of nanofluids. The
reason for this is that these TC models ignore the effect of nanolayer and particle radius. S.M.S.
Murshed et al. [17] proposed a TC model in which the nanolayer is thought as a separate
component when calculating the effective TC of nanofluids in 2007.
The effective TC correlation is shown below, for nanofluid,
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑓𝑓

=

(𝑘𝑘𝑠𝑠1 −𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜑𝜑1 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜆𝜆2 2 −𝜆𝜆2 1 +1�+(𝑘𝑘𝑠𝑠1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜆𝜆2 2 (𝜑𝜑1 𝜆𝜆2 �𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 �−�𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 �
1
𝜆𝜆2 2 (𝑘𝑘𝑠𝑠1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )−(𝑘𝑘𝑠𝑠1 −𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜑𝜑1 (𝜆𝜆2 2 +𝜆𝜆2 1 −1)

ℎ

,

ℎ

Where𝜆𝜆1 = 1+= 𝑟𝑟 , 𝜆𝜆2 = 1+= 2𝑟𝑟 ,k nlr is the TC of nanofluid with the effect of nanolayers, k s1
is TCof the nanoparticles, and 𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 is the TC of base fluid.

A hybrid nanofluid is an enhanced nanofluid containing two distinct nanoparticles isolated in the
base fluid. Meanwhile, the ordinary nanofluid contains one sort of nanoparticle that Choi and
Eastman [18] first introduced. Conjugation heat transfer of hybrid nanofluid by free convection
inside cavities is of large interest to researchers because of its many application in the
atmosphere and manufacturing [19-23]. Hybrid nanofluids can be prepared by suspending many
varieties of nanoparticles in a base liquid in order to keep up with improvements in the scope of
applications and the growing number of studies on nanofluids. Hybrid nanofluids are a rapidly
growing research subject that runs parallel to the strong infrastructure of conventional
nanofluids. Hybridization's proclaimed task is to compromise characteristics among the
advantage and disadvantages of distinct nanoparticle properties. Furthermore, nanoparticles
suppliers have noticeable price differences between different types of nanoparticles. Hybrid
nanofluids have evolved as an extension of nanofluids in recent years, and they are thought to
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improve thermophysical and hybrid nanofluids. Using the nanoparticles to raise the thermal
conductivity of traditional heat to reassign fluids necessitates the preparation of nanofluids.
Researchers have experimented with a variety of nanoparticles including Metallic elements
(Copper, Alumina, iron, gold, and mercury), metallic oxide Aluminum oxide, copper oxide
(Fe2O3’ TiO2’ and Sic), and carbon nanotube'. The dimension, form, and composition of
nanoparticles scattered in the base fluid affect the thermal conductivity of nanofluids.
Mathematical formulation
Considered an incompressible viscous, laminar and unsteady flow of Cu–Al2O3/H2Ohybrid
nanofluids between orthogonal moving porous disks in the existence of the
externalsmagneticfield.Thedisk has a diameter of 2𝑟𝑟1 . The physical model uses a cylindrical
coordinate system (r, 𝜃𝜃, z), but velocity,𝑣𝑣� vanishes and 𝑢𝑢� and 𝑤𝑤
� in the direction of r and z lines,
respectively. 𝑇𝑇1 denotes the temperature, of the lower disk and 𝑇𝑇2 denotes the temperature of the
upper disk. According to Kashif et al [24], the laws of conservations’ of momentum' and energy
are as follows.
�
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

�
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

�
𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑇𝑇�
𝜕𝜕𝜕𝜕

�
𝑢𝑢

+ 𝑟𝑟 +

�
𝜕𝜕𝑤𝑤

�
𝜕𝜕𝑢𝑢

𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0,

(1)

�
𝜕𝜕𝑢𝑢

+ 𝑢𝑢� 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤
� 𝜕𝜕𝜕𝜕 = − 𝜌𝜌
�
𝜕𝜕𝑤𝑤

+ 𝑢𝑢� 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤
�
𝜕𝜕𝑇𝑇�

�
𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑇𝑇�

1

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

= − 𝜌𝜌

1

�
𝜕𝜕2 𝑢𝑢

𝜕𝜕𝜕𝜕

�
1 𝜕𝜕𝑢𝑢

�
𝜕𝜕2 𝑢𝑢

�
𝑢𝑢

𝜎𝜎 𝛽𝛽02

+ 𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝜕𝜕𝑟𝑟 2 + 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑟𝑟 2 + 𝜕𝜕𝑧𝑧 2 � − 𝜌𝜌𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜕𝜕

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

�
𝜕𝜕2 𝑤𝑤

𝜕𝜕𝜕𝜕

�
1 𝜕𝜕𝑤𝑤

+ 𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝜕𝜕𝑟𝑟 2 + 𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕 2 𝑇𝑇�

σ

𝜕𝜕𝜕𝜕

μ

�
𝑤𝑤

�
𝜕𝜕𝑤𝑤

− 𝑟𝑟 2 + 𝜕𝜕𝑧𝑧 2 �,

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑢𝑢,

�
𝜕𝜕𝑢𝑢

hnf
+ 𝑢𝑢� 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑤𝑤
� 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜕𝜕𝑧𝑧 2 + (ρcp)
β20 u2 + hnf ( )2
𝜕𝜕𝜕𝜕
(ρcp)
hnf

hnf

(2)
(3)
(4)

Where 𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the densityof(𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ), 𝜎𝜎𝑒𝑒 is the electrical'conductivity' 𝛽𝛽02 is the strength of the
𝑘𝑘
magneticfield, P is the pressure,𝑇𝑇� is the temperature,𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 = ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the thermal-diffusivity

and𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the kinematic viscosityof the �𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛 �.
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Fig 1; Physical model
For boundary condition are as follows
𝑢𝑢 = 0, 𝑤𝑤 = −A1𝑘𝑘 ′ (𝑡𝑡), 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇1 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧 = −𝑘𝑘(𝑡𝑡),
𝑢𝑢 = 0 𝑤𝑤 = A1𝑘𝑘’(𝑡𝑡), 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇2 at 𝑧𝑧 = 𝑘𝑘(𝑡𝑡),

(5)

A' is the metric of penetrability of the partition' and the prime represent with respect to time
derivatives Following the similarity variable are used.
η=

z

,

k

And result
𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜐𝜐𝑓𝑓

u=

−r𝜐𝜐𝑓𝑓

Fη (η, t),

k2

w=

2𝜐𝜐𝑓𝑓
k

T−T2

F(η, t), θ = T

1 −T2

𝑘𝑘 2

𝜌𝜌𝜌𝜌

𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼�3𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜂𝜂𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 � − 2𝐹𝐹𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 − 𝜐𝜐𝜐𝜐 𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 − 𝜌𝜌

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

,

(6)

𝑀𝑀𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 = 0,

(7)

2
θηη + θη (αη − 2F)z1 + z1 z4 z2 MEc Fη2 + z1 z3 z2 Fηη
Ec = 0,

(8)

Associated boundary condition

𝜂𝜂 = −1, 𝐹𝐹 = −𝑅𝑅, 𝐹𝐹𝜂𝜂 = 0, 𝜃𝜃 = 1, 𝜂𝜂 = 1,
where 𝛼𝛼 =

𝑘𝑘𝑘𝑘 ′ (𝑡𝑡)
𝜐𝜐𝑓𝑓

number, 𝑀𝑀 =
𝜐𝜐𝑓𝑓

z1 = 𝛼𝛼

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐹𝐹 = 𝑅𝑅, 𝐹𝐹𝜂𝜂 = 0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜃𝜃 = 1

is the wall expansion/contraction ratio parameter, Re =

𝜎𝜎𝑒𝑒 𝛽𝛽 2 2
0 𝐾𝐾
𝜐𝜐𝑓𝑓

𝑟𝑟 2 𝜐𝜐𝑓𝑓 2

is the magnetic parameter, Ec=(𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌)

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌)𝑓𝑓

, z2 = (𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌)
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ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

, z3 =

𝜇𝜇ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜇𝜇𝑓𝑓

, z4 =

𝜎𝜎ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜎𝜎𝑓𝑓

.

667

𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑘𝑘

4 𝜑𝜑∆𝑇𝑇

(9)

𝐴𝐴1𝑘𝑘𝑘𝑘 ′ (𝑡𝑡)
2𝜐𝜐𝑓𝑓

is the Reynold

is the Eckert number and
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For nanofluid

Table2. Thermophysical properties of 𝑯𝑯𝑯𝑯𝒇𝒇𝒇𝒇 are proposed to [25]
For Hybrid nanofluid

𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝜌𝜌𝑝𝑝1 + φp2𝜌𝜌𝑝𝑝2 + (1 ‒ 𝜑𝜑𝑝𝑝1 ‒ 𝜑𝜑𝑝𝑝2 )𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜌𝜌𝑛𝑛𝑛𝑛 = (1 − 𝜑𝜑)𝜌𝜌𝑓𝑓 + 𝜑𝜑𝜎𝜎𝑝𝑝 ,
𝜇𝜇𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝜇𝜇𝑓𝑓

(1−𝜑𝜑)2.5

𝜇𝜇ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 =

,

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )hnf =𝜑𝜑𝑝𝑝1 (𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝 )p1 + 𝜑𝜑𝑝𝑝2 (𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )p2+ (1 ‒ 𝜑𝜑𝑝𝑝1 ‒𝜑𝜑𝑝𝑝2 ) (𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 )bf

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 �𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜑𝜑�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑝𝑝 �𝑠𝑠 + (1 − 𝜑𝜑)�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝 �𝑏𝑏𝑏𝑏 ,
𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝑘𝑘𝑠𝑠 +(𝑁𝑁−1)𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 −(𝑁𝑁−1)𝜑𝜑(𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 −𝑘𝑘𝑠𝑠 )
𝑘𝑘𝑠𝑠 +(𝑁𝑁−1)𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 +𝜑𝜑(𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 −𝑘𝑘𝑠𝑠 )

ℎ

𝜇𝜇𝑏𝑏𝑏𝑏

(1 ‒ 𝜑𝜑𝑝𝑝1 ‒ 𝜑𝜑𝑝𝑝2 )2.5

𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 ,

𝑘𝑘𝑘𝑘

=

=

2
2
2
�𝑘𝑘𝑝𝑝2 −𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝2 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜆𝜆2
2 −𝜆𝜆1 +1�+(𝑘𝑘𝑝𝑝2 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜆𝜆2 (𝜑𝜑𝑝𝑝2 𝜆𝜆1 �𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 �+𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 )
2
2
�𝜆𝜆2
2 �𝑘𝑘𝑝𝑝2 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �−�𝑘𝑘𝑝𝑝2 − 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝2 �𝜆𝜆2 +𝜆𝜆1 −1��𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

2
2
2
�𝑘𝑘𝑝𝑝1 −𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜆𝜆2
2 −𝜆𝜆1 +1�+(𝑘𝑘𝑝𝑝1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜆𝜆2 ( 𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝜆𝜆1 �𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −𝑘𝑘𝑓𝑓 �+𝑘𝑘𝑓𝑓 )
2
2
�𝜆𝜆2
2 �𝑘𝑘𝑝𝑝1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �−�𝑘𝑘𝑝𝑝1 − 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝1 �𝜆𝜆2 +𝜆𝜆1 −1��𝑘𝑘𝑓𝑓

ℎ

Where’s 𝜆𝜆1 = 1 + 𝑟𝑟 , 𝜆𝜆2 =1+2𝑟𝑟 𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the thermal conductivity of (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )𝑘𝑘𝑠𝑠1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑠𝑠2 are the
Thermal conductivities of solid nanoparticles’𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 and 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 are the thermal conductivity of the
base fluid andnanolayer' respectively.
Finally' we set 𝐹𝐹 = 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑒𝑒 and considering the case following majdalaniet al [26] when 𝛼𝛼 is
constant 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓(𝜂𝜂) and 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃(𝜂𝜂)which lead to 𝜃𝜃𝑡𝑡 = 0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 = 0therefore we have the
followingequation’s
𝜐𝜐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜐𝜐𝑓𝑓

𝜌𝜌𝜌𝜌

𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼�3𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜂𝜂𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 � − 2𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 − 𝜌𝜌

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂 = 0,

2
θηη + θη (αη − 2𝑅𝑅𝑒𝑒 f)z1 + z1 z4 z2 MEc (𝑅𝑅𝑒𝑒 )2 fη2 + z1 z3 z2 (𝑅𝑅𝑒𝑒 )2 fηη
Ec = 0,

(10)
(11)

Boundary condition at the lower upper' wall of channel

𝜂𝜂 = −1, 𝑓𝑓 = −1 , 𝑓𝑓𝜂𝜂 = 0 , 𝜃𝜃 = 1 and 𝜂𝜂 = 1, 𝑓𝑓 = 1, 𝑓𝑓𝜂𝜂 = 0 , 𝜃𝜃 = 0,

(12)

Quantities of engineering interest

Skin frictions and Nusselt number, at both porous' walls are computed coefficients that are
engineering' interest.𝐶𝐶𝑓𝑓1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑓𝑓−1are represents the skin frictional coefficient of lower, and upper
disc which is expressed as
C𝑓𝑓−1 =

ξzr |η =−1
ρf(k′ A1)2

=
𝐾𝐾

(1−φ1 −φ2 )−2.5 ′′
f (−1)andC𝑓𝑓1
Rr

1

ξzr |η =1

= ρf(k′ A1)2 =

(1−φ1 −φ2 )−2.5 ′′
f (1),
Rr

(13)

Where 𝑅𝑅𝑟𝑟 = 1 � 𝑟𝑟 � (𝑅𝑅)2 locate for local Reynolds number and 𝜉𝜉𝑧𝑧𝑧𝑧 are shear stress at the lower and
upper disk, respectively,
�
∂u
∂z

ξzr = μhnf � ��
�
∂u

μhnf � ∂z ��

η =−1

η =−1

rυ

= μbf (1 − φ1 − φ2 )−2.5 � K3f� f ′′ (−1),
rυ

= μbf (1 − φ1 − φ2 )−2.5 � K3f� f′′ (1),
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Nusselt number; The Nusselt number at the lower and upper disk represent as 𝑁𝑁𝑁𝑁|η=−1 and
𝑁𝑁𝑁𝑁|η=1 respectively and are given as
Ksz
�
1 −T2 ) η=−1

Nμ|η=−1 = kf(T

=−

Khnf ′
θ (−1) , Nμ|η=1
Kf

Ksz
�
1 −T2 ) η=1

= kf(T

Where here heat flux is denoted is 𝑆𝑆𝑧𝑧 which is followed as
�
∂T

SZ |η=−1 = − K hnf ( ∂z )�
�
∂T

η=−1

SZ |η=1 = − K hnf ( ∂z )�

Numerical procedure

η=1

=−

=−

(T1 −T2 )
k

(T1 −T2 )
k

=−

Khnf ′
θ (1),
Kf

(15)

K hnf θ′ (−1),

K hnf θ′ (1),

(16)

The solution is discovered numerically rather than analytically since the attaincombine system of
ODES modified in Eqs [19] and [20] is complicated in nature' and is a boundary valuecondition.
The shooting method is used in conjunction with the R-K method for numerical calculation.Low
computation, stability, and precise findings in a short amount of time are some of the benefits.
since the major application of the initial' value problem into the real world realistic application,
the major benefit of this method is its speed (computation cost) and additive’s with initial value
problem, which is why finding initial value problem with an appropriate shooting method is very
successful.
The validation of the planned method; The missing beginning condition at the Interval's start
point is assumed in a shooting method, and the DE(differential equation) is then numerically
integrates as an IVP. The correctness of the missed initial condition is determined by compared
the computed value' of the dependent variables at the terminal position with its known value
here. If there is a difference the process is repeated with a new value. This method is repeated
until the calculated and given conditions are in agreement.
Result and discussion
This section explains the impact of flow on concerning equations like expansion/contraction ratio
parameter α, suction/injection permeable Reynold number, nanolayer thickness of particles, the
radius of particles, magnetic parameter, volume friction parameter, Eckert number, on velocity
and temperature profile are explained through Figs. (1-8). In addition, engineering quantities
such as skin friction coefficients at the upper and lower disks, as well as Nusselt number, are
estimated numerically against the variables involved. By creating a comparison with previously
published literature, assurance of currently computed data can be done.Fig.3 is plotted to show
the influence of Eckert number on the temperature. It is notice that the increment in 𝐸𝐸𝑐𝑐 increase
the temperature. Figs 3 are elaborated to signify the consequences of magnetic parameter on
temperature. It is observed that the larger values of magnetic parameter resulted in the increment
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of temperature profile. Fig4 is shows the influence of injection/ suction parameter on radial
velocity. It is observed that as the value of 𝑅𝑅𝑒𝑒 varies from negative to positive then the radial
velocity decrease at the center of disks. Fig 5 is sketched to illustrate the volume fraction impact
on the temperature profiles. The increment in 𝜙𝜙1 and 𝜙𝜙2 increase the thermal phenomena
increases at the center of disks. Figs 6 and7 are established to signify the consequences of
expansion/contraction parameter on temperature and axial velocity profiles. It is notice that as
the value of 𝛼𝛼 varies from negative to positive, the temperature increases and the axial velocity
decrease at the upper disk and increase at the lower disk. Fig 8 elaborates the thermal
phenomenon against the nanolayer thickness. The increment in h increase the temperature is
noticed. Table 4 shows the comparison result of effective thermal conductivity and simple
thermal conductivity. It is observed that the enhancement in h, increases the effective thermal
conductivity, and has no effect on simple thermal conductivity. The reason is that the simple
thermal conductivity does not include the influence of the nanolayer thickness of the particle.
The nanolayer thickness and radius of particles have opposite behavior on effective thermal
conductivity. The increment in volume fraction increases the effective thermal conductivity and
simple thermal conductivity are noticed. Table 5 shows variation in SFC and Nusselt number for
suction and injection cases at lower disk. For suction 𝑅𝑅𝑒𝑒 < 0 case, it is observed the increment in
NTP the Nusselt number is increases. The NTP and radius of particles have opposite nature on
Nusselt number. Due to enhancement in volume fraction and magnetic parameter an
enhancement in the skin friction coefficient and Nusselt number is noticed. It is also evident that
𝛼𝛼 changes from negative to positive the SFC is decrease and heat transfer Nusselt number is
increase. Due to enhancement in magnetic parameter the SFC and the Nusselt number increases.
For injection 𝑅𝑅𝑒𝑒 > 0case, it is observed that the effect of NTP, radius of particles and magnetic
parameter have same nature in both suction /injection case on SFC and Nusselt number. Due to
the enhancement in volume fraction an increment in SFC and Nusselt number is noticed. It is
also evident that 𝛼𝛼∗ changes from negative to positive the SFC is increase and heat transfer
Nusselt number is decrease.
Table 3;Thermophysical properties of 𝑵𝑵𝑵𝑵𝒔𝒔 and base fluid

Physical properties
𝜌𝜌(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚−3 )
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑔𝑔−1 𝑘𝑘 −1
𝑘𝑘(𝑤𝑤𝑚𝑚−1 𝑘𝑘 −1 )
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𝐻𝐻2 𝑜𝑜
997.0
4180
0.6071

𝑐𝑐𝑐𝑐
8933
385
400
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𝐴𝐴𝐴𝐴2 𝑜𝑜3
5180
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9.7
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Table 4; showing the comparison result of effective nanolayer thermal conductivity (𝒌𝒌𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡 )
and non- effective nanolayer thermal conductivity (𝒌𝒌𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡 )
h
4
5
6
7
4

4

r
0.8

𝜙𝜙1 = 𝜙𝜙2
0.01=1%

1
1.2
1.4
1.6
0.8

0.01=1%

0.02= 2%
0.03= 3%
0.04=4%
0.05=5%

𝒌𝒌𝐞𝐞 𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡

1.1252
1.6144
2.3140
3.28474
0.8510
0.7142
0.6354
0.5856
2.1252
2.3841
4.2733
6.9452

𝒌𝒌𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡

1.1229
1.890
1.2584
1.3312

Table 5; the variation of r, h,𝝋𝝋𝟏𝟏 = 𝝋𝝋𝟐𝟐 , 𝜶𝜶∗ in SFC and Nusselt number for suction and
injection cases at lower disk
𝑟𝑟

h

1.6

1

𝜑𝜑1 = 𝜑𝜑2
1%

𝛼𝛼
1

𝑀𝑀
0.03

𝐶𝐶𝑓𝑓−1for
suction case
2.9879

1.9
2.1
2.4
2
3
4
5

2.9879

2%
3%
4%
5%
2
3
4
5
0.06
0.09
0.12
0.15
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1.5394
1.5275
1.5153
1.5127
2.6087
2.2763
1.9869
1.7161
2.9779
2.9788
2.9788
2.9858
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𝑁𝑁𝑢𝑢 ǀ𝜂𝜂=−1 for
suction case
1.1048
1.0357
1.0173
1.0088
1.0357
1.1279
1.2617
1.4423
2.2258
2.6933
3.3475
4.2372
0.4815
0.3436
0.5039
0.3425
0.2856
0.3114
0.3351
0.3833

𝐶𝐶𝑓𝑓−1 for 𝑁𝑁𝑢𝑢 ǀ𝜂𝜂=−1for
injection injection case
case
8.5965
7.6315

8.5965

8.8354
9.0300
9.1827
9.2959
2.2597
4.2583
5.3467
6.4321
8.6474
8.6497
8.7610
8.6032

7.8221
6.4601
6.2449
36.117
38.4531
40.653
42.546
7.2782
30.316
45.654
62.563
4.01579
2.07580
1.83367
0.0453
7.2781
8.1802
8.9214
9.9841
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Fig 2; The effect of Ec number on temperature for 𝜶𝜶 =3,
𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎

Fig 3; The effect of M on temperature for↑ 𝜶𝜶 =3,
= 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎

r= 1.6, Re=1 , h=1, 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝛟𝛟𝛟𝛟 =

r = 1.6, Re=1, h=1, 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎

Fig 4; The effect of Re on radial velocity for↑ 𝜶𝜶 =3, r = 1.6, M=1, h=1, 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎
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Fig 5; The effect of 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝛟𝛟𝛟𝛟 on temperature for↑ 𝜶𝜶 =3,

Fig 6; The effect of 𝜶𝜶 on temperature for↑ 𝜶𝜶 =3,
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r = 1.6, Re=1 , h=1, 𝑴𝑴 = 𝟏𝟏

r = 1.6, M=1, h=1, 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎
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Fig 7; The effect of 𝜶𝜶 on axial velocity for↑ 𝑹𝑹𝑹𝑹 = −1,

Fig 8; The effect of h on temperature for↑ 𝜶𝜶 =3,

Conclusion

r = 1.6, M=1 , h=1, 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎

r = 1.6, M=1 , Re=-1, 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝛟𝛟𝛟𝛟 = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎

o Effective nanolayer thermal conductivity indicate better results as compared to non-effective
nanolayer thermal conductivity
o The NTP (h) have a significant effect on ENTC and heat transfer rate of hybrid nanofluids
o The Nusselt number is increase with increment in values of NTP, α, volume fraction, magnetic
field parameter but decreases with the increase in radius of particles for suction case
o SFC rise with increase in volume fraction, magnetic field parameter and decrease against value
of α for suction case
o the contrary effect of α in injection case as compared to suction case
o the Nusselt number is rise with increment in values of NTP, volume fraction, magnetic field
parameter but decrease with the increase in radius of particles, Re for contraction
o SFC increase with increase in Re, and decrease with increase in volume fraction and magnetic
field parameter for contraction
o the contrary effect of Re in expansion case as compared contraction case to except NTP and r
is seen. The effect of NTP and r on Nusselt number and SFC are same in both case.
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KESİCİ TAKIMA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN KESME SICAKLIĞINA
ETKİSİNİN DENEYSEL OPTİMİZASYONU
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ÖZET
Kriyojenik işlem son yıllarda kullanılan metallerin özelliklerini iyileştirmek için tamamlayıcı
bir süreçtir. 1930 ve 1940’lı yıllarda bu işlemin takım çeliklerinin performansını
iyileştirebileceği gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar kriyojenik işlemin aynı zamanda
takımların performansını iyileştirebileceği konusunda fikir birliğine varmışlardır. Takım
çeliklerinin aşınma direncinin iyileşmesi bu işlemin en önemli etkisidir. Uzay, elektronik ve
otomotiv gibi bazı endüstriler parçaların aşınma direncini ve boyutsal kararlılığı iyileştirmek
için bu işlemi üretim hattında kullanmışlardır. Bu çalışmada, kaplamalı karbür kesici takımlar
derin kriyojenik işleme tabi tutulmuştur. Bu işlem, -180 °C’de azot gazı ortamında
gerçekleştirilmiştir. Derin kriyojenik işlemden sonra kesici takım malzemelerine 200 °C’de 2
saat temperleme işlemi uygulanmıştır. Daha sonra, kriyojenik işlemli ve işlemsiz kesici
takımlar kullanılarak üç farklı kesme hızı (40, 60, 80 m/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (0,04,
0,06, 0,08 mm/dev) değerleri için tornalama deneyleri gerçekleştirilerek kesme sıcaklığındaki
değişimler deneysel olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde deneysel olarak
elde edilen kesme sıcaklığı (Ctemp) değerleri için Taguchi optimizasyonu
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kesme sıcaklığı üzerindeki en etkili parametreleri ve etki
yüzdelerini tespit etmek için ANOVA analizi gerçekleştirilmiştir. Taguchi optimizasyonu
sonucunda kesme sıcaklığı için en optimum parametreler belirlenmiştir. Deneysel sonuçlara
bakıldığında kriyojenik işlem uygulanmış kesici takım ile daha Ctemp değerlerinin elde
edildiği görülmüştür. Kesme hızı ve ilerleme hızının artması ile Ctemp değerlerinin her iki
takım için de arttığı görülmüştür. Taguchi optimizasyonuna göre en düşük kesme sıcaklığı
değerleri kriyojenik işlemsiz kesici takım, 40 m/dak kesme hızı ve 0,04 mm/dev ilerleme hızı
ile yapılan deneyde 209,5 °C olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kriyojenik işlem, Taguchi yöntemi, Kesme sıcaklığı.
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EXPERIMENTAL OPTIMIZATION OF THE EFFECT OF THE CRYOGENIC
PROCESS APPLIED TO THE CUTTING TOOL ON THE CUTTING
TEMPERATURE
ABSTRACT
Cryogenic treatment is a complementary process to improve the properties of metals used in
recent years. In the 1930s and 1940s it was shown that this process can improve the
performance of tool steels. Some researchers have agreed that the cryogenic process can also
improve the performance of teams. The improvement of the wear resistance of tool steels is
the most important effect of this process. Some industries, such as aerospace, electronics, and
automotive, have used this process on the production line to improve parts wear resistance
and dimensional stability. In this study, coated carbide cutting tools were subjected to deep
cryogenic processing. This process was carried out in a nitrogen gas environment at -180 °C.
After deep cryogenic processing, the cutting tool materials were tempered at 200 °C for 2
hours. Then, turning experiments were carried out for three different cutting speeds (40, 60,
80 m/min) and three different feed rates (0.04, 0.06, 0.08 mm/rev) using cryogenically treated
and unprocessed cutting tools. The changes in the cutting temperature were determined
experimentally. In the second part of the study, Taguchi optimization was performed for the
experimentally obtained cutting temperature (Ctemp) values. In addition, ANOVA analysis
was carried out to determine the most effective parameters and percentages of influence on
the cutting temperature. As a result of Taguchi optimization, the optimum parameters for the
cutting temperature were determined. Considering the experimental results, it was seen that
higher Ctemp values were obtained with the cutting tool that was cryogenically treated. It
was observed that Ctemp values increased for both tools with increasing cutting speed and
feed rate. According to the Taguchi optimization, the lowest cutting temperature values were
obtained as 209.5 °C in the experiment performed with the cutting tool without cryo-process,
a cutting speed of 40 m/min and a feed rate of 0.04 mm/rev.
Keywords: Cryogenic treatment, Taguchi method, Cutting temperature.

GİRİŞ
Metal, plastik, ahşap gibi birçok malzemenin işlenmesi ve şekillendirilmesi esnasında kalıp
malzemesi olarak genellikle takım çelikleri kullanılmaktadır. Günümüz toplam çelik
üretiminde yaklaşık %8’lik bir dilime sahiptirler. Takım çelikleri soğuk iş takım çelikleri,
sıcak iş takım çelikleri, yüksek hız takım çelikleri ve plastik kalıp çelikleri olmak üzere dört
gruba ayrılır. Karbon miktarı % 0,3 – % 2,5 arasında değişen, alaşım elementi olarak da
karbür oluşturucu krom, vanadyum, molibden ve volframın yanı sıra nikel ve mangan da
bulunduran takım çeliklerine soğuk iş takım çelikleri denir. Yüksek başlangıç sertliklerine
sahiptir ve bu sertlik 200°C’yi aştığında hızlı bir şekilde düşmektedir. Bu nedenle, 200°C ve
altındaki sıcaklıklarda çalışan iş parçalarının talaşlı ve talaşsız şekil verme işlemlerinde
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yaygın olarak kullanılmaktadırlar (Callister and Rethwisch, 2014). Sleipner soğuk iş takım
çeliği, çok özellikli bir profile sahip, yüksek alaşımlı bir takım çeliğidir. Ayrıca her türlü
yüzey işlemi için uygundur. İyi aşınma direnci, iyi talaşlanma direnci, yüksek sıcaklıkta
temperlemenin ardından iyi sertlik (> 63 HRc), ısıl işlemde iyi boyutsal tutarlılık, iyi
işlenebilirlik ve taşlanabilirlik ve iyi yüzey işleme özellikleri nedeniyle son zamanlarda AISI
D2 (1.2379) soğuk iş takım çeliğine alternatif olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlamıştır (Özlü, 2021).
Yüksek maliyet ve uzun imalat sürelerinden dolayı işleme parametrelerinin optimum
değerlerinin belirlenmesi ve mümkün olan en kısa süre ve işlemede istenilen ölçü tamlığını
ve yüzey kalitesini elde etmek büyük önem teşkil etmektedir (Shaw, 2004). En uygun işleme
şartlarının belirlenmesi de üretim esnasında ilgili takım tezgahında kullanılan parametrelerin
optimize edilmesi ile sağlanabilmektedir. Deney parametrelerinin optimizasyonunda
kullanılan tekniklerden biri de Taguchi optimizasyon tekniğidir. Taguchi yöntemi Dr.
Genichi Taguchi tarafından 1950’lerde süreç eniyileme tekniği olarak geliştirilmiştir.
Taguchi’nin kalite alanına getirmiş olduğu en dikkat çekici katkı, kalite sistemini üretim
öncesi (off-line) ve üretim süreci (on-line) olarak ikiye ayırarak bir ürünün kalitesini ve
müşteri memnuniyetini, üretim öncesindeki aşamada tasarım ve geliştirmenin mükemmelliği
ile yakından ilgili olduğunu gösteriyor olmasıdır (Nas and Öztürk, 2018). Taguchi yöntemi
farklı parametrelerin, farklı seviyeleri arasından en iyi kombinasyonu saptamak için oldukça
kullanışlı bir yöntemdir. Her bir parametrenin, her bir seviyesini içeren tüm kombinasyonlar
için oldukça fazla deneysel çalışma yapılması gereken durumlarda Taguchi yönteminde
ortogonal dizi tablosu kullanılarak çok daha az sayıda deneysel çalışmayla sonuca ulaşmak
mümkündür (Taguchi et al. 2005).
İş parçası ve kesici takım malzemelerinin performansını arttırmak için son zamanlarda farklı
iyileştirme teknikleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kriyojenik işlemdir.
Kriyojenik işlem hem çevre dostu hem insan sağlığı açısından en zararsız mekanik iyileştirme
yöntemi olması nedeniyle yaygın kullanım alanına sahiptir (Özbek, 2021). Bu çalışmada,
Sleipner soğuk iş takım çeliği kriyojenik işlemli ve işlemsiz PVD kaplamalı karbür kesici
takımlar ile işlenerek kesme sıcaklığındaki değişimler deneysel olarak tespit edilmiştir. En
küçük kesme sıcaklığı (Ctemp) değerini veren parametreleri belirlemek için Taguchi
optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Kesme parametrelerinin ve kesici takıma uygulanan
kriyojenik işlemin kesme sıcaklığı üzerindeki etki oranlarını belirlemek için deneysel
sonuçlar kullanılarak Varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.

MATERYAL METOT
Bu çalışmada, tornalama işleminde kesme parametrelerinin ve kesici takıma uygulanan
kriyojenik işlemin kesme sıcaklığı üzerindeki etkileri araştırılarak optimum işleme şartları
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belirlenmiştir. Tornalama deneylerinde kullanılan takım çeliği Ø70x250 mm ölçülerinde imal
edilmiş olup kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Sleipner Çeliğinin Kimyasal Bileşimi (%)
C

Si

Mn

Cr

Mo

V

0,90

0,90

0,50

7,8

2,5

0,50

Deneylerde kullanılan CNC torna tezgahı GOODWAY marka olup motor gücü 7,5 KW’ dır.
Tornalama deneylerinde, TaeguTec kesici takım firması tarafından imal edilmiş olan NT
TT5080 kodlu kaplamalı karbür (PVD-TiN+AlTiN) tornalama uçları kullanılmıştır. Kesme
bölgesinde oluşan sıcaklığı ölçmek için Optris marka PI 450 modelli termal kamera
kullanılmıştır.
Deneysel çalışmalarda doğru sonuca ulaşabilmek için doğru deney tasarımının yapılması
gerekmektedir. Yapılan çalışmada, deney tasarım ve analiz yöntemi olarak Taguchi metodu
kullanılmıştır. Bu yaklaşımda, sonuçları analiz edebilmek için S/N oranı olarak bilinen bir
istatistiksel performans ölçüsü kullanılır. Deneylerden elde edilen sonuçlar sinyal/gürültü
oranına (S/N) çevrilerek değerlendirme yapılır. S/N oranlarının hesaplanmasında;
karakteristik tipine bağlı nominal en iyidir, en büyük en iyidir ve en küçük en iyidir metotları
kullanılır (Kara, 2017; Masmiati and Sarhan 2015). Bu çalışmadaki S/N değerlerinin
belirlenmesinde, işleme verimliliği bakımından kesme sıcaklığı değerinin en küçük olması
istenildiği için Eşitlik 1’de verilen “en küçük en iyi” prensibine karşılık gelen formül
kullanılmıştır.
n

1
S/N = −10log � � yi 2 �
n

(1)

i=1

Burada; yi ölçülen kesme sıcaklığı değerini, n ise yapılan deney sayısını ifade etmektedir. Bu
çalışmada, kesme parametreleri; kesici takım türü (Ct), kesme hızı (V), ilerleme miktarı (f) ve
kesme derinliği (a) olarak seçilmiştir. Sleipner soğuk iş takım çeliğinin sert tornalanmasında
kullanılan kontrol faktörleri ve seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir. Deneysel sonuçlara %95
güven aralığında Varyans Analizi (ANOVA) uygulanarak Ra üzerinde değişkenlerin etki
seviyeleri belirlenmiştir. Taguchi metoduna göre yapılan deney tasarımı ve istatistiksel
analizler Minitab 18 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 2. Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri
Sembol

Kontrol faktörleri

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

A

Kesici takım türü (Ct)

İşlemsiz

İşlemli

B

Kesme hızı - V ( m/dak)

40

60

80

C

İlerleme hızı - f (mm/dev)

0,04

0,06

0,08

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Kesme Sıcaklığının Optimizasyonu
Sleipner soğuk iş takım çeliği üzerinde, Taguchi L18 deney tasarımına göre gerçekleştirilen
tornalama deneyleri sonucunda elde edilen kesme sıcaklığı (Ctemp) değerleri ile hesaplanan
S/N oranları, Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Deney Tasarımı, Ra ve S/N Oranları
Kesme
sıcaklığı
Ctemp
(ºC)

Ctemp - S/N
oranı (dB)

0,04

209,5

-46,4237

40

0,06

232,4

-47,3247

İşlemsiz

40

0,08

215,8

-46,6810

4

İşlemsiz

60

0,04

217,6

-46,7532

5

İşlemsiz

60

0,06

252,7

-48,0521

6

İşlemsiz

60

0,08

248,3

-47,8995

7

İşlemsiz

80

0,04

229,5

-47,2157

8

İşlemsiz

80

0,06

270,9

-48,6562

9

İşlemsiz

80

0,08

257,8

-48,2257

10

İşlemli

40

0,04

230,1

-47,2383

11

İşlemli

40

0,06

219,2

-46,8168

12

İşlemli

40

0,08

218,9

-46,8049

13

İşlemli

60

0,04

232,5

-47,3285

14

İşlemli

60

0,06

221,4

-46,9036

15

İşlemli

60

0,08

254,6

-48,1172

16

İşlemli

80

0,04

264,5

-48,4485

17

İşlemli

80

0,06

222,6

-46,9505

18

İşlemli

80

0,08

274,2

-48,7613

Deney
numarası

(A)
Kesici
takım türü

1

İşlemsiz

40

2

İşlemsiz

3
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Kontrol faktörlerinin optimum seviyeleri ve performans karakteristikleri (Ctemp) üzerinde bu
faktörler arasından en etkili olanlarının belirlenmesinde Taguchi metoduyla oluşturulan S/N
yanıt tablosu kullanılmaktadır. Bu tablodaki en büyük S/N değerleri, o kontrol faktörüne ait
optimum seviyeyi göstermektedir. Kesme sıcaklığı üzerinde her bir kontrol faktörünün
etkisini gösteren S/N yanıt tablosu Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. S/N Yanıt Tablosu
Seviyeler

Kontrol faktörleri
Ct

V

f

Seviye 1

-47,47

-46,88

-47,23

Seviye 2

-47,49

-47,51

-47,45

-48,04

-47,75

Seviye 2
Delta

0,02

1,16

0,51

Sıralama

3

1

2

Tablo 4 incelendiğinde, kesme sıcaklığı üzerinde en etkili parametrenin kesme hızı olduğu
görülmektedir. Bu sonuç, yapılan varyans analizi ile doğrulanmıştır. Bununla birlikte
Sleipner soğuk iş takım çeliğinin tornalanmasında optimum kesme sıcaklığı; kesici takım
türünün birinci seviyesinde (A1), kesme hızının birinci seviyesinde (B1) ve ilerleme hızının
birinci seviyesinde (C1) elde edilmiştir. Kontrol faktörlerinin yani kesme parametrelerinin
optimum değerlerini gösteren ana etki grafiği Şekil 1’de verilmiştir. S/N yanıt tablosunda
olduğu gibi ana etki grafiğinde de en büyük S/N değerleri, o parametreye ait optimum
seviyeyi göstermektedir. Buna göre kesici takım türü, kesme hızı ve ilerleme hızı için
sırasıyla optimum değerler İşlemsiz takım, 40 m/dak ve 0,04 mm/dev olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. S/N Oranları İçin Ana Etki Grafiği
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Varyans Analizi (ANOVA)
Kesme sıcaklığı üzerinde, kontrol faktörlerinin etki seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan
varyans analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Burada, her bir değişkenin önem seviyesini
gösteren F değerleri ve yüzde etki oranları (Percentage Contribution Ratio-PCR)
görülmektedir. Bu analiz %95 güvenirlik ve %5 önem seviyeleriyle gerçekleştirilmiştir.
Kontrol faktörlerinin etkisi F değerlerinin karşılaştırılmasıyla belirlenir. F değeri en büyük
olan faktör, sonuca en fazla etki eden faktördür.
Tablo 5. ANOVA Tablosu
Kontrol
faktörü

Serbestlik
Kareler
derecesi (DF) toplamı (SS)

Kareler
ortalaması
(MS)

F

P

PCR (%)

Ct

1

0,68

0,68

0,00

0,962

0,01

V

2

3125,56

1562,78

5,39

0,021

43,25

f

2

621,07

310,53

1,07

0,373

8,59

Hata

12

3478,71

289,89

Toplam

17

7226,02

48,14
100

Varyans analizi sonuçlarına göre, kesme sıcaklığını etkileyen en önemli parametrenin
%43,25’lik oranla kesme hızı (Faktör B) olduğu görülmüştür. Daha sonra %8,59’luk oranla
ilerleme hızı (Faktör C) ve son olarak %0,01’lik oranla kesici takım türü (Faktör A)
gelmektedir.

Doğrulama Deneyleri
Optimizasyon işleminin son adımı, doğrulama deneylerinin yapılması ve optimizasyon
işleminin geçerliliğinin test edilmesidir. Taguchi optimizasyonu sonucunda optimal yüzey
pürüzlülüğü değerini veren parametre grubu bazen mevcut deneylerden herhangi biri
olabilirken, bazen ise yapılan deneylerin haricinde bir deney olabilmektedir. Yapılan
çalışmada yüzey pürüzlülüğü için optimum sonuca mevcut deneyler içerisinde A1B1C1
deney şartlarında ulaşılmıştır. Bu yüzden doğrulama deneyleri gerçekleştirilmemiştir.
Optimum şartlar için kesme sıcaklığı değeri 209,5 ºC olarak bulunmuştur.

SONUÇLAR
Bu çalışmada, Sleipner soğuk iş takım çeliğinin farklı kesici takım (kriyojenik işlemli ve
kriyojenik işlemsiz), kesme hızı (40, 60, 80 m/dak) ve ilerleme hızı (0,04, 0,06, 0,08 mm/dev)
kombinasyonlarında işlenmesi için bir dizi tornalama deneyi gerçekleştirilmiştir. Deneyler
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Taguchi L18 ortogonal dizinine göre tasarlanmıştır. Bununla birlikte varyans analizi ile kesme
parametrelerinin kesme sıcaklığı üzerindeki etkileri ve optimizasyonun geçerliliği test
edilmiştir. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
• Taguchi analizi sonucu, kesme sıcaklığı için kesici takım türünün birinci seviyesinde
(işlemsiz takım), kesme hızının birinci seviyesi olan 40 m/dak ve ilerleme hızının birinci
seviyesi olan 0,04 mm/dev değerlerinde en düşük kesme sıcaklığı değerine ulaşılmıştır.
• Optimum kesme şartlarındaki Ctemp değeri 209,5 ºC olarak bulunmuştur.
• ANOVA sonuçlarına göre, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili parametrenin kesme hızı
(% 43,25), daha sonra sırasıyla ilerleme hızı (% 8,59) ve kesici takım türü (% 0,01) olduğu
görülmüştür.
Yapılan çalışma sonuçlarına göre, Sleipner soğuk iş takım çeliğinin tornalama işlemindeki
optimum kesme sıcaklığı değerlerinin belirlenmesinde, Taguchi deneysel tasarım metodunun
başarılı bir şekilde uygulanabileceği görülmüştür.
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ABSTRACT
In the present paper, the thermosolutal convection in couple-stress fluid saturating a porous
medium is considered. The basic perturbation theory based on normal modes and linear
stability theory is applied to obtain the necessary condition which states that the viscoelastic
themoosolutal convection at marginal state, cannot manifest as stationary convection if the
thermal Rayleigh number Ra, the medium permeability parameter km, the couple-stress
parameter F and the stable solute gradient S, satisfy the inequality
𝑅𝑎 ≤

4𝜋 2
𝑘𝑚

[1 + 2𝜋 2 𝐹 +

𝑘𝑚 𝑆𝑎2
4𝜋 4

].

This result clearly established the stabilizing character of couple-stress parameter and stable
solute gradient whereas destabilizing character of medium permeability.
Keywords: Couple-stress fluid, thermosolutal instability, porous medium.

1. INTRODUCTION
Thermosolutal convection in porous media has attracted many researchers during the last few
decades due to its various applications in geophysics, food processing, soil sciences, ground
water hydrology and nuclear reactors etc. The thermal convection of a Newtonian fluid, under
various assumptions of hydrodynamics and hydromagnetics has been discussed in detail
Chandrasekhar (1981). The convective flow in a porous medium has been studied by
Lapwood (1948) by using linear stability theory whereas Wooding (1960) studied the
Rayleigh instability of a thermal boundary layer in flow in a porous medium.
In all the above studies, the fluid is considered to be Newtonian. Although the problem of
thermal convection has been extensively investigated for Newtonian fluids, relatively little
attention has been devoted to this problem with non-Newtonian fluids. With the augmenting
importance of non-Newtonian fluids with magnetic field in modern technology and industries,
the investigations on such fluids are desirable. One such type of fluid is couple-stress fluid.
Stokes (1966) proposed and postulated the theory of couple-stress fluid. One of the
applications of couple-stress fluid is its use to the study of the mechanism of lubrication of
synovial joints, which has become the object of scientific research. A human joint is a
dynamically loaded bearing which has articular cartilage as the bearing and synovial fluid as
lubricant. When fluid film is generated, squeeze film action is capable of providing
considerable protection to the cartilage surface. The shoulder, knee, hip and ankle joints are
the loaded-bearing synovial joints of human body and these joints have low-friction
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coefficient and negligible wear. Normal synovial fluid is clear or yellowish and is a viscous,
non- Newtonian fluid.
According to the theory of Stokes (1966), couple-stresses are found to appear in noticeable
magnitude in fluids. Since the long chain hylauronic acid molecules are found as additives in
synovial fluid. Walicki and Walicka (1999) modeled synovial fluid as couple-stress fluid in
human joints. Sharma and Thakur (2000) have studied the couple-stress fluid heated from
below in hydromagnetics.
A good account of convection problems in a porous medium is given by Vafai and Hadim
(2000), Ingham and Pop (1981) and Nield and Bejan (2006). Sharma and Rana (2001) have
studied thermal instability of a incompressible Walters’ (model 𝐵 ′ ) elastico-viscous in the
presence of variable gravity field and rotation in porous medium whereas stability of
incompressible Rivlin-Ericksen elastico-viscous superposed fluids in the presence of uniform
horizontal magnetic field in porous medium studied by Rana et al. (2011). Recently, Kumar
(2011) studied stability of stratified couple-stress dusty fluid in the presence of magnetic field
through porous medium whereas Rana and Sharma (2011) studied the hydromagnetic
thermosolutal instability of compressible Walters’ (model 𝐵 ′ ) rotating fluid permeated with
suspended particles in porous medium and found that magnetic field completely stabilizes the
system. Rana (2012, 2014) derived a semi-circle theorem on the onset of couple stress fluid
and discussed the effects of various parameters.
Keeping in mind the importance in various applications mentioned above, our main aim in the
present paper is to find the necessary condition on the onset of thermosulutal instability of
couple-stress fluid saturating a porous medium.
2. MATHEMATICAL MODEL AND GOVERNING EQUATIONS
Here, we consider an infinite, horizontal, incompressible couple-stress viscoelastic fluid of
depth d, bounded by the planes z = 0 and z = d in an isotropic and homogeneous medium of
porosity 𝜀 and permeability k1, which is acted upon by gravity g(0, 0, -g). This layer is heated
𝑑𝑇
and soluted from below such that a steady adverse temperature gradient 𝛽 (= | 𝑑𝑧 |) and a
𝑑𝐶

uniform solute gradient 𝛽 ′ (= |𝑑𝑧 |) are maintained. The character of equilibrium of this initial
static state is determined by supposing that the system is slightly disturbed and then following
its further evolution.
Z

g = g(0,0,-g)

Z=d

Couple-stress
Fluid

Porous Medium

H = (0,0,H)
Z=0

O

X

Heated and soluted from below

Y

Schematic Sketch of Physical Situation
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Let 𝜌 , 𝜐 , 𝜇𝑐 , µ𝑒 , 𝑝, 𝜀, T, C, α, 𝛼 ′ and v(0, 0, 0), denote respectively, the density,
kinematic viscosity, couple-stress viscosity, magnetic permeability, pressure, medium
porosity, temperature, concentration, thermal coefficient of expansion, solute coefficient of
expansion and velocity of the fluid.
The equations expressing the conservation of momentum, mass, temperature and
concentration for couple-stress fluid in a porous medium [Chandrasekhar (1981), Sharma and
Thakur (2000), Kumar (2011)] are
1 𝜕𝒗

1

1

𝛿𝜌

1

𝜇

[ + 𝜀 (𝒗. ∇)𝒗] = − 𝜌 ∇𝑝 + 𝒈 (1 + 𝜌 ) − 𝑘 (𝜐 − 𝜌𝑐 ∇2 ) 𝒗,
𝜀 𝜕𝑡

(1)

∇. 𝒗 = 0,

(2)

0

𝐸

𝜕𝑇
𝜕𝑡

0

1

0

+ (𝒗. ∇)𝑇 = 𝜅 ∇2 T,

(3)

𝜕𝐶

𝐸 ′ 𝜕𝑡 + (𝒗. ∇)𝐶 = 𝜅 ′ ∇2 C,

(4)

𝜌 𝑐

where 𝐸 = 𝜀 + (1 − 𝜀) (𝜌 𝑠𝑐𝑠 ), 𝜌𝑠, 𝑐𝑠 ; 𝜌0, 𝑐𝑓 denote the density and heat capacity of solid
0 𝑓

(porous) matrix and fluid respectively and 𝐸′ is a constant analogous to E but corresponding
to solute rather than heat; 𝜅, 𝜅 ′ are the thermal diffusivity and solute diffusivity respectively.
The equation of state is
𝜌 = 𝜌0 [1 − 𝛼(𝑇 − 𝑇0 ) + 𝛼 ′ (𝐶 − 𝐶0 )],

(5)

where the suffix zero refers to values at the reference level z = 0.
The initial state of the system is taken to be quiescent layer (no settling) with a uniform
particle distribution number. The initial state is
𝒗 = (0,0,0), 𝑇 = −𝛽𝑧 + 𝑇0, 𝐶 = −𝛽 ′ 𝑧 + 𝐶0 , 𝜌 = 𝜌0 (1 + 𝛼𝛽𝑧),

(6)

is an exact solution to the governing equations.
Let v(u, v, w), θ, δ𝑝 and 𝛿𝜌 denote, respectively, the perturbations in fluid velocity v(0,0,0),
temperature T, pressure p and density 𝜌.
The change in density 𝛿𝜌 caused by perturbation θ in temperature is given by
𝛿𝜌 = −𝜌0 (𝛼θ − α′ γ).

(7)

Using equations (5) – (7) in equations (1) – (4), the linearized perturbation equations
governing the motion of fluid become
1 𝜕𝒗
𝜀 𝜕𝑡

1

1

𝜇

= − 𝜌 𝛻𝛿𝑝 + 𝑔(𝛼θ − α′ γ) − 𝑘 (𝜐 − 𝜌𝑐 ∇2 ) 𝒗 ,
0

1

0

∇. 𝒗 = 0 ,

(9)

𝜕𝜃

𝐸 𝜕𝑡 = 𝛽𝑤 + 𝜅∇2 𝜃,

(10)

𝜕γ

𝐸 ′ 𝜕𝑡 = 𝛽′𝑤 + 𝜅′∇2 𝛾 ,
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3. NORMAL MODE ANALYSIS
Following the normal mode analyses, we suppose that the perturbation quantities have x, y
and t dependence of the form
[𝑤, 𝜃, ℎ𝑧 , 𝛾] = [𝑊(𝑧), 𝛩(𝑧), 𝐾(𝑧), 𝛤(𝑧)]𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑙𝑥 + 𝑖𝑚𝑦 + 𝜔𝑡),

(12)
1

where l and m are the wave numbers in the x and y directions, 𝑘 = (𝑙 2 + 𝑚2 ) ⁄2 is the
resultant wave number and ω is the frequency of the harmonic disturbance, which is, in
general, a complex constant.
Using expression (12) in equations (8) – (11), we obtain
𝑑2

𝑛

1

𝑑2

𝜇

[ − 𝑘 2 ] 𝑊 = −𝑔𝑘 2 (𝛼𝛩 − α′ 𝛤) − 𝑘 (𝜐 − 𝜌𝑐 ∇2 ) (𝑑𝑧 2 − 𝑘 2 ) 𝑊,
𝜀 𝑑𝑧 2
1

(13)

0

𝑑2

𝜕𝜃

𝐸 𝜕𝑡 = 𝛽𝑊 + 𝜅 (𝑑𝑧 2 − 𝑘 2 ) 𝛩,

(14)

𝑑2

𝜕𝛤

𝐸 ′ 𝜕𝑡 = 𝛽′𝑊 + 𝜅′ (𝑑𝑧 2 − 𝑘 2 ) 𝛤 .

(15)

In non-dimensional form, Equation (13) - (15) can be written as
𝜎

[𝜀 +

1−𝐹(𝐷 2 −𝑎2 )
𝑃𝑙

] (𝐷2 − 𝑎2 )𝑊 = −

[𝐷2 − 𝑎2 − 𝐸𝑃𝑟 𝜎]𝛩 = −

𝛽𝑑2

[𝐷2 − 𝑎2 − 𝐸 ′ 𝑆𝑐 𝜎]𝛩 = −

𝜅

𝑔𝑎2 𝑑2 𝛼𝛩
𝜐

+

𝑔𝑎2 𝛼′ 𝑑2 𝛤
𝜐

,

(16)

𝑊,

𝛽 ′ 𝑑2
𝜅′

(17)

𝑊,

(18)

where we have put
𝑎 = 𝑘𝑑, 𝜎 =

𝑛𝑑2
𝜐

𝑘

𝜐

, and 𝑘𝑚 = 𝑑12 , is the dimensionless medium permeability, 𝑃𝑟 = 𝜅 , is the
𝜐

𝜇

thermal Prandtl number, 𝑆𝑐 = 𝜅′ , is the Schmidt number, and 𝐹 = 𝜇𝑑𝑐2 is the couple-stress
parameter.
𝛽𝑑2

Substituting 𝑊 = 𝑊 ′ , 𝛩 = 𝜅 𝛩′ , and 𝛤 =
‘dash’ for convenience, we obtain
𝜎

[𝜀 +

1−𝐹(𝐷 2 −𝑎2 )
𝑃𝑙

𝛽 ′ 𝑑2
𝜅′

𝛤 ′ in equations (16)-(18) and dropping

] (𝐷2 − 𝑎2 )𝑊 = −𝑅𝑎2 𝛩 + 𝑆𝑎2 𝛤,

(19)

[𝐷2 − 𝑎2 − 𝐸𝑃𝑟 𝜎]𝛩 = −𝑊,

(20)

[𝐷2 − 𝑎2 − 𝐸 ′ 𝑆𝑐 𝜎]𝛤 = −𝑊,

(21)

where 𝑅 =
and 𝑆 =

𝑔𝛼𝛽𝑑4
𝜐𝜅

𝑔𝛼′ 𝛽 ′ 𝑑4
𝜐𝜅 ′

, is the thermal Rayleigh number,

, is the analogous solute Rayleigh number.

Here we assume that the temperature at the boundaries is kept fixed, the fluid layer is
confined between two boundaries and adjoining medium is electrically non-conducting. The
boundary conditions appropriate to the problem are [Chandrasekhar (1981)]
W = D2W = 𝛩 = 𝛤 = 0 at z = 0 and 1.

(22)

Then, we prove the following theorem:
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THEOREM: If 𝑅 > 0, 𝐹 > 0 and 𝜎 = 0, then the necessary condition for the existence of
non-trivial solution (𝑊, 𝛩, 𝛤 ) of equations (19)-(21) together with the boundary conditions
(29) and (30) is that
4𝜋2

𝑅>

𝑘𝑚

[1 + 2𝜋 2 𝐹 +

𝑘𝑚 𝑆
2

].

PROOF: If the instability sets in stationary convection and ‘principle of exchange of
stability’ is valid, the neutral or marginal state will be characterized by 𝜎 = 0. Thus the
relevant governing equations (21)-(23) reduces to
[

1−𝐹(𝐷 2 −𝑎2 )
𝑘𝑚

] (𝐷2 − 𝑎2 )𝑊 = −𝑅𝑎2 𝛩 + 𝑆𝑎2 𝛤,

(23)

[𝐷2 − 𝑎2 ]𝛩 = −𝑊,

(24)

[𝐷2 − 𝑎2 ]𝛤 = −𝑊,

(25)

together with the boundary conditions (22).
Multiplying equation (23) by W* (the complex conjugate of W) throughout and integrating the
resulting equation over the vertical range of z, we get
1

1
𝑃𝑙

1

𝐹

1

1

∫0 𝑊 ∗ (𝐷2 − 𝑎2 )𝑊𝑑𝑧 − 𝑃 ∫0 𝑊 ∗ (𝐷2 − 𝑎2 )2 𝑊𝑑𝑧 = −𝑅𝑎2 ∫0 𝑊 ∗ 𝛩𝑑𝑧 + 𝑆𝑎2 ∫0 𝑊 ∗ 𝛤𝑑𝑧.
𝑙

(26)
Taking complex conjugate on both sides of equation (24), we get
[𝐷2 − 𝑎2 ]𝛩∗ = −𝑊 ∗ .

(27)

Therefore,
1

1

∫0 𝑊 ∗ 𝛩𝑑𝑧 = − ∫0 𝛩(𝐷2 − 𝑎2 )𝛩∗ 𝑑𝑧,

(28)

Now, taking complex conjugate on both sides of equation (25), we get
[𝐷2 − 𝑎2 ]𝛤 ∗ = −𝑊 ∗ .

(29)

Therefore,
1

1

∫0 𝑊 ∗ 𝛤 𝑑𝑧 = − ∫0 𝛤(𝐷2 − 𝑎2 )𝛤 ∗ 𝑑𝑧,

(30)

Using equations (28) and (30) in the right hand side of equation (26), we obtain
1
𝑘𝑚

1

1

𝐹

1

∫0 𝑊 ∗ (𝐷2 − 𝑎2 )𝑊𝑑𝑧 − 𝑘 ∫0 𝑊 ∗ (𝐷2 − 𝑎2 )2 𝑊𝑑𝑧 = 𝑅𝑎2 ∫0 𝛩(𝐷2 − 𝑎2 )𝛩∗ 𝑑𝑧.
𝑚

(31)

Integrating term by term on both sides of equation (31) for an appropriate number of times by
making use of boundary conditions (22), we obtain
1
1
∫ (|𝐷𝑊|2
𝑘𝑚 0
2 |𝛩|2 )𝑑𝑧

+ 𝑎2 |𝑊|2 )𝑑𝑧 +
1

1
𝐹
∫ (|𝐷2 𝑊|2
𝑘𝑚 0
2 |𝛤|2 )𝑑𝑧

− 𝑆𝑎2 ∫0 (|𝐷𝛤|2 + 𝑎

𝑎

1

+ 2𝑎2 |𝐷𝑊|2 + 𝑎4 |𝑊|2 )𝑑𝑧 = 𝑅𝑎2 ∫0 (|𝐷𝛩|2 +

.

(32)

Since 𝑊, and 𝛩 satisfy 𝑊(0) = 0 = 𝑊(1), 𝛩(0) = 0 = 𝛩(1), we have by Rayleigh-Ritz
inequalities
1

1

∫0 |𝐷𝑊|2 𝑑𝑧 ≥ 𝜋 2 ∫0 |𝑊|2 𝑑𝑧,
1

1

1

1

(33)

∫0 |𝐷𝛩|2 𝑑𝑧 ≥ 𝜋 2 ∫0 |𝛩|2 𝑑𝑧,

(34)

∫0 |𝐷𝛤|2 𝑑𝑧 ≥ 𝜋 2 ∫0 |𝛤|2 𝑑𝑧,
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and
1

1

∫0 |𝐷2 𝑊|2 𝑑𝑧 ≥ 𝜋 4 ∫0 |𝑊|2 𝑑𝑧.

(36)

Multiplying equation (24) by 𝛩∗ (the complex conjugate of 𝛩), integrating by parts each term
of resulting equation on the right hand side for an appropriate boundary condition, namely
𝛩(0) = 0 = 𝛩(1), it follows that
1

1

∫0 (|𝐷𝛩|2 + 𝑎2 |𝛩|2 )𝑑𝑧 = Real part of (∫0 𝛩 ∗ 𝑊𝑑𝑧)
1

≤ |∫0 𝛩 ∗ 𝑊𝑑𝑧|,
1

≤ ∫0 |𝛩 ∗ 𝑊| 𝑑𝑧,
1

≤ ∫0 |𝛩 ∗ | |𝑊|𝑑𝑧,
1

≤ ∫0 |𝛩| |𝑊|𝑑𝑧,
1⁄
2

1

≤ (∫0 |𝛩|2 𝑑𝑧)

1⁄
2

1

(∫0 |𝑊|2 𝑑𝑧)

.

(37)

(by using Cauchy-Schwartz inequality)
Thus, inequalities (37) can be written as
1

(𝜋 2 + 𝑎2 ) (∫0 |𝛩|2 𝑑𝑧)

1⁄
2

≤

1⁄
2
1
2
|𝑊|
(∫0
𝑑𝑧) .

(38)

Combining inequalities the above inequalities, we obtain
1

1

1

1

1

∫0 (|𝐷𝛩|2 + 𝑎2 |𝛩|2 )𝑑𝑧 ≤ 𝜋2+𝑎2 ∫0 |𝑊|2 𝑑𝑧.

(39)

Similarly, we can write
1

∫0 (|𝐷𝛤|2 + 𝑎2 |𝛤|2 )𝑑𝑧 ≤ 𝜋2 +𝑎2 ∫0 |𝑊|2 𝑑𝑧.

(40)

Thus, if 𝑅 > 0 and 𝐹 > 0 , using the inequalities (33), (36), (39) and (40), the equation (32)
becomes
1

𝐹

𝑙

𝑙

𝑅𝑎2

𝑆𝑎2

1

(𝑃 (𝜋 2 + 𝑎2 ) + 𝑃 (𝜋 2 + 𝑎2 )2 − 𝜋2 +𝑎2 + 𝜋2 +𝑎2 ) ∫0 |𝑊|2 𝑑𝑧 < 0.

(41)

Therefore, we must have
𝑅>

(𝜋2 +𝑎2 )
𝑃𝑙

𝑎2

2

𝑃 𝑆𝑎2

[1 + 𝐹(𝜋 2 + 𝑎2 ) + (𝜋2𝑙+𝑎2)2 ].

Since the minimum value of
𝑅>

4𝜋 2
𝑃𝑙

[1 + 2𝜋 2 𝐹 +

𝑃𝑙 𝑆𝑎2
4𝜋 4

(𝜋 2 +𝑎2 )
𝑎2

2

is 4𝜋 2 at 𝑎2 = 𝜋 2 > 0, hence, we necessarily have

],

(42)

which completes the proof of the theorem.
From physical point of view, the above theorem states that the onset of instability at marginal
state in a couple-stress fluid heated and soluted from below in hydromagnetics saturating a
porous medium cannot manifest as stationary convection, if the thermal Rayleigh number R,
the couple-stress parameter F, the stable solute gradient S and the medium permeability km
satisfy the inequality
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𝑅≤

4𝜋 2
𝑃𝑙

[1 + 2𝜋 2 𝐹 +

𝑃𝑙 𝑆𝑎2
4𝜋 4

]

(43)

4. CONCLUSION
The effect of magnetic field on double-diffusive convection in couple-stress fluid saturating a
porous medium has been investigated. From the above theorem, the main conclusions are as
follows:
(i)

The necessary condition for the onset of instability as stationary convection for
couple-stress elastico-viscous fluid is
𝑅>

(ii)

(iv)

(v)

𝑃𝑙

[1 + 2𝜋 2 𝐹 +

𝑃𝑙 𝑆𝑎2
4𝜋 4

].

The sufficient condition for non-existence of stationary convection at marginal state is
𝑅≤

(iii)

4𝜋 2

4𝜋 2
𝑃𝑙

[1 + 2𝜋 2 𝐹 +

𝑃𝑙 𝑆𝑎2
4𝜋 4

].

In the inequality (42), the thermal Rayleigh number 𝑅 > 0, is directly proportional to
the couple-stress parameter F. Thus, couple-stress parameter has stabilizing effect on
the system which is identical with the results derived by Sharma and Thakur (2000)
and Kumar (2011).
In the inequality (42), the thermal Rayleigh number 𝑅 > 0, is directly proportional to
the stable solute gradient S, which mathematically established the stabilizing effect of
stable solute gradient on the system as derived by Rana and Sharma (2011).
The medium permeability has destabilizing effect on the system as can be seen from
inequality (42), which is an agreement with the earlier work of Sharma and Thakur
(2000), Rana et al. (2011), Kumar (2011), Rana and Sharma (2011) and Rana (2014).
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BIO-ELECTROCHEMICALLY ENHANCED CONSTRUCTED WETLANDS FOR
WASTEWATER RE-USE: A PERFORMANCE STUDY
Gábor Z. Szelényi
Affiliation: University of Pannonia; Research Group on Bioengineering, Membrane
Technology and Energetics; Veszprém, Hungary
ABSTRACT
According to the principles of circular economy, the interest in re-using wastewaters is
globally increasing. Various configurations of constructed wetlands (CW) are installed for
alleviating water shortages throughout arid areas from the Mediterranean to China and India.
Bio-electrochemical systems (BES) have been actively studied because they promise to
produce energy, while biodegrading organic wastes and pollutants. A number of research
results suggest that the performance of different biosystems can be enhanced by 30-300% if
hybridized with bio-electrochemical systems. All CWs involve a more or less separated
aerobic and an anaerobic sub-space; if electrodes are suitably placed, this feature allows for
creating a microbial fuel cell (MFC) within the CW. Remarkable results with such CW-MFC
hybrid systems have recently been reported in the literature. A general shortcoming of these
studies is that they usually involve only 1 - 3 treatments, without replicates, therefore the
results are hardly comparable and they cannot be statistically confirmed. The other gap is that
while most published studies involve measurements of pollutant removal parameters
(suspended solids, organic matter, COD, N-species), the electric behaviour of the CW-MFCs,
and the effect of environmental factors are often neglected. In the present research, the
electric performance of 6 parallel CW-MFCs were measured in conjunction with
environmental factors, such as luminosity, temperature, cathode position, matrix material and
the phenophase of the test vegetation. The CW-MFCs were monitored throughout the whole
vegetation period of the test plants, from sowing till harvest. The experimental setup was
borrowed from the agricultural research methodology that allows for statistical comparisons
at this replicate number. The results suggest that the effects of the phenophase and
(consequently) of the luminosity dominated. The results also confirm that the position of the
cathode affects the cell performance, in accordance with literature data. The temperature and
the matrix composition seems to have less, although non-negligible effect. An unexpected
result of the cyclic voltammetry was that the capacitive behaviour, typical for purely chemical
fuel cells, could also be demonstrated in bio-electrochemical systems. Additionally, the
dominant role of the plant roots appears more to feed the anode biofilm by producing
exudates, than to transfer atmospheric oxygen to the cathode.
Keywords: Cell configuration, Circular wastewater management, Constructed wetland, CWMFC hybrid, Electric performance, Microbial fuel cell, Organic waste re-use
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1. INTRODUCTION
Wetlands are vegetated natural biofilters, they have been known and used for their wastewater
cleaning ability, for long. In the rhizosphere of these systems, the plant roots take up
inorganic pollutants, such as nitrogen and metal ions as nutrients, while the associated
microbial community mostly biodegrades organic pollutants. The artificial implementation of
this biosystems is constructed wetland (CW), where these same processes occur in a more or
less controlled environment (e.g. isolation, dimensions, loading rate, matrix composition,
vegetation type, aeration, flow control etc.).
Several variants exist, according to the natural features that they imitate, e.g. horizontal or
vertical flow, vegetated or non-vegetated, deep or shallow basin, submerged or solid surface,
organic or inorganic matrix, with or without recirculation etc. [1], [2], [3]. Figure 1 shows the
basic schema of the CW.
Microbial fuel cells (MFC) are bio-electrochemical reactors where exo-electrogenic microbes
oxidize organic compounds by removing and transferring electrons to a positively charged
anode, while the corresponding proton is ejected to the growth medium. The protons diffuse
through a cation exchange membrane towards a negatively charged cathode which is exposed
to atmospheric oxygen. The electrons arrive from the anode through an external circuit to this
same cathode, where they recombine with oxygen and the protons to form water. The driving
force of the whole process is the chemical energy contained in the organic matter to be
degraded, but ultimately liberated by this final oxidation step on the cathode. The schema of
the MFC is presented on Figure 2.

Figure 1: Schema of the constructed wetland

Figure 2: Schema of the microbial fuel cell

Since both biosystems involve an anaerobic and an aerobic subspace, they can be hybridized
by suitably placing an anode in the anaerobic subspace, and a cathode in the aerobic subspace
of the CW, and by separating the subspaces with an ion exchange membrane or layer. From
an environmental engineering point of view, the CW-MFC is a bio- electrochemically
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enhanced constructed wetland. From a biochemical point of view, it may be considered as an
MFC with vegetated biocathode. The schema of the CW-MFC (surface cathode-type) can be
seen on Figure 3.
Both CWs and MFCs have been the subject of extensive research for decades now, and their
combination gained an exponentially growing interest in the recent few years, too. Several
studies demonstrate that the performance of biological systems can be improved by 30 - 300%
if coupled with bio-electrochemical systems [4], [5]. No surprize that CW-MFCs appear to be
particularly intensively studied in China and India, two countries with vast stocks of
wastewater and huge needs of wastewater recycling. The large majority of the publications
explore the pollutant removal performance of CW-MFCs, including NH3, COD, emerging
contaminants, persistent organic pollutants and even toxic metals. The other main research
area is testing the functional parameters, such as matrix materials, electrode configurations
and the involved microbial community [5], [6], [7], [8], [9] [10], [11], [12], [13]. Meanwhile,
the electric behaviour of CW-MCs has not been systematically studied yet. The aim of the
present research is therefore to contribute new information in this neglected field.
Furthermore, most of the published works involve testing only one or two reactors.
Considering that the behaviour of complex biosystems usually depends on a large number of
unknown variables, this is a reasonable choice. But it limits the repeatability of the
experiments, and limits the scope of statistical processing, too. Analogously, agricultural
research hurtles into the same dilemma, and it has already developed appropriate test methods
to circumvent it. The application of an experimental setup borrowed from the agroscience,
allowed us to use a larger number of treatments and replicates, in sake of a more reliable
statistical analysis and improved repeatability.
The effects of environmental factors (such as light density and ambient temperature) and
functional variables (such as matrix composition, cathode position and the presence/absence
of test vegetation) on the electric performance of CW-MFCs were studied. These variables
were selected because they determine the future technological-scale application of such
systems.
Cyclic voltammetry has not been successfully applied to CW-MFCs yet, and only rarely
applied to bio-electrochemical systems [14].

2. MATERIALS and METHODS
2.1. Bioreactors
The reactors consisted of 1 l volume plastic test dishes, supplied with 113 cm2 area anodes
and cathodes, with 4 cm electrode spacing. All electrodes consisted of a coconut fibre (coir)
disk, covered with 5 mm inox iron mesh attached. The space between the electrodes was
filled with 340 m3 filter matrix, composed of a mixture of mineral wool and “Biofuna”
commercial compost, described as below. Since both components has a cation exchange
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property, no CAM membrane was needed [15]. The reactors had an anode port for injecting
inoculant and nutrients directly to the anode space, if necessary. The water loss by
evapotranspiration was compensated before each measurement. The test vegetation was maize
(Zea mays L.), MS Erika F1 hybrid. 8 grains were planted in each bioreactor, which was
reduced to 5 at the end of the start-up period. The external circuit initially consisted of a
resistance of 800 Ω, which was periodically adjusted later.
In the surface cathode series, the cathode was placed 1 cm below the rim in a way that the
substrate moistened the electrode, while it remained in contact with the atmosphere.
In submerged cathode CW-MFCs, the whole MFC block was lowered by 4 cm, the test
culture being planted on a bare coir plate on the surface of the substrate. This way, the
cathode was submerged in the substrate by 4 cm. Figure 4 show the bioreactor with
submerged cathode.

Figure 3: CW-MFC with surface cathode

Figure 4: CW-MFC with submerged cathode

2.2. Experimental setup
Three of both types of bioreactors were used, with 0 v%, 10 v% and 30 v% of compost in the
matrix in both series. After harvest, the whole measurement campaign was repeated in the
absence of the test culture. The whole experimental setup is represented on Figure 5.
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Figure 5: Experimental setup
With test vegetation

Without test vegetation

2.3.
2.4. Measurement sequence
For starting up the bio-electrochemical activity, the anodes were inoculated with 1 g of
compost and 2 g of glucose. The maize germs were planted when the intensive CO2 bubbling
ended, after 2 days. The germinated test plants solidly rooted within 6 days after plantation. 55 drops of FITO general plant nutrient solution was applied per reactor, for NPK nutrition. By
the 6th week, the roots entirely entangled the reactor space; therefore the first polarisation
curves could be determined with a series of resistances, by taking the tension and the current
values at 10 minutes intervals. The external resistances were adjusted from the original 800 Ω
to the determined internal resistance value between 1000 and 1500 Ω for a month, when the
start-up period ended, and the step was repeated. For the steady-state period, 1000 Ω external
resistance was applied to all bioreactors. The daily electric measurements were made with
digital multimeters, while the current was permanently monitored with Deprez μA meter
(Monacor) as well, for easy visual oversight.
During the steady-state period, the light density, the ambient temperature and the cell voltage
was measured three times a day, under various natural light and temperature conditions, until
the end of the vegetation season.
After harvest, the temperature and cell voltage measurement continued for the same period of
time, as control against light and vegetation conditions. The polarisation curves were
determined again, to test the eventual difference of internal resistance between the presence
and absence of test plants.
Cyclic voltammetry
Cyclic voltammetry measurements were carried out in the absence of test plants, in order to
test the basic capacitive property of the bioreactors. Similar to the polarisation measurement,
a series of resistance was used to determine the polarisation both by stepping up and down,
and evaluate the deviation between the curves.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Limitations of the data processing:
a) Although several variables were monitored during the start-up process for adjustment
purposes, only the findings of the steady-state and after-harvest period are in the scope of this
paper.
b) Once the internal resistance determined and the corresponding external resistance fixed in
the circuit, the delivered cell power is a linear function of the cell voltage, according to Ohm’s
law. The cell performance can therefore be monitored by measuring this latter.
The experiments searched for relationships between environmental and functional variables,
and the cell electric performance as presented on Figure 6.

Figure 6: Tested relationships

3.1. Effects of the compost rate and cathode position on the electric performance
The diagram on Figure 7 visualizes the cell voltage in function of the applied compost rate
and the position of the cathode. Both effects are remarkable at the first glance: 4.2 times
higher cell voltage can be obtained with surface cathodes than with submerged cathodes, and
the cell voltage is consistently higher with increasing compost rate in the matrix material.
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Figure 7: Effects of compost rate and cathode position (mV/replicates)

As seen on Table 1 and Table 2, the analysis of variances confirms this intuitive observation:
both p-values are far below the 5% significance threshold, whether test plants were present or
absent.
The mean voltage is 420% higher in surface cathode than in submerged cathode bioreactors
when test vegetation is present and 330% higher when it is absent. (The variance is over three
times higher, though.) This also points out a considerable effect of the presence of test
vegetation.

Table 1: ANOVA of Cathode position against compost rate with test vegetation
2-way ANOVA / Cathode position vs. compost %
Factors
SS
Sample / Light density
619931,6569
Culomns / Compost %
427625,5399
Interaction
391495,2445
Intern
291781,6392
Total
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df
1
2
2
564

MS
F
p-value
619931,6569 1198,298342 1,2E-141
213812,7699 413,2898924 3E-111
195747,6222 378,370823 6,2E-105
517,3433318

F crit.
3,857999
3,011701
3,011701

569

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Table 2: ANOVA of Cathode position against compost rate without test vegetation
2-way ANOVA / Cathode position vs. compost % - without test plants
df
Factors
SS
1
177963,3719
Sample / Light density
2
Culomns / Compost %
29514,19848
2
119511,5099
Interaction
612
406097,9689
Intern
733087,0493

Total

F crit.
F
p-value
MS
177963,3719 268,1953419 2,95E-50 3,856698
14757,09924 22,23932505 4,75E-10 3,010444
59755,75497 90,05344729 5,23E-35 3,010444
663,5587728

617

The ANOVA also shows a significant, yet momentarily unexplained interaction between the
two variables. Further investigation is needed to determine the underlying cause of this
interaction. Also, further research is necessary to determine the maximum possible percentage
of compost in the matrix material, without losing structural stability. The overwhelming
performance advantage of surface cathodes implies that the oxygen transport by roots of the
test vegetation cannot reasonably compete with a direct exposure to atmospheric oxygen. This
will cause an engineering challenge for large-scale technological implementation where
submerged cathode would have been easier to treat.

3.2. Effects of the light density and temperature on the electric performance
The diagram on Figure 8 shows the effect of these two environmental factors.
Figure 8: Effects of environmental variables in the cell performance

With surface cathode

With submerged cathode

In the case of surface cathodes, the light density has a positive retard effect on the cell
voltage, confirmed by the analysis of variances, presented on Table 3.
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Table 3: ANOVA of light density and compost rate against cathode position
2-way ANOVA / Surface cathode
Factors
Sample / Light density
Culomns / Compost %
Interaction
Intern

SS
15258,45922
455388,3416
4406,882745
66301,71412

Total

541355,3976

df
2
2
4
144

MS
F
p-value F crit.
7629,229608 16,56984 3,34E-07 3,058928
227694,1708 494,5266 3,13E-65 3,058928
1101,720686 2,392816 0,053352 2,434503
460,4285703

152

This might be explained by an accumulation of photosynthesis products in the test plant
tissues during sunny periods, and a delayed exudation of metabolites by the roots. The
ambient temperature has no apparent effect on the cell voltage within the 20 - 35 oC range.
In case of submerged cathode, this retard effect of the light density was not detected at all.
This confirms the previous observation that no significant oxygen transport/release occurs in
the case of the applied test vegetation (maize).

3.3. Effect of the test vegetation on the internal resistance of the CW-MFC
Figures 9 and 10 compare the polarization curves of a submerged cathode bioreactor, when
test vegetation is present, or absent.
Figure 9: Polarisation curve sample, with test
vegetation

Figure 10: Polarisation curve sample, without
test vegetation

The internal resistance seems to decrease by approx. 15% in the presence of test vegetation.
This might be explained by an increased apparent conductivity of the matrix entangled with
living roots, due to the plans’ own bioelectric current [16].
Similar shift was observed in some of the other bioreactors, but further investigation is needed
to demonstrate a statistically valid correlation.
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3.4. CYCLIC VOLTAMMETRY
When taking the polarization curve of a source of direct current, stepping up the resistance
series does not give the same result as stepping downwards. The voltammograms on Figures
11 presents a visual overview on the evolution of the gap of curves with increasing the scan
rate.
Figure 11: Voltammograms on CW-MFC2 with different scan rates

This evolution has been measured on only one of the bioreactors yet. The findings are
indicative only, they remain to confirm statistically, with implementing the voltammetry on
all of them.
The gap between the two curves refers to a capacitive feature of the power source, and is
related to the rate of accumulation of charges. This test is common in electrochemical
research, because the voltammogram is specific to the materials (electrolyte, catalyst,
electrodes), and the cell capacity has to be taken into account when designing complex
circuits. The method has been rarely applied to bio-electrochemical power sources yet. Our
results confirm that besides internal resistance, living electricity sources also possess this
capacitive property, including CW-MFCs. In non-vegetated MFCs, the method was used to
identify the role of electro-active intermediate metabolites [14]. Finding the optimal scan rate
may be an indicator of the reaction time of the microbial consortium to adapt to changed
redox conditions. This might assist the identification of the participating species [17], keeping
in mind that the behaviour of a whole rhizosphere risks to be more complex than that of an
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MFC anode biofilm. Further research is needed to characterize this capacitive property, and to
clarify its underlying mechanisms.

4. CONCLUSIONS
The present study demonstrated a decisive advantage of vegetated over non-vegetated CWMFCs, in other terms, over bioreactors that operate in simple MFC mode. This advantage
originates more from the production of root exudates and their utilization as nutrient on the
anode, and not from the transport of oxygen to the cathode. Surface cathodes proved to
largely outperform submerged cathodes, whether they are vegetated or not. The organic
matter content of the matrix significantly increased the electric performance of the bioreactors
within the given range, but further tests are needed to optimize its rate. In case of vegetated
cathode, the environmental light density significantly increases the performance as well, but
the effect is delayed by several days. The ambient temperature had no significant effect on the
electric performance within the studied temperature range.
Further investigation is needed to determine the underlying cause of the statistical interaction
between the compost rate and the cathode position in the bioreactors.
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ÖZET
Ürün tasarım süreçlerinde uygulanan farklı tasarım yaklaşımları tasarım sürecinin yapısını
şekillendirmektedir. Özel sektörde firma hedefleri için yeni ürün tasarım ve üretim süreçlerinde
farklı odaklar belirlenmektedir. Firmanın tasarım anlayışına ek olarak endüstriyel tasarımcıların
sahip olduğu tasarım yaklaşımları da tasarlanan ürüne etkide bulunabilmektedir. Tasarımcının
zihinsel süreçlerinin bir ürün çıktısı haline gelmesi tasarım yaklaşımları ve kullanıcı odaklı
yöntemlerin yanında tasarımcının karakter özelliklerine ve yönelimlerine bağlı olarak
sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmada tasarım süreci boyunca şekillenen ürün aşamaları katmanlı
olarak değerlendirilmiş, tasarımcı gözünden çalışma odakları ve tasarlanan ürüne etkisi
incelenmiştir. Tasarımcının tasarladığı bir ürünü nasıl tanımladığı, firma bünyesinde
etkileşimde olduğu diğer uzmanlık alanlarıyla bağlantısı ve endüstriyel tasarım mesleğinin
yapısını kavrama biçimi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan anket uygulaması
yoluyla farklı firmalarda ve görevlerde yer alan endüstriyel tasarımcıların görüşleri analiz
edilmiştir. Tasarımcıların sosyal karakteri ve mesleki yönelimleri arasındaki ilişkileri
çözümleme amacı taşıyan ön çalışma niteliğindeki bu araştırmada, tasarımcıların sahip olduğu
tasarım yaklaşımları ile hedefledikleri çalışma alanlarının birbirlerini destekleyebileceği
görülmüştür. Bu doğrultuda tasarımcı odaklı süreçler için görüş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tasarım mesleği, tasarımcı odaklı tasarım, tasarımcı karakteri,
tasarım yaklaşımı.

EXAMINATION OF DESIGNER'S CHARACTER ORIENTED INDUSTRIAL
DESIGN PROCESSES
ABSTRACT
Different design approaches applied in product design processes shape the structure of the
design process. In the private sector, different focuses are determined in new product design
and production processes for company targets. In addition to the firm's design approach, the
design approaches of industrial designers can also affect the designed product. The cognitive
processes of the designer become a product output, depending on the design approaches and
user-oriented methods, as well as the designer's characters and orientations. In this study, the
product stages shaped during the design process were evaluated in layers, and the focus of
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project and the effect on the designed product were examined from the perspective of the
designer. How the designer defines a product he/she has designed, its connection with other
areas of expertise that he/she interacts with within the company, and the way he/she understands
the structure of the industrial design profession have been investigated. The opinions of
industrial designers in different companies and tasks were analyzed through the survey prepared
within the scope of the study. In this preliminary study, which aims to analyze the relationships
between the social activities and professional orientations of designers, it has been seen that the
design approaches of the designers and the work areas they target can support each other. In
this direction, opinions and suggestions were made for designer-oriented processes.
Keywords: Industrial design profession, designer-oriented design, designer’s character, design
approach.

GİRİŞ
Tasarım, sistematik girdi ve hedeflenen çıktılarla sürdürülen yaratıcı etkinlikler bütünüdür.
Süreç çıktısı olan ürün ve değerler kullanıcı odağında şekillendirilmektedir. Bu doğrultuda
tasarım literatüründe kullanıcı ve ürün ilişkileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır (Schön, 1985;
Oxman, 2006; Stappers, 2006; Valencia vd., 2013). Ancak ürünü tasarlayan tasarımcıların
ürünle etkileşimleri ve ürünü nasıl algıladıklarına ilişkin tasarım süreçlerinin
çeşitlendirilmesinin dışına çıkılmadığı görülmektedir. Çalışmalarda genel olarak kullanıcının
kültürü, ürün algısı ve kullanım biçimi üzerine tartışılmaktadır. Endüstriyel tasarımcının
içerisinde bulunduğu sektörü ve bu sektörün hitap ettiği pazara yönelik geliştirmek istediği
ürünü nasıl algıladığı noktası ise değerlendirmeye alınmamaktadır. Tasarımcıların endüstriyel
tasarım mesleğine bakış açıları, tasarım kavramını değerlendirme yöntemleri, kişisel
yönelimleri, bir ürün sürecinden ve nihai üründen beklentilerinin ne olduğu mesleki ve
sosyolojik açıdan araştırılmaya açık bir alandır. Kullanıcı odaklı tasarım, kullanıcı odaklı ürün
geliştirme süreci ve katılımcı tasarım gibi kullanıcıyı merkeze alan tasarım yöntemlerine ek
olarak tasarımcı odağında şekillenen tasarım süreci ve tasarım hedefleri bir yöntem olarak
kurgulanma potansiyeline sahiptir (Abras vd., 2004; Spinuzzi, 2005; Muller, 2007; Baek vd.,
2008).
Bu çalışma kapsamında ürün tasarımını şekillendiren bilişsel ögeler, tasarımcı ve firma
özelliklerine bağlı olarak değişen odaklar, tasarımcı – ürün – kullanıcı etkileşimleri, tasarımcı
ile ürün ilişkisi, tasarımcının ürünü ve süreci algılayış biçimini etkileyen faktörler incelenmiştir.
Öncelikli literatür araştırması ile birlikte tasarımcıların çalışmakta oldukları alanların, onların
ürün tasarım sürecini ve meslek yapısını algılayış biçimiyle ilişkisi anket uygulaması yoluyla
incelenmiştir. Bir ön çalışma niteliğinde gerçekleşen anket çalışmasında tasarımcıların meslek
ve görevlerinde sahip oldukları kişisel yönelimlerin, zihinsel yeteneklerin ve aldıkları
eğitimlerin etkisi değerlendirilmiştir.
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1. ÜRÜN TASARIM SÜREÇLERİNDE BİLİŞSEL ÖGELER
Tasarım kavramı pek çok tanıma sahip olup temel olarak ‘‘zihinde canlandırılan biçim,
tasavvur’’ olarak belirtilmektedir (URL 1). Tasarım kelimesi, bir zihinsel etkinliği, faaliyeti ve
somut bir çıktıyı ifade edilebilmektedir. Tasarımın bir tasarım üretmek üzere tasarım nesnesi
tasarlamak olduğunu belirten Heskett (2013:13) amaç, süreç ve sonuç üzerinden kavramsal
yapıyı bütünleştirmiştir. Yaratıcı etkinliğe yönelik çalışmalarda kavram, öncelikli olarak somut
bir varlığı zorunlu kılmamaktadır. Yaratıcılık süreçlerinin sonunda ortaya çıkacak olan görüntü
ve nesnelerin oluşmasını sağlayan zihinsel etkinlikler bu sürecin kavramlarını oluşturmaktadır
(Hatchuel vd., 2014). Tasarım terminolojisini oluşturan süreç içerisinde farklı algılanış
biçimlerine bağlı olarak kullanımları da değişebilmektedir. Tasarım sürecinin noktasal
başlangıcından sistematik kurgusuna doğru bir kapsam sıralaması yapıldığında fikir, düşünce,
anlayış, yaklaşım ve felsefe olarak değerlendirilebilir.
Tasarım fikri, tasarımcının zihnindeki kavramları işlenen konu kapsamında kodlayarak izah
etmesidir. Tasarım fikri yapısal olarak bileşik bir fikirdir. Tasarım düşüncesi ise birden çok
tasarım fikrinin birbiriyle tutarlı olarak ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tasarım
düşüncesi, belirli bir sisteme giden ilk adım olarak görülebilir. Tasarım anlayışı konuya ait ortak
öze işaret etmektedir. Özü nitelerken kapsayıcı bir yapıya sahip olup dallanarak
farklılaşmaktadır. Tasarım yaklaşımında aynı öz geçerli olmasına rağmen farklı açılardan
tartışmalar gerçekleşmektedir (Güneş ve Kesdi, 2018). Ürün tasarımını her yönden
şekillendiren söz konusu ögeler ürün tasarımcısının zihinsel etkinliklerinin bir sonucu olarak
açığa çıkmaktadır. Tasarımcının düşünce sistemi bir bütün içerisinde değerlendirildiğinde
kişinin bağlı olduğu tasarım felsefesinin aktarılması gerekmektedir. Düşünüş biçimi ya da
düşünce sistemi olarak tanımlanan felsefe, tasarım kavramını nitelediğinde tasarımcının
düşünce sistemini ve tasarım kavramını tartışma haline getirmektedir (URL 1; Güneş ve Kesdi,
2018). Bir düşünce sistemi olarak tasarım çok boyutlu yapısına ek olarak tasarımcının iç
dünyasını da kapsamaktadır. Endüstriyel tasarımcının zihinsel süreçlerinin çıktısı olarak elde
edilen ürün, yalnızca kullanıcı ile değil ilk olarak tasarımcı ile etkileşime geçmektedir. Söz
konusu bilişsel ögeler ürün tasarım ve geliştirme projelerinin katılımcıları tarafından girdiler
halinde sunulmaktadır. Yalnızca tasarımcı değil etkileşimde bulunulan her birim tasarlanan
ürüne fiziksel ve düşünsel olarak katkıda bulunmaktadır. Farklı uzmanlık alanlarının odak
noktalarına bağlı olarak tasarım sürecini değerlendirme biçimleri de değişebilmektedir.

1.1. Tasarım Süreçlerinde Hedef ve Odaklar
Ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme olarak adlandırılan süreçlere katkıda bulunan her
uzmanlık, kendi alan bilgisine bağlı olarak ürün yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Ortak bir
firma kimliği ve üretim amacı merkezinde buluşan her birey kendi düşünce sistemiyle yeni ürün
tasarımını yorumlamaktadır. Firmaların sektör ve pazar stratejileri, üretimini yaptıkları nesne
ve verilerin odak noktalarını belirlemektedir. Hem süreç hem de sonuçlar üzerinde belirleyici
olan söz konusu odaklara firmaya ait tasarım stratejileri kaynak oluşturmaktadır (Buxton,
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2010). Ürün tasarım sürecinde belirlenen hedefler tasarım, üretim, kullanıcı, maliyet ve daha
pek çok başlık altında sıralanmaktadır. Ürün tasarım sürecinin yaratıcı ve üretici zihnini
oluşturan endüstriyel tasarımcıların bulunduğu çalışmalar kullanıcıyı merkez almaktadır
(Valencia, 2013). Ancak sürecin firma bütününde değerlendirilmesi ürün tasarım ve geliştirme
aşamalarının ortak kabullerle gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.
Yeni ürün tasarımı süreçlerinin sektör ve firma yapısına bağlı olarak farklı metodolojilerle
gerçekleştirilmesi mümkündür. Firmanın ve tasarımın gerçekleştiği birimin ortak kabulleri de
ürün çıktısının oluşturulmasını sağlamaktadır. Ancak endüstriyel tasarımcının ürün tasarımının
farklı aşamalarında belirlediği hedefler süreci kişiselleştirmektedir. Her kişiselleştirilmiş aşama
endüstriyel tasarımcının düşünsel etkinliğinin bir parçasının ürüne yansımasını da beraberinde
getirmektedir. Firmalar kullanıcı ya da müşteri olarak tanımlanan nihai ürünle etkileşime
geçecek kişiye odaklanırken, süreci yaşayan ve tasarım fikirleriyle yaratıcı faaliyeti başlatan
tasarımcılar odak noktası olarak görülebilir. Bu doğrultuda firmalardaki yeni ürün tasarım
sürecinin sondan başa doğru okunması için bir yönelim oluşması beklenir.

2. Ürün Tasarım Sürecinde Farklılaşan Odaklar
Endüstriyel tasarımcı bulunduğu tasarım aşamalarında farklı görevleriyle sürece katkı
sağlamaktadır. Endüstriyel tasarımın amaçlarının yerine getirilmesini öncelikli olarak
benimseyen tasarımcı firma hedeflerine bağlı olarak kendisine yeni odak noktaları
belirleyebilmektedir. Kullanıcıyı merkeze alan tasarım yöntemi olan kullanıcı odaklı tasarım
yoluyla gerçekleştirilen ürün tasarım süreçlerine ek olarak proje aşamalarını geliştirici
etkinlikleri içeren farklılaştırmalar ortaya çıkmaktadır (Buxton, 2010). Disiplinlerarası
çalışmalarla kullanıcıyla buluşan ürünler süreç boyunca etkileşimli yapılarla gelişim
göstermektedir. Tasarım sürecinin aşamalar halinde iyileştirilmesi sonuç ürünün de kademeli
olarak değerinin artmasını sağlamaktadır. Sürecin başlamasını tetikleyen yaratıcı tasarım fikri
ise tasarımcı çevresinde gelişen bazı olayların neticesinde oluşmaktadır. Ürün tasarımcısının
merkezi rolü göz önüne alındığında disiplinlerarası tasarım süreçlerinde kullanıcı odaklı
tasarım yaklaşımıyla ürünlerin tasarlandığı görülmektedir (Valtonen, 2005; Oxman, 2006).
Söz konusu etkileşimlerin gerçekleştiği aşamalar tasarımcı(1), ürün(2) ve kullanıcı(3)
ögelerinin yaratıcı(1), yaratılan nesne – görsel(2) ve alıcı(3) olarak değerlendirilebilmektedir.
Barthes bu etkileşimleri fotoğraf okuma üzerinden değerlendirerek görüntü ve alıcı arasındaki
etkileşimli ortamı ‘‘studium’’ olarak tanımlamıştır. Görüntü karşısında alıcıyı içsel yolculuğa
çıkaran ve deneyimlerine bağlı olarak farklı duygular yaşadığı an ise ‘‘punctum’’dur (Barthes,
1996:34). Bu tanımlamalara bağlı olarak tasarımcı, ürün ve kullanıcı arasındaki ilişkiler de
ortak alan ve kullanıcının düşünsel faaliyetleri ile şekillendirilebilir (Şekil 1).
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Şekil 1. Tasarım sürecinde düşünsel etkileşimler

Ürün tasarımcısının kullanıcı ile empati kurduğu alan olan ‘‘studium’’, tasarımcının kullanıcı
senaryolarını ön gördüğü aşamadır. Belirlenen personanın çevresel etkinliklerinin ve
deneyimlerinin tasarlandığı aşamalarda kullanıcı ürünü reel (fiziksel) ve irreel (düşünsel)
katmanlarda inceleyerek kendisiyle ürün arasında bağ kurmaya çalışır (Güneş, 2019). Fiziksel
yapıların ve arayüzün algılanmasından sonra duyusal etkileşimlerle kullanıcı ürünü tanımaya
devam etmektedir. Somut ve soyut ögeler aracılığıyla kurulan bağlar aşamalı olarak
kullanıcının zihnine erişmektedir. ‘‘Punctum’’, kullanıcının sahip olduğu duygu ve
deneyimlere bağlı olarak görüntü/ürün aracılığıyla gerçekleştirdiği içsel yolculuk alanı olup,
anlık bir şok değil düşünsel etkinliklere sürüklenme halidir. Aynı etkinliğin tasarımcının fikir
bulma aşamasında karşılaştığı ürün ve görseller üzerinden de yaşaması mümkündür.
Tasarımcıların ilham anları tasarımcının yaşadığı punctumun bir sonucu ya da kendisi olarak
ifade edilebilir. Çünkü bu aşamada tasarımcı da bir alıcı yani kullanıcıdır. Ürün tasarımcısına
ilham kaynağı olan nesneler bireysel etkileşim yani studium alanından çıkarak punctum alanına
geçmektedir. Dolayısıyla tasarımcının derinden etkilenerek ilham aldığı alan da punctum olarak
tanımlanabilir. Bu sebeple tasarımcı zihniyle kullanıcı zihninin doğrusal düzlemde iki ayrı uçta
bulunmasına rağmen sonsuzda bir araya gelmesi mümkündür (Şekil 2.)

Şekil 2. Tasarımcı ve kullanıcının düşünsel etkileşimi
Tasarım sürecinde yaşanan bu etkileşimler ürün tasarımındaki odak noktalarını da
değiştirebilmektedir. Firma bünyesinde gerçekleştirilen ürün tasarımlarının marka ve kullanım

www.artuklukongresi.org

711

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

değeriyle pazarda yer alması şema üzerinden aktarılan etkileşimle sağlanmaktadır. Kullanıcı,
ürün süreci ve tasarımcı ile oluşan odak noktaları sektör ve firma yapısına bağlı olarak farklı
yöntemlerle değerlendirilebilmektedir.

2.1. Kullanıcı Odaklı Tasarım
Kullanıcıyı merkeze alan tasarım süreçlerinde uygulanan kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımı
tasarım hedeflerini kullanıcı önceliğiyle belirlemektedir. ‘‘Kullanıcı için tasarım’’ anlayışı
kapsamında gerçekleşen ürün tasarımları tasarım sürecinde göz ardı edilebilecek kullanıcıyı
doğrudan etkileyen her ayrıntıyı süreçte işlemektedir (Abras vd., 2004; Baek vd., 2008). Ürün
tasarım sürecinde kullanıcının da dahil olabildiği bu yaklaşım işbirlikli projelerde ürün
kullanıcısı ile kurulan empatinin temellendirilmesini sağlamaktadır. Kullanıcının katılımcı
olarak yer alabildiği süreçler katılımcı tasarım yaklaşımı olarak da tanımlanmaktadır. Ürün
tasarımında pazar ve kullanıcı araştırmalarına ek olarak kullanıcı deneyiminin de tasarlanması
ayrı bir araştırma ve çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır (Norman, 2017:9). Ürün ve
kullanıcı arasındaki fiziksel ve dijital arayüz etkileşimler ile ürün algılanabilmektedir. Ürün
formunun ya da dinamik ögelerin ürün işlevine yönelik atıflarda bulunması kullanıcının ürünü
anlamasını kolaylaştırmaktadır. Formun fonksiyonu izlemesi bir tasarım yöntemi olmakla
birlikte ürün işlevinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Kullanıcı seviyesine bağlı olarak
tasarlanan ürünlerin özellikleri de değişkenlik göstermektedir. Çünkü kullanıcının bilinç ve
kültür seviyesi ürünün kullanım biçimini şekillendirmektedir. Tasarımcının ön gördüğü
kullanım senaryolarının doğru bir biçimde gerçekleşmesi ürünün başarılı bir tasarım olduğunu
gösteren özelliklerdendir. Dolayısıyla tasarlanan bir ürünün başarısı kullanıcının ürünü
anlamasıyla doğru orantılıdır (Norman, 2017:172).

2.2. Süreç Odaklı Tasarım
Ürün tasarımının farklı aşamalarındaki çıktılar dönüşlü olarak yeniden değerlendirilirken daha
kaliteli ürünler elde edilmesini sağlamaktadır. Ürün çıktısının veriminin süreçteki verime bağlı
olması sebebiyle süreç odaklı bir yaklaşımla ürün geliştirme aşamaları takip edilmektedir
(Spinuzzi, 2005). Ürüne ait fiziksel ve dinamik unsurlar, işlevsel göstergeler, uyarı ve arayüzler,
ürünün ayırıcı özellikleri, tasarımcının bilişsel süreçleri ve marka kimliğinden oluşan katmanlar
detaylı olarak yaratılabilmektedir (Güneş, 2019).
Tasarım aşamalarının her birinin
kurgulanması, analiz edilmesi, detaylı olarak işlenmesi ve yeniden kurgulanması tasarımcı,
kullanıcı ve farklı disiplinlerden uzmanlarla gerçekleşmektedir. İnterdisipliner yapılarda bilgi
aktarımıyla gerçekleşen süreç odaklı projeler firma hedeflerini de belirlemektedir. Proje çıktısı
olan ürün hedefine ek olarak süreçten öğrenilen bilgi ve deneyimlerin sonraki tasarım
çalışmalarına aktarılabilmesi oldukça önemlidir. Sektörel faaliyetlerde sonuç odaklı projelerin
çalışma biçimlerini yeniden kurgulayan bu yaklaşım ürün kalitesi, iş verimi ve toplam maliyet
gibi pek çok değerde artış sağlamaktadır. İnovasyon faaliyetlerinin süreç odaklı çalışma
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yöntemleriyle bilgi ve beceriyi arttırması yaratıcı fikirleri de desteklemektedir. Tasarım
araçlarının teknoloji etkisiyle kullanım yöntemlerinin farklılaşması yaratıcı fikirlerin yaratıcı
süreçler haline gelmesini sağlamaktadır (Stappers, 2006).

2.3. Tasarımcı Odaklı Tasarım
Firma ve pazar ihtiyaçlarına bağlı olarak yeni bir değer ortaya çıkarma amacıyla gerçekleştirilen
yaratıcılık faaliyetlerini oluşturan endüstriyel tasarımcılar proje kapsamında ürün ve kullanıcı
kavramlarını tanımlayan kişilerdir. Ürün, süreç ya da kullanıcı odaklı yürütülen tasarım
aşamalarına ek olarak tasarımcının kendi tasarım yaklaşımını ortaya çıkardığı alanlar
mevcuttur. Konsept tasarım olarak tanımlanabilen bu alanda tasarımcı kendi düşüncelerini ifade
etmekte, ürün ile öncelikle kendi arasında bağ oluşturmaktadır (Yılmaz vd. 2015). Ürünün
fiziksel ve düşünsel farklı katmanlarda algılanış biçimlerini kurgulayan tasarımcı aslında
‘‘tasarımcı için tasarım’’ faaliyeti gerçekleştirmektedir. Buna bağlı olarak tasarımcı odaklı bir
sürecin var olması endüstriyel tasarımcının tasarladığı ürünle, dolayısıyla kullanıcısıyla daha
iyi etkileşim kurmasını sağlamaktadır. Tasarımcı ve kullanıcı arasındaki zihinsel etkileşimin
gerçekleştirilebildiği süreçlerde tasarımcı odağındaki çalışma biçimi sürecin ve tasarlanan
ürünün verimini etkilemektedir.
Ürün tasarımının tüm hedef ve stratejilerini yaratıcılık faaliyetlerinden üç boyutlu kullanım
nesneleri haline getiren endüstriyel tasarımcılar tasarım sürecinin farklı alanlarında yer
alabilmektedir. Sürecin her aşamasında firmanın tasarım anlayışına ek olarak tasarımcılar kendi
tasarım yaklaşımlarıyla da etkinlik göstermektedir. Endüstriyel tasarımcının üretim sahasındaki
katkıları ile pazarlama stratejilerini belirlemedeki etkisi firma hedeflerinin gerçekleştirilmesi
için süreçlere yaratıcı girdiler sağlamaktadır. Yaratıcı bir tasarım fikrinin yaratıcı bir ürün ile
sonuçlanması için tasarımcı odağında ürün tasarım ve geliştirme süreçlerinin incelenmesi
gerekmektedir.

3. TASARIMCI ODAĞINDA ENDÜSTRİYEL TASARIM SÜREÇLERİ
Firmaların ürün tasarım süreçlerinde farklı odak ve yaklaşımlarla ilerlemesi hedeflenen nihai
ürün pazardaki konumunu da etkilemektedir. Fiziksel işlevleriyle rakip ürünlerden
farklılaşırken kullanıcı seviyesine bağlı olarak ürün anlamının biçimlendirilmesi marka ve ürün
kimliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu kimlikleri oluşturan tasarımcı firmanın sahip olduğu
karakterin yanında kendisine özgü düşünceleri tasarladığı ürün yoluyla aktarabilmektedir.
Kullanıcı karşılaştığı üründe form ve dinamik özelliklerinin yanında tasarımcının ürünü nasıl
algıladığını ve hangi aşamalarda değer kattığını da gözlemleyebilmektedir. Bu gözlem
kullanıcının bilincine bağlı olmakla birlikte tasarımcının uyguladığı yöntemleri nasıl
sonuçlandırdığıyla da ilişkilidir. Ürün tasarımcısının tasarlanmış bir üründen beklentileri onun
firma sınırlılıkları doğrultusunda ortaya çıkardığı tasarımda da gözlemlenebilir. Çünkü
kullanıcı ile empati kurabilen tasarımcı, tasarım süreci boyunca o ürünün hem tasarımcısı hem
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de kullanıcısı olarak rol oynamaktadır. Tasarım etkinliği bir düşünce süreci olarak ele
alındığında endüstriyel tasarımcının zihinsel etkinliklerinin ve yönelimlerinin tasarım sürecine
yansıdığı gözlemlenebilir (Yılmaz vd., 2015). Aynı birimde çalışan tasarımcıların verilen proje
önerisine farklı sonuçlar çıkarmasının sebebi tasarım mesleğine ve etkinliğine yaklaşımlarının
farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada endüstriyel tasarımcının çalıştığı firmayı,
firmanın bulunduğu sektörü ve endüstriyel tasarım mesleğini nasıl tanımladığı oldukça
önemlidir.

3.1. Endüstriyel Tasarım Mesleğinde Yönelim
Tasarımcıların endüstriyel tasarım mesleğiyle ilk olarak lisans eğitiminde tanışması mesleğe
dair alt yapılarını oluşturmalarını sağlamaktadır. Ancak lisans eğitiminin hemen öncesinde
üniversite ve bölüm tercihinde yapılan seçimler meslek tercihinin ötesinde profesyonel hayatta
karşılaşılacak problemlere karşı üretilecek çözümleri de farklılaştırmaktadır. Çünkü lisans ve
lisansüstü eğitimlerde mesleki eğitimle birlikte yeni bir bakış açısı ve bireysel karaktere yeni
bir yorum eklenmektedir (Norman, 2010). Bu sebeple endüstriyel tasarım bölümünün bilinçli
ya da bilinçsiz tercih edilme durumu ile bölüme giriş yöntemi kişilerin kendilerini ne kadar
tanıdıklarını ve yeteneklerini nasıl değerlendirdiklerini göstermektedir. Endüstriyel tasarım
lisans eğitiminin alındığı kurum da tasarımcıların ürün ve tasarım algılarını şekillendirmektedir.
Kurumlar arası anlayış benzerlik taşısa da farklı tasarım eğitimi metotlarının uygulanması
endüstriyel tasarım öğrencilerinin sahip oldukları fiziksel ve zihinsel yeteneklerin farklı yönde
gelişmesine neden olabilmektedir (Schön, 1985:86).
Kişilerin sahip olduğu yönelimler ve yetenekler meslek ve sosyal aktivite tercihlerini de
değiştirmektedir. Tasarımcıların eğitimini aldıkları alanlar, zorunlu ve seçmeli olarak
gördükleri dersler düşünce sistemlerini ve ilgi alanlarını etkileyebilmektedir. Sosyal çevre ve
aile etkenleriyle şekillenen karakter yapısı tasarımcıyı profesyonel hayatta çalıştığı alanlardaki
uyumunu belirleyebilmektedir (Norman, 2010). Mesleki açıdan kişinin karakter özellikleri ve
ilgi alanları göz önüne alınarak bireysel yetenekleri ölçmeyi sağlayan ve buna bağlı olarak
kariyer yönelimlerinin analiz edildiği uygulamalar bulunmaktadır (Akmal vd., 2017).
Endüstriyel tasarım mesleği içerisinde tasarımcının zihinsel ve fiziksel yeteneklerin yeni ürün
tasarım süreçlerinde doğrudan yansıması tasarımcının süreç içerisindeki görevlerini
belirlemektedir. Bu yetenekler ve zihinsel etkinlikleri Gardner çoklu zeka türleri olarak
tanımlamıştır. Gardner 1993 yılında tanımladığı Çoklu Zeka Kuramında zekanın tek bir
yapıdan oluşmadığını, 1995 yılında yaptığı çalışmayla birlikte toplamda sekiz farklı zeka
türünün olduğunu ve bunların zamanla ayrı ayrı geliştirilebileceğini belirtmiştir (Altan, 1999).
Bu kuram doğrultusunda endüstriyel tasarım mesleği de dahil olmak üzere her meslekte
kişilerin yeteneklerine bağlı olarak çalışma alanlarının belirlenmesi mümkündür. Endüstriyel
tasarımcılar da karakter özelliklerine ve tasarım anlayışlarına bağlı olarak farklı sektör ve
çalışma disiplinleri tercih edebilirler.
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4. Endüstriyel Tasarımcıların Karakter Özelliklerinin Ürün Tasarımına Etkisi –
Anket Çalışması
Çalışma kapsamında tasarım tasarlanan ürünlerin ifade edilmesinde kullanılan tasarım
terminolojisine ait ögeler literatürü doğrultusunda detaylandırılarak firmalarda gerçekleşen
tasarım süreçlerinde nasıl değerlendirildikleri aktarılmıştır. Farklı tasarım odaklarıyla
şekillenen süreçlerin endüstriyel tasarımcının yaklaşımıyla da doğrudan etkilendiği
görülmüştür. Tasarladığı ürün ve kullanıcı ile bağ kuran tasarımcının firma hedeflerinin yanı
sıra sahip olduğu zihinsel faaliyetler ve yönelimler ile ürün tasarımını şekillendirebileceği
görüşünde odaklanılmıştır. Bu görüş doğrultusunda endüstriyel tasarımcıların ürün tasarımı
yaklaşımlarını ve endüstriyel tasarım mesleğinin yapısına dair görüşlerini almak amacıyla 17
kişiyle anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Anket 20 soru ve dört bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde endüstriyel tasarımcının
çalıştığı firma yapısına ait özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplanan yanıtların sektör
ve firma yapısına göre değişme durumunu belirleyebilmek için hazırlanan bölüm endüstriyel
tasarımcının bulunduğu sektör, departman, sahip olduğu firma içi unvan, görevler, firmanın
tasarım çalışmalarındaki odaklar ve en çok etkileşimde bulunulan birim sorularını içermektedir.
Katılımcıların endüstriyel tasarım eğitimlerine ait bilgilerin toplandığı ikinci bölümde
tasarımcıların mesleki yönelimlerinin eğitim kaynaklı oluşma durumunun değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Lisans mezuniyetlerine sahip oldukları üniversite, fakülte ve bölümle birlikte
tasarım eğitimine başlamadan önceki bilinç durumları, bölüme geçiş sınav türleri, farklı bir
bölüm daha okuma durumları ve linsans üstü eğitimleri sorulmuştur. Üçüncü bölümde ise
endüstriyel tasarımcıların kişisel özelliklerinin tasarım süreçlerine yansımaları incelenmiştir.
Gardner’ın tanımladığı sekiz adet zeka türü, zihinsel yetenek türleri olarak hazırlanmış, sosyal
aktivite türlerine örnekler verilmiş, görev alınan tasarım aşamalarından keyif alama durumunun
derecelendirilmesi istenmiştir. Ayrıca terminoloji içerisinde açıklanan zihinsel tasarım
etkinliklerinin kullanımındaki farkındalık tasarım sürecindeki verim etkisi üzerinden
değerlendirilmesi istenerek sorgulanmıştır. Endüstriyel tasarımcıların ürün tasarımını nasıl
algıladıkları tasarladıkları üründe olmasını gerekli gördükleri fiziksel ve düşünsel katmanlar ile
değerlendirilmiştir. Son bölümde ise endüstriyel tasarım mesleğinin yapısı etkileşim kurulan
diğer disiplinlerle karşılaştırılarak tasarım süreçleriyle birlikte değişen mesleki yönelimlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.

4.1. Anket Çalışması Bulguları
Anket çalışmasına katılan endüstriyel tasarımcıların %94’ü 20-30 yaş aralığındadır.
Katılımcıların çalışmakta oldukları sektörler mobilya, otomotiv, yat, raf sistemleri, cam,
savunma sanayi, tüketici elektroniği, sinema ve finans olarak çeşitlilik göstermektedir. Firma
içerisinde tasarım, Ar-Ge, sahne dekor ve müşteri deneyimi birimlerinde çalışan katılımcıların
unvanları endüstriyel tasarımcı, tasarımcı, tasarım uzman yardımcısı, tasarım uygulama
uzmanı, müşteri deneyimi tasarımcısı, sanat yönetmeni, ambalaj tasarım uzmanı, tasarım
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uzmanı, deneyim tasarımcısı ve kıdemli endüstriyel tasarım uzmanı olarak çalışılan kuruma
göre değişkenlik göstermektedir. Endüstriyel tasarımcıların süreç içerisindeki görevleri %88
oranla 2D/3D ürün tasarımı ve %82 oranla konsept tasarım olarak belirlenmiştir. Bu iki göreve
ek olarak prototip çalışmalarının da tasarımcılar tarafından yürütülebildiği görülmektedir
(Grafik 1). Firma içerisinde gerçekleşen ürün tasarım süreçlerinin %82,4 oranla üretim odaklı
gerçekleştiği ve endüstriyel tasarımcı odağında yalnızca bir firma süreci bulunduğu
görülmüştür (Grafik 2).

Grafik 1. Ürün tasarım/geliştirme sürecinde sahip olunan görevler

Grafik 2. Ürün tasarım/geliştirme çalışmalarının odak noktaları
Çalışmaya katılan endüstriyel tasarımcıların yeni ürün tasarım süreçleri boyunca firma
içerişinde etkileşimde bulundukları departmanların satış pazarlama, üretim ve Ar-Ge olduğu
belirlenmiştir. Katılımcıların bulundukları birim dışında belirttikleri alanların kendi
departmanlarında olduğu gibi firma yapısına bağlı olarak değişmektedir (Grafik 3).
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Grafik 3. Firma içerisinde çalışılan departman
Katılımcıların eğitim gördükleri üniversiteler Anadolu Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi olarak ayrılmaktadır. Lisans eğitiminde bölüm tercihinin %53 oranında endüstriyel
tasarım bölümü/mesleği ile ilgili bazı duyumlar alarak yapıldığı görülmüştür (Grafik 4).
Katılımcıların tamamı üniversite giriş sınavıyla endüstriyel tasarım eğitimine başlamış olup
daha öncesinde farklı bir bölümde eğitim almamışlardır. Yedi katılımcı ise endüstri ürünleri
tasarımı / endüstriyel tasarım lisansüstü eğitimine sahip olmakla birlikte bir katılımcı da görsel
iletişim tasarımı bölümünde lisansüstü eğitim görmektedir.

Grafik 4. Endüstriyel tasarım lisans eğitimine başlamadan önce bölüm hakkındaki bilinç
düzeyi
Tasarımcıların karakter analizinin gerçekleştirildiği bölümde katılımcılar %77 oranla
bireylerarası-sosyal yeteneklerinin, %71 oranla da mantıksal-matematiksel ve uzay-görsel
yeteneklerinin olduğunu belirtmişlerdir (Grafik 5). Katılımcıların en yoğun gerçekleştirdiği
sosyal aktivite ve hobilerinde tasarım odaklı kaynakların takibi %88 oranında, fotoğraf çekme
etkinliği ise %65 oranındadır (Grafik 6).
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Grafik 5. Endüstriyel tasarımcıların sahip olduğu yetenek türleri

Grafik 6. Gerçekleştirilen sosyal aktiviteler ve hobiler
Endüstriyel tasarımcıların ürün tasarım ve geliştirme süreçlerindeki görevlerine ek olarak bu
çalışmalardan keyif alma durumları ‘‘5-Çok keyif alıyorum’’ ve ‘‘1-Hiç keyif almıyorum’’
olarak derecelendirilmiştir. Katılımcıların %77 oranında yaptıkları çalışmalardan keyif aldıkları
görülmüştür (Grafik 7). Firma kapsamında gerçekleşen bu süreçlerde ürün çıktısını ve süreç
aşamalarını şekillendiren etmenlerde %75 oranla tasarım fikrinin, %69 oranla da tasarım
anlayışı ve tasarım yaklaşımının etkili olduğu belirlenmiştir (Grafik 8). Tasarlanan ürün
üzerindeki fiziksel ve düşünsel katmanların ürün özellikleri olarak sıralandığı soruda
katılımcılar %77 oranında fiziksel ve dinamik özelliklerin ürün işlevine atıfta bulunması
durumunu gerekli görmektedir (Grafik 9).
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Grafik 7. Görevli olunan çalışmaları gerçekleştirirken keyif alma durumu

Grafik 8. Tasarım sürecini şekillendiren tasarım etmenleri

Grafik 9. Ürün katmanları üzerinden tasarlanan ürünün gerekli özellikleri
Endüstriyel tasarım mesleğinin profesyonel yaşamda etkileşimde olduğu diğer disiplinlerle
yapısal benzerliği sorgulandığında katılımcıların %29’u mimarlık disipliniyle benzerlik
taşıdığını belirtmiştir. %18 oranında iç mimarlık alanıyla benzer olduğu düşünülürken aynı
oranda katılımcı endüstriyel tasarım mesleğinin diğer disiplinlerle benzer yapıya sahip olmadığı
görüşünü paylaşmıştır. Bir kişi ise sanat yönetmenliği mesleğinin endüstriyel tasarım
çalışmalarıyla ortaklaştığını belirtmiştir (Grafik 10). Katılımcılara endüstriyel tasarım mesleği
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dışında gerçekleştirebilecekleri farklı bir meslek sorulduğunda %53 oranında yine bu mesleğin
seçileceği yanıtı alınmıştır. Mühendislik mesleğini tercih etme düşüncesindeki %18 oranındaki
katılımcıların yanında sistem mühendisliği/tasarımcısı ve sanatçı mesleklerinin
gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir (Grafik 11).

Grafik 10. Endüstriyel tasarım disiplinine içerik ve kapsam olarak benzer alan

Grafik 11. Endüstriyel tasarım mesleği dışında tercih edilebilecek alan

5. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR
Firma bünyesinde çalışan endüstriyel tasarımcıların yeteneklerine ve yönelimlerine bağlı olarak
değişen tasarım ve ürün algılarının değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmada tasarımcıların
ürün tasarım süreci ve endüstriyel tasarım mesleğine bakış açıları incelenmiştir. Yaratıcılık
faaliyetlerinin somut ürün çıktısına dönüşmesi yolundaki odaklar, ürün katmanları ve
profesyonel çalışma biçimleri ilişkilendirilerek temel çerçevede yorumlar elde edilmiştir.
Endüstriyel tasarımcıların sahip olduğu iki ve üç boyutlu görselleştirme yetenekleri bireysel
yetenek türlerinde de ortaya çıkmaktadır. Uzay – görsel ve mantıksal -matematiksel zekaya
sahip olan tasarımcıların yoğunluğuyla gerçekleştirilen sosyal aktivitelerin benzeştiği
görülmektedir. Endüstriyel tasarımcıların görselleştirme faaliyetlerinin yoğun olarak
yaşamaları sosyal hayatta tasarım odaklı kaynaklara ek olarak fotoğraf çekme aktivitelerini
tasarım süreci uygulamalarıyla etkileşimli olarak gerçekleştirdikleri söylenebilir. Ayrıca
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teknoloji odaklı kaynakların da takip edilmesine ek olarak görsel sanatları destekleyen
etkinliklerin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi tasarımcıların çalışma rutinlerinin dışında da
kendilerini görsel ve işitsel ögelerle beslediğini göstermektedir. Bu durum ürün tasarım
sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların benimsenip keyif alma durumunun da değerlendirilmesi
gerektiğini göstermiştir. Anket çalışmasına katılan endüstriyel tasarımcıların büyük bir
çoğunluğunun süreçteki görevlerini keyif alarak yapmalarıyla tasarım sürecinin fiziksel ve
düşünsel faaliyetlerini her alanda bilinçli olarak kullanabildikleri söylenebilir.
Tasarımcıların günlük hayata da etki eden düşünce sistemleri yeni ürün tasarım sürecine ve
tasarladıkları ürünlere olan yaklaşımları konusunda farklılaşmaktadır. Ürün tasarımının bilişsel
sürecindeki faaliyetlerde geniş kapsamlı olan tasarım anlayışının firmaya ait özelliklere bağlı
olarak şekillendiği düşünüldüğünde sektörde farklılaşmanın yolu olarak tasarım anlayışının
verimli çıktılar sağladığı görüşü oluşmaktadır. Buna bağlı olarak firma bünyesinde çalışan
tasarımcıların tasarım yaklaşımlarının da ürün tasarım çalışmalarının verimini etkilediği
görülmektedir. Tasarım sürecinin başlangıç noktası niteliğinde olan tasarım fikirlerinin ise ürün
tasarımında en etkili öge olduğu söylenebilir. Çünkü firma bünyesindeki interdisipliner yapı
farklı fikirleri destekleyerek çoğaltabilir bir ortam sunmaktadır. Birimler arası etkileşim ürün
tasarım sürecine dair tasarım fikirlerini desteklerken endüstriyel tasarımcılar da etkileşimde
oldukları birimlere katkı sağlamaktadır. Ürün geliştirme ve tasarım sürecinin farklı
aşamalarında görev alan tasarımcıların çizim ve görselleştirme çalışmalarına ek olarak
gerçekleştirdikleri fiyatlandırma ve stratejik tasarım çalışmaları farklı birimlerle ortak çalışma
disiplinini beraberinde getirmektedir. Özellikle üretim kaynaklı çalışmalara yoğun katkı
sağladıkları görülen endüstriyel tasarımcıların, satış ve pazarlama süreçlerinde de etkileşimde
olmaları ürünün tasarım, üretim ve kullanıcıyla buluşan her aşamasına dahil olduğu
söylenebilir.
Endüstriyel tasarımcıların tasarladıkları ürünlerde kullanıcıyla etkileşime geçen katmanlardan
en önemlisinin fiziksel ve dinamik ögelerin ürün formu ve arayüzünden okunabilir olması
gerektiğini belirtmiştir. Aynı zamanda tasarımcının bilişsel sürecin kullanıcıyla etkileşim
halinde olma durumunun geri planda kalması tasarlanan ürünün dış dünya ile ilişkisinin kolay
algılanabilir, zihinsel sürecin ise kullanıcı tarafında tek yönlü gerçekleşmesinin katılımcılar
tarafından kabul edildiği söylenebilir. Ürünün irreel katmanlarından marka ve kimlik taşıma
durumunun kullanıcıyla reel alanda etkileşime geçtiğinin kabul edildiği görülmektedir. Bu
durumun firmanın pazar stratejilerine bağlı olarak şekillenmesi de mümkündür. Çünkü firma
yapısına bağlı olarak değişen odak noktaları üretim maliyetleriyle birlikte firma kimliğini
yansıtan tasarım faaliyetlerinin pazarda tutunduran önemli bir etken olarak görülmektedir.
Tasarımcı odaklı tasarım sürecinin katılımcılar tarafından tanımlanamamış olabileceği için
alınan tek yanıtın da sorgulanması gerekmiştir. Ürün tasarım projelerinde endüstriyel tasarımcı
odaklı süreçlerin gündeme getirilmesi ve bu doğrultuda bilgilendirilmiş katılımcılarla yeniden
görüşme gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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Endüstriyel tasarımcıların meslek disipliniyle ilk kez buluştuğu lisans eğitiminin yanında
kişisel özelliklerinin ve tasarım fikirlerinin farklı ürün çıktılarının elde edilmesinde etkili
olduğu görülmüştür. Sinema sektöründe yer alan katılımcı dahil olmak üzere ankette yer alan
endüstriyel tasarımcıların yarıdan fazlasının endüstriyel tasarım mesleğini dolayısıyla eğitimini
yeniden seçecek olmaları farklı alanlarda endüstriyel tasarım düşünce sisteminin etkin biçimde
değerlendirilebiliyor olduğunu göstermektedir. Tasarım eğitiminin ve kurum eğitimde
uygulanan metodolojilerin endüstriyel tasarımcının düşünce sistemine ve profesyonel
yaşamdaki görevlerine nasıl etki ettiği sorusu ise daha geniş bir örneklemle araştırılması
gereken bir konudur. Bu sebeple gerçekleştirilen çalışma daha özelleşmiş ve analize dayanan
sonuçlar için bir ön çalışma niteliğindedir. Tasarımcı odaklı tasarım süreçlerinde interdisipliner
çalışmaların değerlendirilmesi, değişen ürün değerinin pazar ve firma yapısına etkilerinin
analizi gelecek çalışmalar için araştırma konusu olarak değerlendirilebilir. Tasarımcıya ait ürün
ve tasarım algısının şekillendirdiği süreçlerde kullanıcı seviyesi, ürün katmanları ve pazar
konumu incelenerek üretim odaklı proje çıktılarıyla karşılaştırılabilir. Bu doğrultuda firmaların
tasarım anlayışlarındaki değişen noktalar tartışılabilir.
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ÖZET
Dünyada nüfusun ve buna bağlı olarak yapılı çevrenin hızla artması, enerji kullanımı ve
enerjinin korunumu konularını da beraberinde gündeme getirmiştir. Binalar sektörel olarak
enerji tüketiminin büyük bir kısmından sorumludur. Bu durum konfor şartlarının sağlanması
fosil yakıt kullanımı ile sağlanan binaların, kullanılan yakıtlara bağlı atmosfere salınan kirletici
gazların ve son zamanlarda kentlerin yüz yüze kaldığı kentsel ısı adası etkisinin en önemli
sebeplerinden birisi haline gelmesine sebebiyet vermektedir. Gerçekleştirilecek bazı
uygulamalar ve çalışmalar ile birlikte yapılarda konfor seviyelerinden ödün vermeden bu
tüketim miktarını minimum seviyeye düşürmek mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda gerek
tasarım gerekse mevcut binalarda kullanım aşamalarında alınabilecek önlemler ve uygulamalar
mevcuttur. Binalarda enerji etkinliğin temelini oluşturan bu uygulamalar üst başlıkta
sürdürülebilirlik kavramının çevresel boyutu için de oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır.
Çatılar binalarda enerji kayıp ve kazançları üzerinde etkili, oldukça büyük yüzeyleri
oluştururlar. Bu nedenle binalarda enerji etkinliğin sağlanması için tasarlanmaları ve
boyutlandırılmaları son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; farklı çatı türlerinin
bina enerji performansı üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Bu amaçla örnek bir binanın
farklı çatılar (kırma, beşik çatı, yürünemeyen teras çatı ve yeşil çatı) ile oluşturulmuş
alternatiflerine ait ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları simülasyon yoluyla tespit edilmiştir.
Simülasyonlar için ‘Design Builder’ yazılımı kullanılacak olup bina örneğinin Elazığ (3.
Derece İklim Bölgesi) ilinde bulunduğu varsayılmıştır. Çatı örneklerinin enerji ihtiyaçları
karşılaştırmalı grafik ve tablolarda ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: çatı, ısıtma-soğutma enerjisi ihtiyacı, Design Builder, enerji simülasyonu

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ROOF TYPE ON BUILDING ENERGY
PERFORMANCE
ABSTRACT
The rapid increase in the world's population and accordingly the built environment has brought
the issues of energy use and conservation of energy to the agenda.Buildings are responsible for
a large part of energy consumption sectorally.This situation causes the buildings provided with
the use of fossil fuels to become one of the most important causes of the pollutant gases released
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into the atmosphere due to the fuels used and the urban heat island effect that cities have
recently faced. With some applications and studies to be carried out, it is possible to reduce this
amount of consumption to a minimum without compromising the comfort levels in the
buildings. In this context, there are measures and applications that can be taken in both design
and use stages in existing buildings. These practices, which form the basis of energy efficiency
in buildings, also provide very important advantages for the environmental dimension of the
concept of sustainability. Roofs form quite large surfaces in buildings that are effective on
energy loss and gains. For this reason, it is extremely important that they are designed and sized
to ensure energy efficiency in buildings. The aim of this study is to determine the effect of
different roof types on building energy performance. For this purpose, the heating and cooling
energy needs of the alternatives of an exemplary building created with different roofs (crushing,
cradle roof, non-walkable terrace roof and green roof) were determined by simulation. The
‘Design Builder‘ software will be used for the simulations, and the building sample will be sent
to Elazığ (3rd Degree Climate Zone). Energy needs of roof samples are expressed in
comparative graphs and tables.
Keywords: roof, heating-cooling energy requirement, Design Builder, energy simulation

GİRİŞ
Dünyada giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan doğal kaynakların hızla
tükenmesi beraberinde çevre sorunlarını da getirmiştir. Azalan doğal kaynaklar ve bu nedenle
çevreye verilen zararın da giderek artması enerjinin korunumu ve verimli kullanılması
konularını önemli bir gündem haline getirmiştir. Özellikle fosil yakıtların aşırı kullanımı ile
atmosferdeki CO2 gibi gazların artması ve sera gazı etkisi oluşturması atmosferin ısısının
değişmesine ve bu da uzun vadede küresel bir iklim değişikliğine yol açmaktadır. İklim
değişikliği sonucunda yaşadığımız iç mekanlarda bu iklim koşullarının sağlanabilmesi için
daha fazla enerji kullanımı gereksinimi doğmuştur. Artan nüfus ile birlikte artış gösteren yanlış
yapılaşma ve yanlış kentleşme, şehirlerin kentsel ısı adası etkisiyle kaşı karşıya kalmasına sebep
olmuştur ve yapılarda enerji yüklerinin özellikle de soğutma yüklerinin artmasına yol açmıştır.
Bunun sonucunda, doğal kaynakların aşırı kullanımını önleyen ve ekolojik yaşamı koruyarak
enerji tasarrufunu destekleyen bir tasarıma olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır [1].
Binalar enerji kullanımının yaklaşık %35’inden sorumludur [2]. Dünyada ve ülkemizde
tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ise konutlarda tüketilmektedir. Konutlarda enerji ihtiyacını
minimum seviyeye çekmek ve enerji etkinliğini artırmak konut alanlarının çevresel etkisini
azaltmak açısından önemlidir. Bu yapılardaki enerji tüketiminin azaltılması gerek tasarım,
gerekse mevcut binalarda kullanım aşamalarında alınabilecek önlemler ve uygulamalar ile
mümkün olmaktadır. Binalarda enerji etkinliğin temelini oluşturan bu uygulamalar üst başlıkta
sürdürülebilirlik kavramının çevresel boyutu için de oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır.
Bina enerji gereksinimlerini etkileyen önemi faktörlerden biri bina formudur. Bina formu; dış
ortamla doğrudan temasta bulunan ve fiziksel çevresel faktörlerden doğrudan etkilenen
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yüzeylerin tamamından oluşur. Formun; bina cephesinin derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı
tipi, çatı eğimi, döşeme türü gibi pekçok farklı değişkenine ait çalışmalar literatürde önemli yer
tutmaktadır [3-5].
Çatılar binaların en üst kısmında bulunan ve yapı kabuğunun büyük bir bölümünü oluşturan
yapı bileşenlerindendir. Gün boyu atmosferik etkilere maruz kalan bu yapı elemanları;
binaların ısıl performansı üzerinde belirleyici rol oynamaktadır [6]. Az ve çok katlı binalarda
farklı oranlarda bina ısıl yüklerine etki etmekte olan çatılar (Şekil 1) farklı iklim bölgelerinde
öncelikle yağmur ve kar sularının birikmemesi için farklı eğimlerde ve formlarda
kurgulanabilmektedir (Şekil 2).

Şekil 1. Az ve çok katı yapılar için genel olarak ısı kayıp oranları [7]

Şekil 2. Farklı eğimlerle farklı iklim bölgeleri için oluşturulmuş çatı örnekleri

Çatılardan kaynaklanan enerji ihityaçlarının belirlenebilmesi ve çatıların bina enerji yükü
üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla literatürde pek çok çalışma yapılmıştır. Saydam
ve diğ. yaptıkları çalışmada farklı iklim bölgelerinde seçilen illerin iklim şartlarına göre ısı
yalıtımsız, ısı yalıtımlı ve yeşil çatıya sahip olma durumlarına göre ısıtma ihtiyaçlarını
incelemiş ve karşılaştırmalar yapmışlardır [8]. Yao ve diğ. geleneksel bir çatı ile yeşil çatı
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uygulamasını eQuest yazılımı üzerinden kıyaslamışlardır. Yeşil çatı uygulamasıyla ısıtma ve
soğutma enerjisinden tasarruf sağlanırken, yeşil çatının barındırdığı ek katmanlar nedeniyle
yaşam döngüsü maliyetinin arttığı ve çevresel etkinin daha az olduğu sonucuna varılmıştır [9].
Ferrante ve diğ. Palermo şehrinde bir geleneksel çatı ile yeşil bir çatının enerji tasarrufuna olan
katkısını incelemişlerdir. Sonuçlar yeşil çatılı kurgulanan simülasyonun daha etkin bir enerji
tasarrufu sağladığını göstermektedir [10]. Gürses çalışmasında çatı kaplama malzemelerinin
seçiminin enerji verimliliği bağlamında nasıl olması gerektiğini açıklamıştır [11].
Bu çalışmada ise konut yapılarında kullanılan farklı çatı tiplerinin binanın enerji performansına
olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla bir konut binasına ait çatının dört
farklı türü için Design Builder yazılımı ile benzetimler gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda
Elazığ iline ait meteorolojik veriler kullanılmış olup, beşik, kırma, teras ve yeşil çatı tipleri
dikkate alınmıştır. Sonuç olarak dört farklı çatı türü için ısıtma ve soğutma yükleri belirlenerek
performansları karşılaştırılmıştır.

2. UYGULAMA ÇALIŞMASI
Çalışmada bodrum, zemin kat +1 kattan oluşan örnek bir binanın farklı çatılar ile oluşturulmuş
durumları için bina ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarındaki değişimler tespit edilmiştir. Bina
örneğinin Elazığ’da olduğu varsayılarak hesaplamalarda bölge için Meteonorm yazılımından
elde edilen iklimsel veriler kullanılmıştır. Simülasyon yolu ile gerçekleştirilen çalışmada ısıtma
ve soğutma enerjisi ihtiyaçları Design Builder yazılımı ile hesaplanmıştır.
2.1. Design Builder
Design Builder, dinamik koşullarda bina enerji performansını analiz eden Energy Plus tabanlı
bir enerji simülasyon programıdır. Kullanışlı arayüzü sayesinde tüm binaların rahatlıkla
modellenmesini sağlayan program ısıtma, soğutma, aydınlatma yükü, gün ışığı analizi, CO2
salınımı vb. gibi birçok hesaplamayı aynı anda yapılabilme olanağı sağlamaktadır. Yapı
malzemeleri ve yapım teknikleri kütüphanesi oldukça geniş olan programda ayrıca özel yapım
elemanları, malzemeleri ve boyutları da girilerek farklı tasarımlara olanak sağlanabilmektedir.
Günümüzde enerjinin doğru kullanımı ve verimliliği konuları hayati önem arz etmektedir. Bu
sebeple Design Builder ve diğer enerji simülasyon programları bu alanlarda gelişmeye devam
etmektedir. Programa ait kullanıcı arayüzü Şekil 3’te gösterilmiştir.
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Şekil 3. Design Builder kullanıcı arayüzü

2.2. Örnek Bina ve Özellikleri
Çalışmaya konu olarak Elazığ ilinde olduğu varsayılan ve 3D modeli Şekil 4’te verilen bir konut
bloğu seçilmiştir. Bina 2 katlı olup zemin kat ticari alan olarak kurgulanmıştır. Ayrıca bodrum
kat kapalı otopark olup hesaplamalarda etkisi gözardı edilmiştir. Binada normal katta 4 konut
dairesi bulunurken, zemin kat 6 adet ticari alandan oluşmaktadır. Bina betonarme taşıyıcı
sisteme sahip olup dış ve iç duvarlar tuğladır. Binanın mevcut çatısı geleneksel kırma çatı olup
çatı elemanları ve diğer bileşenlerle birlikte Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 4. Mevcut binanın 3D modeli
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Tablo 1. Mevcut binaya ait yapı elemanları
Yapı
elemanları
Duvar

Döşeme

Pencere

Katmanlar
(dıştan içe)
Sıva
Taş Yünü
AAC Blok
Alçı Sıva
Döşeme Betonu
Taş Yünü
Tesviye Betonu
Kaplama Malzemesi

Kalınlık
(mm)
30
40
200
20

İletkenlik
(w/mk)
0.5
0.03
0.11
0.4

Yoğunluk
(kg/m3)
1300
100
2800
1000

200
50
60
2,5

1.4
0.03
0.38
1.8

2100
100
1200
2560

Cam
Hava Boşluğu
Cam

3
13
3

Güneş geçirgenliği insidansı: 0.83
Güneş yansıması insidansı: 0.75
Görünür geçirgenlik insidansı: 0.89
Görünür yansıma insidansı: 0.81

Binanın diğer yapı elemanları sabit tutularak çatı bileşenleri değiştirilmiş ve buna bağlı
senaryolar oluşturulmuştur. Her senaryo için ayrı simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Öncelikle
Design Builder programında mevcut konut bloğu modellenmiş ve iklim, etkinlik ve yapı
malzemeleri modele tanımlanmıştır. Yapıda ısıl enerjileri birbirlerine yakın olan mekanlar
birlikte ele alınmış ve bina zonlara ayrılmıştır. Normal katlarda 7 zon oluşturulurken zemin kat
2 ısıl zona ayrılmıştır.

Şekil 5. Bina ısıl zonları

www.artuklukongresi.org

729

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

2.2. Farklı Çatı Senaryoları ve Özellikleri
Mevcut bina modellenip simülasyon gerçekleştirildikten sonra yapının diğer elemanları sabit
tutularak çatı elemanları değiştirilip 3 farklı senaryo (beşik çatı, düz teras çatı, yeşil çatı)
geliştirilmiştir. Bu senaryolara ait çatı elamanları ve çatı modelleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Senaryo 2
Yeşil Çatı

Senaryo 1
Beşik Çatı

Mevcut Durum
Kırma Çatı

Senaryo

Tablo 2. Kullanılan farklı çatı tipleri ve çatı elemanları
Çatı
Bileşenleri
Kiremit
Su Yalıtımı
Ahşap
Kaplama
Eğim Betonu
Isı Yalıtımı
Su Yalıtımı
Betonarme
D.
Tavan Sıvası
Kiremit
Su Yalıtımı
Ahşap
Kaplama
Eğim betonu
Isı Yalıtımı
Su Yalıtımı
Betonarme
D.
Tavan Sıvası
Bitki
Katmanı
Toprak
Filter
Katmanı
Drenaj
Ayırıcı
Tabaka
Eğim Betonu
Isı Yalıtımı
Bitümlü Su
Y.
Betonarme
D.
Tavan Sıvası
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25
6

İletkenl
ik
(W/mK
)
2.00
0.190

20

1.340

1340

1010

50
110
5

1.400
0.035
0.190

650
1400
840

2100
35
960

150

2.500

1000

2400

25
25
6

0.510
2.00
1.150

960
837
840

1120
2243
2330

20

0.16

1260

720

50
60
5

1.400
0.040
0.190

650
840
840

2100
12
960

150

2.500

1000

2400

25

0.510

960

1120

100

0.300

1000

1000

100

0.069

880

260

1

0.220

1800

910

25

0.500

1800

980

5

0.190

1200

1400

50
110

1.400
0.0252

650
1000

2100
700

5

0.036

840

160

150

2.500

1000

2400

25

0.510

960

1120

Kalınl
ık
(mm)

Öz Isı
(J/kg
K)

Yoğunlu
k
(kg/m3)

837
840

2243
960
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Çakıl
Keçe
Eğim Betonu
Isı Yalıtımı
Bitümlü Su
Y.
Betonarme
D.
Tavan Sıvası

50
10
50
70

0.520
0.05
1.400
0.035

180
1300
650
1400

2050
120
2100
35

5

0.190

840

960

150

2,500

1000

2400

25

0,510

960

1120

3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada Elazığ ilinde bulunan mevcut bir yapının çatı tipi ve bileşenleri değiştirilerek çatı
tipinin ısıtma ve soğutma yüklerine olan etkisi araştırılmıştır. Her bir bina senaryosu Design
Builder programında modellenerek simülasyonlar gerçekleştirilmiş ve bina örneklerine ait
ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları belirlenmiştir. Her bir senaryo için tespit edilen ısıtma ve
soğutma yükleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Farklı çatı senaryolarına ait simülasyon sonuçları
Soğutma
yükü
Çatı tipleri
Isıtma yükü (kWh)
(kWh)
27010.45
Mevcut Kırma çatı 75162.29
Beşik çatı

78063.45

26626.93

Teras çatı
Yeşil çatı

81075.45

29333.87

72275.58

29829.11

Tablodan da görüldüğü üzere binanın mevcut kırma çatılı durumu için elde edilen ısıtma
enerjisi ihtiyacı 75162.29 kWh olarak bulunmuştur. Isıtma yükü değeri bakımından tablo
incelendiğinde Elazığ ili için yeşil çatı 72275.58 kWh ile en uygun çatı tipi olarak belirlenmiştir.
Yeşil çatının mevcut kırma çatıya göre ısıtma yükü değeri %3.8 oranında azalırken sırasıyla
teras ve beşik çatılarda ise %7.8 ve %3.8 oranında artış olduğu görünmektedir. Bu durumda
ısıtma yükü açısından çatılar incelendiğinde yeşil çatı optimum değeri veren çatı olarak
değerlendirilirken diğer çatı tipleri sırasıyla mevcut kırma çatı 2., beşik çatı 3. ve teras çatı ise
4. en iyi değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bina ısıtma yüklerinin karşılaştırmaları şekil 6’da
gösterilmiştir.
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82000
80000
78000

kWh

76000
74000
72000
70000
68000
66000
yeşil çatı

kırma çatı

ısıtma yükü
beşik çatı

teras çatı

Şekil 6. Isıtma yükleri karşılaştırmalı gösterim
Soğutma yükleri incelendiğinde Elazığ ili için en uygun optimum soğutma yükü değeri olarak
29829.11 kWh’lik değer ile yeşil çatı karşımıza çıkarken mevcut kırma çatının soğutma yükü
27010.45 kWh olarak hesaplanmıştır. Mevcut duruma göre yeşil çatının soğutma yükü %10.4
lük bir azalma gösterirken teras çatı %8.6 oranında düşüş göstermiştir. Beşik çatı ise mevcut
duruma oranla %1.4 oranında artış göstererek soğutma yükü en yüksek değer olarak hesaplanan
çatı tipi olarak belirlenmiştir. Bina soğutma yüklerinin karşılaştırmaları şekil 7’de
gösterilmiştir.

31000
30000

kWh

29000
28000
27000
26000
25000

soğutma yükü
Yeşil Çatı

kırma çatı

beşik çatı

teras çatı

Şekil 7. Soğutma yükleri karşılaştırmalı gösterim
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; Elazığ ilinde olduğu varsayılan bir konut + ticaret yapısına farklı çatı örnekleri
geliştirilerek ısıtma ve soğutma yüküne olan etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmada mevcutta
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yapının çatı elamanı kırma çatı olarak düşünülmüş ve buna bağlı olarak 3 farklı çatı tipi ile
karşılaştırılması yapılmıştır. Alınan sonuçlara göre ısıtma yükü bakımından en uygun seçenek
yeşil çatı tipi olarak belirlenmiş bunu takiben 2. en iyi seçenek ise mevcut kırma çatı olduğu
görülmüştür. Soğutma yükleri incelendiğinde ise en iyi seçenek yine yeşil çatı olarak
belirlenmiştir. Burdan hareketle Elazığ ili için ısıtma ve soğutma yükleri bakımından en uygun
çatı tipi yeşil çatı olarak görülmektedir.
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu çalışmada kullanılan değişkenlere ek olarak, binanın
kat sayısı ve bulunduğu iklim bölgesi gibi parametreler değiştirilerek bina enerji performansına
etkileri değerlendirilecektir. Bu sayede henüz tasarım aşamasında iken yapıların enerji
performansını artıracak çözümler geliştirmek hedeflenmektedir.
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NUTRITIONAL QUALITY AND USAGE OF QUINOA (Chenopodium quinoa, wild)
IN ANIMAL NUTRITION
Gül, S
Vocational School of Technical Sciences Plant and Animal Production Department, Namık
Kemal University, Tekirdağ, Turkey
ABSTRACT
Quinoa (Chenopodium quinoa, wild) are native food plants in Andean region and used as food
by the Incas and previous age. Quinoa has been used as main crops for animal feeds since prehispanic times. It is known as the mother of grains. Quinoa demonstrates a range of
requirements for temperature and humidity. It is genetic variability is very huge. Quinoa has
been adopted growth from sea level to 4000 meters above sea level and highland climate to
subtropical conditions. The protein content of quinoa is higher than that of cereal crops.
Particularly it has rich in lysine. Quinoa contains notable amount of fiber and mineral matters
such as calcium and iron. It is also rich in antioxidants and polyphenols. Quinoa is seen as an
alternative to oil seeds due to the properties of the fatty acids it contains. Quinoa attracts
increasing attention worldwide. Therefore the demand for quinoa has increased in Europe,
United State America and Asia. With the support of FAO, the United Nations declared 2013
as the year of quinoa. In addition to its nutritional content, quinoa has a bitter taste and toxic
substances such as saponin. So it needs to be dehulled and washed before using it as feed.
Quinoa crop is used for feeding ruminants and non ruminants animals. Quinoa is used as an
alternative to corn in poultry nutrition because it is rich in protein. Quinoa can be grown as a
fodder plant in high altitude areas where water is scarce and other species cannot grow. Fresh
leaves and straw of quinoa are good source of feed for bovines, sheep, goats and fish. Quinoa
can be used as silage and forage together with other feed materials in ruminants. The aim of
this study is to summarize current information about the use of quinoa in animal nutrition.
Keywords: Quinoa, nutritional value, animal nutrition
Introduction
Quinoa has been used a main crops for animal feeds since pre-hispanic times. Quinoa
originates from the Andes region of South America. It’s genetic variability is very huge. It has
been adopted growth from sea level and highland climate to subtropical conditions (Nowak et
al. 2016). Since quinoa is one of the most nutritious cereals used as human food. 2013 was
declared the year of quinoa by NATO. (Repo et al. 2011, Nowak et al. 2016). Quinoa is very
good source of antioxidants. Therefore it can be substitute for widely cereals. It’s not contain
gluten. Thus quinoa can be used for protein and carbohydrate needs of celiac patients (Repo et
al. 2011, Bilgiçli and Ibanoğlu 2015). Quinoa is also very beneficial for digestion as it
contains twice as much dietary fiber as other grains. Quinoa seeds and leaves can be used for
feding runinants and non ruminants animals.
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Chemical Composition and Nutritive Value of Quinoa
Protein content of quinoa grain varies between 7-22% relatively. Quinoa which has a
balanced protein content in terms of essential amino acids (lysine 5.1-6.4%, Methionine 0.41.0%). Quinoa have higher CP, ether extract (EE) and energy conten than the barley, corn
and wheat. The comparison of nutrient and energy levels of some cereal products and quinoa
(DM%) (Chaudhary et al. 2021).
Table 1. The comparison of nutrient and energy levels of some cereal products
and quinoa (DM%)
Crop
M
CP
EE
C
CF
Ash
Energy
%
%
%
%
%
%
Kcal/100g
Quinoa
12.6
13.8
5.0
59.7
4.1
3.4
424.2
Barley
9.0
14.7
1.1
67.8
2.0
5.5
401.7
Corn
13.5
8.7
3.9
70.9
1.7
1.2
421.3
Rye
13.5
11.5
1.2
69.6
2.6
1.5
401.8
Wheat
10.9
13.0
1.6
70.0
2.7
1.8
406.8
M: moisture; C: carbohydrates; CP: crude protein; CF: crude fiber; EE: ether
extracts (Oelke et al. 1992)
Quinoa has been as an alternative oilseed crop. It seeds contains about 6.9% lipids which is
higher than the other cereal grains. Iodine content of quinoa oil is 54%. It has a higher amount
of unsaturated fatty acids. It’s linoleic acid content (52%) lower than corn oil (59%) and
wheat germ oil (55%). Quiona oil content is higher than walnut oil (51%) and it’s highest
than canola, flax seed, olive oils (Vega-Gȧlvez et al. 2010, USDA 2011).
Ash content of quinoa is 3.4% higher tahn wheat, rice and other cereals. Therefore quinoa
seed contain higher amount of minerals. It contains higher amount of calcium and iron than
wheat and corn (Vega-Gȧlvez et al. 2010). Mineral contents of raw quinoa are given Table 2.

Crop

Table 2. Mineral contents of raw quinoa (mg/100g DM)
Ca
Fe
Mg
P
K
Na
Zn

Quinoa
87
9.47
Average
2826-15
and range
149
(Nowak et al. 2016)

362
207-502

406
350482

907
656-1475

20
11-31

2.15
0.79-4

Cu
7.84
5.7-9.5

Cereals are one of the major sources of viatamin B complex. Vitamin B complex and folate
have important role for humans. Folate has positive effect on human health neural system.
Quinoa B2 (riboflavin 0.35mg/100g) and B9 (Folate0.71mg/100g) contents higher than
wheat, rice and barley (Vega-Gȧlvez et al. 2010). Vitamin contents of quinoa are given Table
3.

www.artuklukongresi.org

736

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Table 3. Vitamin contents of raw quinoa (mg/100g DM)
Vitamins
Quinoa seed
Recommended Daily
intake (mg/100g)
Vitamin B1 (thiamin)
1.31
1.5
Vitamin B2 (Riboflavin)

0.34

1.7

Vitamin B3 (Niasin)

1.24

20

Vitamin B6 (Pyridoxine)

0.487

2

Vitamin B9 ((Folik acid)

0.781

0.4

Vitamin C (Ascorbic acid)

4

60

Vitamin E (Tocopheros)

5.37

30

(Chaudhary et al. 2021)
Quinoa grains contain 71.7 GAE/100g (GALLİC acid equivalent) higher than wheat and other
cereals (Alverez_Jubete et al. 2010). They named isoflavones. It’s role as phytoestrogens
humans and animals. Flavonoids exhibit antioxidant properties (Chaudhary et al. 2021).
Carotenoid content of in sweet quinoa 0.4mg/10g and bitter quinoa are 0.08mg/10g (Hidalgo
and Brandohni 2008).
There are various antinutritional substances in quinoa. These are saponin 0.1-5%, phytic acid,
trypsin inhibitor <50 ppm and tannin 0.53% found in quinoa. It has a bitter taste and toxic. It’s
removed from the quinoa by washing, toasting, extrusion and rubbing (Carrasco et al. 2003,
Chaudhary et al. 2021). Nitrates and qxalates cont of quinoa hasn’t adverse affect on human
and animal health (Jancurová et al. 2009).
Use of Quinoa in Animal Nutrition
Ruminants
Quinoa grain has high nutritional quality with high protein levels. It represents a good feed
alternative for the production of non-ruminant animals, especially poultry and pigs. The fresh
leaves and straw of quinoa are a good source of feed for cattle, sheep, goats and fish. For
ruminants, quinoa is mainly used for forage, silage or harvest residues (stalks and leaves) The
presence of saponins does not pose any risk; on the contrary, it seems to exert a certain
control over internal parasites (Nowak et al. 2016, Chaudhary et al. 2021)
Quinoa used as aprotein supplement in calves, produced a greater weight gain than the same
proportion of wheat or vicia beans (Galwey et al.1990).
Quinoa used as aprotein supplement in calves, produced a greater weight gain than the same
proportion of wheat or vicia beans (Galwey et al.1990).
Peiretti et al (2013) reported that dry matter, organic matter and neutral detergent fibre content
increased from the mid vegetative to the grain stage, Acid detergent fibre content increased
from the first to the last stage. Among main FA of the plant during growth, α-linolenic acid
(ALA, C18:3 n-3) was the most abundant FA from 385 to 473 g/kg of total FA. LA content
ranged between 146 to 176 g/kg of total FA, decreased with increasing growth until the shoot
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stage. PA, OA and stearidonic acid did not have differences in growth period. IVDMD and
IVNDFD decreased increasing at growth stage.
Asher et al 2020 Quinoa hay and straw quality were high as crude protein concentration
reached 19.9 % and 10.6 %. In vitro DM digestibility (IVDMD) of 75.8 % and 54.2 %,
respectively. In conclusion, high quinoa hay biomass and SY, as well as high hay quality,
suggest a high prospect for quinoa cultivation in Israel and other Mediterranean countries, as a
dual-purpose crop for grain production and livestock feed. A novel whole-use approach may
be the use of quinoa straw for cattle feed.
Yacout et al. (2021) stated in their in vivo and in vitro studies that quinoa can be used as a
good quality feed source in the diet of ruminants. They reported that quinoa silage or hay can
replace some medium quality raoughages in sheep rations at shortage of forage in Egypt.
Chemical composition of hay and silage form of quinoa are given table 4.
Fang et al. (2022) reported that silage of quinoa with fermentable sugar, materials with high
WSC content and low moisture content may be beneficial to produce good quality quinoa
silage.
Table 4. Chemical composition of hay and silage form of quinoa DM%)
Quinoa Hay
Quiona Silage
DM

1.31

1.5

OM

0.34

1.7

CP

1.24

20

CF

0.487

2

EE

0.781

0.4

NFE

4

60

Ash

5.37

30

TDN%

60.23

60.49

DCP%

8.35

8.24

DM: dry matter; OM: organik matter; CP: crude protein; CF: crude fiber; EE: ether extract;
NFE: nitrogen free sxtract; TDN: total digestible nutrients: DCP: digestible crude protein
(Chaudhary et al. 2021)
Ebeid et al. (2022) used in vitro gas production technique evaluate diets with substitution of
clover hay with quinoa at 0, 15, 30 and 45% rate of the ruminant diets. Quinoa contained
about 18.6% crude protein (CP) with oleic acid, arachic acid, linoleic acid, and palmitic acid
as the major fatty acids. Replacing clover hay with quinoa did not affect gas or methane
production; But 30% treatment increased the production of methane. It is concluded that
quinoa can be used as a feed for ruminants animals. Quinoa can be substituted up to 45%
clover hay in the ration of ruminant animals.
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Poultry
15% quinoa addition to broiler diets increased body weight, improved feed efficiency and an
alternative to maize in terms of energy. (Munoz et al., 2007: Bazile et al. 2015).
In studies on laying hens,the level of Omega-3 PUFA in eggs was compared with corn and
quinoa added to the rations at different proportions effect has been studied.
In studies conducted in 20 week old laying hens, the level of Omega-3 PUFA in eggs was
compared with the effect of quinoa with corn added to rations at different rates. The omega-3
content of eggs was determined by adding quinoa at the level of 0%, 50% and 100%. As a
result of the study, it was found that quinoa significantly increased the omega-3 content of
eggs. Quinoa EPA when added at 50% of the grain (Eicosapentaenoic acid) have no effect
(Johnston et al., 2006).
Nokandi et al. (2021) reported that the use of 4% peeled quinoa significantly increased body
weight and feed intake. Broiler fed 4% peeled quinoa had a lower FCR compared to the
control. The use of 4% peeled quinoa was found to increase the relative weight of carcass
components. A decrease in abdominal fat was detected in the chest and thigh compared to the
control group. At 42 days of age, quinoa had no effect on the immunoglobulin M and G index
titer. However, the total anti-SRBC index increased in chickens fed different levels of
processed quinoa compared to control. 4% treated quinoa increased villus height and crypt
depth. But, it did not affect the villus width of the jejunum of chickens. The use of 4% peeled
and washed quinoa improved the growth performance of broiler.
The use of quinoa seeds in the diet (150 g/kg) had no adverse effect on broiler growth
performance compared to the corn-soybean meal diet and addition of phytase, protease
enzymes to the quinoa diets had positive effects on the growth performance, intestinal
bacterial ecology and intestinal morphology of broiler chickens (Amiri et al. 2021).
The experiment was conducted by Eassawy et al. (2016) for evaluate the effect of dietary
inclusion of quinoa seeds extract as a natural antioxidant on broiler chicken performance,
economical efficiency, meat quality and oxidative parameters of chickens’ meat under storage
conditions. It showed that quinoa seed extract contains several phytochemical compounds
with potential antioxidant activity. As a result of the study, it was determined that adding
Quinoa seeds extract to the diet of broiler chickens as a natural antioxidant had a positive
effect on chicken performance and meat quality. It has a positive effect on the oxidative
stability of chicken meat during cold storage up to 7 days.
In a study investigating the effects of processing quinoa before feeding, it was shown that
polishing or washing can reduce the negative effects of quinoa’s anti-nutritional factors.
Processing quinoa or diluting quinoa with another feed or CP can be used to improve the
performance of broilers (Improta et al.2001).
Thanks to its nutritive value and by-products formed during harvesting and grinding,
it can be used in the feeding of both ruminant and non-ruminant animals.
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ÖZET
Gözenekli metaller ve intermetalikler, arzu edilen özelliklerinden dolayı son zamanlarda dikkat
çekmiştir. Gözenekli metallerin ve intermetaliklerin önemli bir yönü, hacimli muadillerine
kıyasla daha düşük yoğunluklarıdır. Bu malzemelerin gözenekli yapısı, yapısal uygulamalarda
darbe emici malzemeler olarak kullanılmalarını sağlar. Gözenekli yapı ayrıca monolitik
formdan çok daha büyük bir toplam yüzey alanı sağlar. Bu, bu malzemelerin katalitik
uygulamalarda kullanılması olasılığını beraberinde getirir. Bunlara ek olarak gözeneklerin
kontrollü büyüklüğü bu malzemelerin filtreleme amaçlı kullanılmasını sağlar. Gözeneklerin
miktarı ve boyutu arttıkça mukavemetlerinin azaldığı bildirilmiştir. Öte yandan, boşluk tutucu
boyutunun ve miktarının gözenekli metallerin ve intermetaliklerin özellikleri üzerindeki
etkisini karakterize etmek gerekir. Bu çalışmada, nikel alüminid (NiAl) içinde yer tutucu olarak
üre partikülleri kullanılmıştır. Yüksek sıcaklıklarda ve düşük özgül ağırlıkta dayanım, kararlılık
ve sertlik gibi avantajlı özelliklere sahip önemli bir intermetaliktir. Ni ve Al element tozlarından
NiAl numuneleri elde edilmiştir. Boşluk tutucu olarak üre partikülleri kullanıldı. Boşluk tutucu
partikül boyutunun ve miktarının mekanik özellikler üzerindeki etkileri araştırıldı. Bu amaçla,
iki parçacık boyutu aralığına sahip üre parçacıkları kullanılmıştır. İlk örnek grubunda üre
partikülleri 500-800 µm boyut aralığındaydı. İkinci numune grubunda üre partikülleri 300-500
µm boyut aralığındaydı. NiAl içindeki 500-800 µm boşluk tutucu üre partiküllerinin miktarları
hacimce % 20, % 40, % 60 ve % 80’dir. NiAl içindeki 300-500 µm boşluk tutucu üre
partiküllerinin miktarları ise hacimce %40, %60 ve %80’dir. Numuneler üretildikten sonra
porozite miktarları hesaplanmıştır. Numunelerin porozite değerleri, başlangıçta eklenen boşluk
tutucu miktarından daha yüksek bulunmuştur. Numunelerin yapılarının görselleştirilmesi için
taramalı elektron mikroskobu ve stereo mikroskop kullanılmıştır. Basınç dayanımı değerleri
ölçüldü. 300-500 mikrometre boyutlu boşluk tutucu parçacıklar kullanılarak üretilen
numuneler, 500-800 mikrometre boyutlu boşluk tutucular kullanılarak elde edilen numunelere
göre daha yüksek basınç dayanımı değerleri sergilemiştir.
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EFFECT OF SPACE HOLDER SIZE AND AMOUNT ON THE MICROSTRUCTURE
AND COMPRESSIVE STRENGTH OF NICKEL ALUMINIDE
ABSTRACT
Porous metals and intermetallics have attracted attention in recent times due to their desirable
characteristics. One important aspect of porous metals and intermetallics is their lower density
as compared to their bulk counterparts. The porous structure of these materials enables them to
be used as impact absorbing materials in structural applications. The porous structure also
provides a much larger total surface area than the monolithic form. This brings about the
possibility for these materials to be used in catalytic applications. In addition to these, controlled
size of the pores provides these materials to be used for filtering purposes. As the amount and
size of pores increases, their strength was reported to decrease. On the other hand, it is necessary
to characterize the effect of space holder size and amount on the properties of porous metals
and intermetallics. In this study, urea particles were utilized as space holder in nickel aluminide
(NiAl). It is a significant intermetallic having advantageous properties such as strength, stability
and hardness at high temperatures and low specific gravity, NiAl samples were obtained from
Ni and Al elemental powders. Urea particles were used as the space holder. Effects of space
holder particle size and amount on mechanical properties were investigated. For this purpose,
urea particles having two particle size ranges were utilized. In the first group of samples, urea
particles were in 500-800 µm size range. In the second group of samples urea particles were in
300-500 µm size range. Amounts of 500-800 µm space holder urea particles in NiAl were 20,
40, 60 and 80 vol. %. Amounts of in 300-500 µm space holder urea particles in NiAl were 40,
60 and 80 vol. %. The porosity values of the samples were found to be higher than the amount
of the added space holder which was added initially. A scanning electron microscope and a
stereo microscope were utilized for visualization of the structures of the samples. Compressive
strength values were measured. The samples which were produced by using 300-500
micrometer sized space holder particles exhibited higher compressive strength values than the
samples which were obtained by using 500-800 micrometer sized space holders.
Keywords: Nickel aluminide, porous materials, space holder

1. INTRODUCTION
Ni-Al intermetallics compounds are recognized as important structural materials in high
temperature utilization thanks to their low density, high melting point and strength, and
excellent corrosion resistance (Shi et al, 2013). Because of these properties, Ni-Al compounds
are candidates to be used in space vehicles in structural parts that are subjected to high
temperatures and also for defense industry (Dong et al, 2010; Moshksar and Mirzaee, 2004).
Porous materials show some traits like low thermal conductivity, low density, gas permeability
and impact energy absorption (Ashby at al, 2000; Banhart, 2013). Structure of porous materials
are classified in 2 ways: closed and open pore. Closed foams have the possibility to be utilized
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in areas that require lightweight construction elements. Open foams, on the other hand, can be
utilized in areas that require excellent traits such as heat exchanging and heat draining, as well
as for filters, implants and electrodes (Nishiyabu,2012).
Pore size regulation is provided by using powders in the small size limit and by adjusting
densification while forming the materials (Heaney and German, 2001). In order to produce
metals with a porous structure, the voids obtained after sintering must remain stable. Therefore,
it is fruitful to employ the space holder technique (Lefebvre and Thomas, 2003). The space
holder method is known as a promising way to prepare open-celled porous metals (Zhao 2001).
Space holder method involves producing a preliminary blank in which the space-retaining
grains are spread in the shaped article through sintering, and then the space-retaining particles
are removed by different means (soaking, heating). This method allows straight and precise
regulation of its pore amount and shape (Gaillard et al, 2004).
Combustion synthesis takes place in 2 approaches, self-propagating type (SHS) and thermal
explosion type. In SHS, the reaction is introduced from 1 face of the specimen and it lasts as a
wave that continues itself over the reactants. In the thermal explosion type, the specimen is
heated uniformly then the reaction takes place all together all over the bulk (Varma and
Lebrat,1992).
In this study, porous NiAl parts were produced by using urea with two particle size ranges (500800;300-500 micron) as a space holder. After the samples were produced, the porosity amounts
were calculated. Porosity values were found to be higher than the amount of spacer added at
the beginning. The samples produced using 300-500 micrometer size urea particles showed
higher compressive strength values than the samples obtained using 500-800 micrometer size
urea.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
2.1. Sample Preparation
Ni powders, Al powders and urea space-holder powders (size: 300–500 μm; 500-800 μm) were
used. To control the cell size of the porous part in the desired range, the urea powder was
divided by sieve into two groups: 300–500, 500–800 micron. Ni and Al powders were weighed
and mixed in order to form the NiAl phase. Then, the space-holder urea powders were blended
with the Ni-Al powder mixture so that the volume fractions of urea were 20%, 40%, 60%, 80%
in the final product. The mixed powders were pressed by a pressure of 100 MPa in an 8 mm
diameter steel mold to produce cylindrical parts.
The temperature was increased at a rate of 10°C/min and kept at 750°C. The holding time was
600s. The samples were then cooled at room temperature. Samples were soaked in distilled
water to remove the urea spacer so that large pores were formed. The dimensions and weights
of the specimens were measured.

www.artuklukongresi.org

744

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

2.2. Sample Characterization
The porous NiAl parts produced were first sanded with 1200 and 3000 mesh sandpaper to
remove the scratches on their surfaces. The samples were subjected to compression tests with
a Shimadzu universal mechanical testing machine. The microstructures of the resulting porous
samples were characterized by optic microscope and scanning electron microscope (SEM).
Microhardness values were measured with a Vickers microhardness tester using a load of 200
g (HV0.2).
Porosity is an important parameter to define the pore specification of porous materials. Porosity
amount and specific strength and the of the porous NiAl samples were calculated using
Equation (3) and (4), respectively.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Microstructure
Stereo microscope images of samples having a) 40 vol.% c) 60 vol.% e) 80 vol.% 300-500
micrometer sized urea and those having b) 40 vol.% d) 60 vol.% f) 80 vol.% 500-800
micrometer sized urea are presented in Fig 1(a,c,e) and (b,d,f), respectively. It was seen that the
pores were larger when larger size of urea particles were utilized. In addition, the cell walls
were thicker when lager sized urea particles were used. This can be observed for all 40, 60 and
80 % urea contents. For the same total volume of urea particles, when the size of the urea
particles is smaller, more number of urea particles are used. This leads to reduction in the
thickness of the cell walls and also increase in the total surface area of the pores.
It was also observed in the images given in Fig.1 that pore unification took place with the
increase in the amount of urea particles. This led to formation of much larger pores, with no
cell walls in them. They can be thought of as defects, which would result in weakening of
mechanical properties. This was observed for samples having 60 and 80% urea. It can be
inferred that much better space holder particle distribution is required for the samples having
high amount of pores.
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Fig. 1. Optical microscope (stereo) images of samples having a) 40 vol.% c) 60 vol.% e) 80 vol.
%300-500 micrometer sized urea b) 40 vol.% d) 60 vol.% f) 80 vol. %500-800 micrometer
sized urea
SEM micrographs of the samples obtained by using 300-500 micron urea (20 vol.%) and 500800 micron urea (20 vol.% ) are shown in Fig. 2. The difference in the pore size can be clearly
seen in these micrographs. There are more number of pores in the sample in which finer sized
urea was utilized. Cell walls were larger when coarse urea particles were used, having the same
total volume. There were also some smaller pores in the cell walls.

(a)

(b)

Fig. 2. SEM micrographs of samples having (a) 20 vol.% 300-500 micrometer (b) 20 vol.%
500-800 micrometer sized urea (magn.: 100X)

3.2. Mechanical Properties
It was observed in Table 1 and Fig. 3 that for both series containing fine and coarse urea
particles, the tensile strength of the samples with low urea percentage exhibited higher
compressive strength as compared to the samples with high urea percentage. In addition, it was
observed that the strength of the samples obtained with urea particles with a smaller size (300500 micrometer) was higher than the samples obtained with urea particles with a larger size
(500-800 micrometer).

Table 1. Compressive strengths of the samples which were formed by using 300-500 and 500800 micrometer sized space holder in 20-80 vol.% range.
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Space Holder Size
300-500 micron
Space Holder
Amount (Vol.%)

Average
Compressive
Strength (MPa)

500-800 micron

Standard
Deviation

20

Average
Compressive
Strength (MPa)

Standard
Deviation

97.3

16.7

40

61.8

14.2

49.8

8.7

60

37.6

8.6

21.6

4.8

80

6.0

2.1

4.9

2.3

Fig. 3. Average compressive strength values of porous samples obtained by utilizing 300-500
micrometer space holder (squares), 500-800 micrometer space holder particles (circles)
Specific strength values are important traits for some applications which require lightweight
materials with sufficient strength. It was seen in Table 3 that specific strength values were
similar (about 20 MPa.cm3/g) for samples having 40 and 60 vol.% 300-500 micrometer sized
urea particles. In general, specific strength values were seen to decrease with increasing urea
content.
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Table 2. Density and specific strength values of samples which were formed by using 300-500
and 500-800 micrometer sized space holder in 40-80 vol.% range.
Space Holder Size
300-500 micron
Space Holder
Amount
(Vol.%)

Density of
Product (g/cm3)

20

3.3

40

500-800 micron

Specific
Strength
(MPa.cm3/g)

Density of
Product (g/cm3)

Specific
Strength
(MPa.cm3/g)

2.9

21.3

2.7

18.5

60

2.1

18.2

2.0

11.1

80

1.3

4.5

1.2

4.2

4. CONCLUSION
Porous NiAl samples were obtained through combustion synthesis by using urea particles in
different size ranges. It was observed that the strength values decreased as a result of increasing
porosity.. The microhardness and compressive strength values of the porous NiAl samples
obtained using 300-500 micrometers of urea were higher than the samples obtained using 500800 micrometers of urea. As the porosity increases, the density decreases. As a result,
mechanical properties decline. The mechanical properties of porous materials depend on the
porosity. Porosity can be changed by controlling the pore size and amount.
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METİL 5-METİLPİRAZİN-2-KARBOKSİLATIN MOLEKÜLER YAPISI, 1H ve 13CNMR KİMYASAL KAYMA DEĞERLERİNİN ab initio HARTREE-FOCK VE
YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİYLE İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU
Kafkas Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0003-4171-7879
ÖZET
Bu çalışmada, metil 5-metilpirazin-2-karboksilat (I) molekülünün konformasyon analizi,
molekülün potansiyel enerji eğrisi (PEE) N1-C4-C6-O1 fonksiyonu olarak hesaplanarak
yapıldı. PEE hesaplamalarında hem HF hem de DFT/B3LYP metotlarında 6-31++G(d,p)
kullanıldı ve N1-C4-C6-O1 torsiyon açısı 10° aralıklarla 0° den 180° kadar taranarak yapıldı.
PEE üzerindeki en düşük enerjili konformasyonların geometri optimizasyon hesaplamaları hem
DFT/B3LYP/6-311+G(2d,p) hem de HF/6-311+G(2d,p) metotlarında yapılarak, molekülün
temel hal geometrisi saptandı. Daha sonra optimize olmuş yapı kullanılarak, HOMO, LUMO
enerjileri, harmonik titreşim dalga sayıları, lineer ve lineer olmayan optik özellik (NLO)
değerleri aynı metotlar kullanılarak heasplandı. Ayrıca, molekülün EHOMO ve ELUMO enerji
değerleri kullanılarak, enerji aralığı (∆E = ELUMO -EHOMO) ve elektronik özellikleri
(elektronegativite, kimyasal yumuşaklık ve sertlik özellikleri) belirlendi. Çalışılan metil 5metilpirazin-2-karboksilat molekülünün titreşim modlarının işaretlenmesi toplam enerji
dağılımı (TED) VEDA4f programı yardımı ile hesaplandı. Ayrıca, çalışılan bileşiğin 1H ve 13C
NMR kimyasal kayma değerleri gaz ve çözücü (DMSO) fazında 6-31G, 6-31+G, 6-31+G(d),
6-31++G(d,p), 6-311 ++G(d,p) ve 6-311+G(2d,p) gibi farklı temel setler kullanılarak GIAO
B3LYP ve GIAO/HF metotlarında hesaplanmıştır ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Her
iki metotta hesaplanan metil 5-metilpirazin-2-karboksilat molekülünün yapısal parametreleri,
molekülle ilgili daha önce yapılmış deneysel çalışma verileri ile karşılaştırıldı ve yapısal
parametreler arasında iyi bir uyum olduğu görüldü. Molekülün, moleküler elektrostatik
potansiyel (MEP) ve sınır orbital (HOMO-LUMO) yüzeyleri GaussView5.0.9 programı
yardımı ile optimizasyon hesaplamaları sonucunda oluşturulan çıktı dosyalarından
görselleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: metil 5-metilpirazin-2-karboksilat, 6-311+G(2d,p), HOMO-(LUMO.
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INVESTIGATION OF MOLECULAR STRUCTURE, 1H and 13C NMR CHEMICAL
SHİFT VALUES OF METHYL 5-METHYPYPYRAZINE-2-CARBOXYLATE by ab
initio HARTREE-FOCK AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY
ABSTRACT
In this study, the conformation analysis of the methyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate (I)
molecule was performed by calculating the potential energy curve (PEE) of the molecule as a
function of the N1-C4-C6-O1. In the PEC calculations, the 6-31++G(d,p) was used in both HF
and DFT/B3LYP methods, and N1-C4-C6-O1 torsion angle was made by scanning from 0° to
180° at 10° intervals. The geometry optimization calculations of the lowest energy
conformations on the PEE were performed in both the DFT/B3LYP/6-311+G(2d,p) and HF/6311+G(2d,p) methods, and the ground state geometry of the molecule was determined. Then,
using the optimized structure, the energies of HOMO, LUMO) harmonic vibrational wave
numbers, linear and nonlinear optical property (NLO) values are the calculated using the same.
methods. In addition, using the EHOMO and ELUMO energy values of the molecule, the
energy gap (∆E=ELUMO-EHOMO) and electronic properties (electronegativity, chemical softness
and hardness properties) were determined. The labeling of the vibrational modes of the studied
methyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate molecule was calculated with the help of the total
energy distribution (TED) VEDA4f program. Also, the 1H and 13C NMR chemical shift values
of the studied compound in gas and solvent (DMSO) phasefare calculated using different basis
sets such as 6-31G, 6-31+G, 6-31+G(d), 6-31++G(d,p), 6-311 ++G(d,p) and 6-311+G(2d,p) in
GIAO B3LYP and GIAO/HF methods and compared with experimental results. The structural
parameters of the methyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate molecule calculated in both methods
were compared with the previous experimental data on the molecule and it was seen that there
was a good agreement between the structural parameters. Molecular electrostatic potential
(MEP) and boundary orbital (HOMO-LUMO) surfaces of the molecule were visualized from
the output files created as a result of optimization calculations with the help of GaussView5.0.9
program.
Keywords: methyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate, 6-311+G(2d,p), HOMO-(LUMO.

GİRİŞ
Pirazinler, gıdalarda önemli lezzet bileşenleri (Buchbauer ve ark., 2005) olmakla birlikte anti
kanser (Betancor ve ark., 2005; Buron ve ark., 2005) ve anti tüberküloz (Fukuwatari ve ark.,
2002; Zhang ve ark., 2002) aktiviteler göstermektedirler. Ayrıca, bu bileşikler tarım
kimyasalları olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır (Wheeler ve ark., 1982). Pirazizler ve
sübstitüe türevleri, biyolojik aktif bileşiklerin (Ferrand ve ark., 1992) ve fonksiyonel
materyallerin (Zhang ve ark., 1999) önemli bileşenleri olarak kullanımlarından dolayı son
yıllarda artan bir ilgi görmüştür. Bu çalışmada, metil 5-metilpirazin-2-karboksilat (I)
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molekülünün, moleküler yapısı ve bazı moleküler özellikleri farklı teorik metotlarla
incelenmiştir. Bileşik I numaralandırılmış optimize durumu Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. molekülünün numaralandırılmış optimize şekli

YÖNTEM
İlk olarak, Bileşik I’in kuantum mekaniksel hesaplama yöntemleri ile konformasyon analizi
yapıldı. Hesaplamalar, hem Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine (DFT) dayalı Becke’nin 3
parametreli hibrit değiş-tokuş fonksiyoneli (B3) (Becke ve ark., 1988) ile Lee-Yang ve Parr’ın
korelasyon fonksiyonelinden (Lee ve ark., 1988; Becke, 1993) oluşan B3LYP teori seviyesinde
hemde Hartree–Fock (HF) modelinde farklı temel setler kullanılarak gaz fazında yapıldı.
Molekülün kararlı yapısının titreşim frekansları dipol moment (μ), polarizebilite (α),
hiperpolarizebilite (β), HOMO, LUMO değerleri ve ∆Eg hesaplandı. Ayrıca, bileşiğin 1H ve
13
C NMR kimyasal kayma değerleri gaz ve çözücü (DMSO) fazında 6-31G, 6-31+G, 631+G(d), 6-31++G(d,p), 6-311 ++G(d,p) ve 6-31+G(2d,p) gibi farklı temel setler kullanılarak
GIAO B3LYP ve GIAO/HF metotlarında hesaplanmıştır. Bu çalışmada, molekülün üç boyutta
yaklaşık geometrisi GaussView 5.0 moleküler görüntüleme programında çizilerek, tüm teorik
hesaplamalarda Gaussian 09W (Frisch ve ark., 2010; Dennington ve ark., 2009) paket programı
kullanıldı.

BULGULAR
Geometrik Optimizasyon
Molekülün B3LYP/6-311+G(2d,p) ve HF/6-311+(2d,p) ile hesaplanan seçilmiş yapısal
parametreler literatürdeki deneysel (Rillema ve ark., 2017) değerlerle birlikte Tablo 1’de
verildi.
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Tablo 1. Molekülünün seçilmiş yapısal parametreleri(a ref Rillema ve ark., 2017)

C1-C2
C2-C3
C2-N1
C3-N2
C4-C6
C4-N2
C5-N1
C6-O2
C6-O1
C7-O2
R2
C1-C2-N1
C3-C2-N1
C2-C3-N2
C5-C4-N2
C6-C4-N2
C4-C5-N1
C4-C6-O2
C4-C6-O1
O2-C6-O1
C2-N1-C5
C6-O2-C7
R2
C5-C4-C6-O2
C5-C4-C6-O1
C8-C4-C6-O2
C8-C4-C6-O1

Bağ uzunluğu(Å)
B3LYP/6-311+G(2d,p)
HF/6-311+G(2d,p)
1.4995
1.5007
1.4004
1.3916
1.3381
1.3177
1.3271
1.3093
1.4988
1.4972
1.3335
1.3149
1.3295
1.3142
1.3365
1.3074
1.2102
1.1864
1.4389
1.4165
0.9924
0.9857
Bağ açısı (˚)
117.73
117.81
120.17
120.16
122.68
122.08
121.21
121.01
120.10
119.99
121.90
121.55
113.05
113.57
122.71
122.13
124.24
124.30
117.35
117.81
115.39
116.84
0.9811
0.9593
Dihedral açı (˚)
-179.99
-180.00
0.01
0.01
0.01
0.00
-180.00
180.01

Expa
1.494 (2)
1.401 (2)
1.337 (2)
1.332 (2)
1.497 (2)
1.339 (2)
1.337 (2)
1.3259 (19)
1.203 (2)
1.451 (2)
117.89 (14)
120.52 (15)
122.86 (15)
121.52 (15)
119.51 (14)
122.43 (16)
113.23 (14)
122.10 (15)
124.67 (16)
116.65 (14)
114.85 (14)

5.4 (1)

Tablo 2. Molekülünün, HOMO, LUMO enerji, μ, α, β ve ΔEg değerleri
Electronic Energy (a.u)

μ (D)

-531.680144446

2.1492

-528.521537005

2.3056

B3LYP/6-311+G(2d,p)
α (a.u)
β(a.u)
EHOMO (a.u)
106.68
235.20
-0.262468
HF/6-311+G(2d,p)
96.09
120.04
-0.358242

-0.081411

∆𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑒𝑒𝑒𝑒)
4.93

0.059470

10.11

ELUMO (a.u)

NMR Analizi
Karbon ve proton NMR kimyasal kayma değerleri gaz fazında ve çözücü dimetil sülfoksit
(DMSO) ortamda hesaplandı. Hesaplamalarda farklı temel setler ile GIAO/B3LYP ve
GIAO/HF metotları kullanıldı. Karbon ve proton NMR ve regresyon analiz sonuçları
literatürdeki deneysel (Ahmad ve ark., 2016) değerlerle birlikte Tablo 3-6’da verilmiştir.
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Tablo 3. Bileşiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (DMSO) değerleri (δ/ppm)
B3LYP/DMSO (b ref Ahmad ve ark., 2016)
Expb

6-31G

6-31+G

C6
C2
C5
C4
C3
C7
C1
R2

164.57
157.86
144.18
140.30
145.28
52.93
21.91

192,86
158,11
143,06
142,91
140,79
51,88
23,61
0.9699

C5H
C3H
C7HA
C7HB
C7HC
C1HA
C1HB
C1HC
R2

8.51
9.11
3.95
3.95
3.95
2.60
2.60
2.60

9,70
9,00
4,99
3,63
3,30
2,38
2,25
2,01
0.9585

196,08
187,62
161,01
158,76
145,61
144,48
144,14
140,98
143,25
141,62
53,71
53,50
25,26
22,94
0.969
0.9799
B3LYP/DMSO
9,83
9,30
9,05
8,65
5,07
4,81
3,74
3,43
3,38
3,08
2,43
2,15
2,38
2,14
2,07
1,88
0.957
0.9567

6-31+G(d)

6-31+G(d,p)

6-31++G(d,p)

189,21
160,30
145,24
142,75
142,44
53,27
22,84
0.9799

189,10
160,22
144,88
142,55
142,33
53,44
22,90
0.9796

9,48
8,82
5,09
3,47
3,11
2,20
2,18
1,89
0.9487

9,49
8,84
5,08
3,49
3,11
2,21
2,20
1,89
0.9496

6-311+G(2d,p)

-----------9,65
8,96
5,16
3,38
3,05
2,21
2,16
1,93
0.9461

Tablo 4. Bileşiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (GAS) değerleri (δ/ppm)
B3LYP/GAS
Exp.

6-31G

6-31+G

C6
C2
C5
C4
C3
C7
C1
R2

164.57
157.86
144.18
140.30
145.28
52.93
21.91

192,01
155,01
142,66
142,08
139,49
50,75
22,59
0.9683

C5H
C3H
C7HA
C7HB
C7HC
C1HA
C1HB
C1HC
R2

8.51
9.11
3.95
3.95
3.95
2.60
2.60
2.60

9,77
8,89
4,99
3,51
3,09
2,24
2,07
1,97
0.9507

194,95
186,07
157,43
155,14
144,32
143,40
143,74
140,76
141,53
139,74
51,98
52,10
23,78
21,59
0.9672
0.979
B3LYP/GAS
9,88
9,33
8,91
8,48
5,07
4,85
3,59
3,32
3,15
2,89
2,28
2,00
2,13
1,92
2,07
1,87
0.9483
0.9462

6-31+G(d)

6-31+G(d,p)

6-31++G(d,p)

6-311+G(2d,p)

187,71
156,74
144,20
142,57
140,61
51,91
21,50
0.9789

178,59
147,70
134,88
133,39
131,52
43,10
12,55
0.9788

193.37
166.01
152.49
151.70
148.91
53.21
21.19
0.9866

9,51
8,66
5,13
3,35
2,92
2,04
1,93
1,91
0.9382

9,76
8,92
5,36
3,60
3,16
2,29
2,17
2,16
0.9392

9,6507
8,791
5,1772
3,2388
2,854
2,0115
1,9414
1,9253
0.9363

Tablo 5. Bileşiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (DMSO) değerleri (δ/ppm)
HF/DMSO
Exp.

6-31G

6-31+G

6-31+G(d)

6-31+G(d,p)

6-31++G(d,p)

6-311+G(2d,p)

C6
C2
C5
C4
C3
C7
C1
R2

164.57
157.86
144.18
140.30
145.28
52.93
21.91

171,26
163,92
151,05
144,14
143,69
48,48
23,56
0.9966

159,62
158,95
145,95
137,97
136,84
47,15
19,95
0.9958

149,50
148,75
136,65
128,59
126,60
38,31
11,22
0.9956

161,50
160,84
147,78
139,71
138,74
49,10
21,68
0.9959

169,34
166,81
153,34
145,23
143,65
49,43
21,55
0.996

C5H

8.51

10,49

172,43
165,28
152,29
144,71
144,43
48,76
24,11
0.9961
HF/DMSO
10,58

9,05

9,73

9,73

9,74
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C3H
C7HA
C7HB
C7HC
C1HA
C1HB
C1HC
R2

9.11
3.95
3.95
3.95
2.60
2.60
2.60

9,49
4,43
4,21
4,21
3,10
3,10
2,59
0.974

9,51
4,41
4,15
4,15
3,15
3,15
2,75
0.9713

8,10
3,28
3,24
3,24
2,09
2,09
1,82
0.9756

8,75
3,91
3,85
3,85
2,74
2,74
2,50
0.9745

8,75
3,92
3,84
3,84
2,75
2,75
2,51
0.9742

8,80
3,78
3,78
3,75
2,65
2,65
2,49
0.9756

Tablo 6. Bileşiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (GAS) değerleri (δ/ppm)
HF/GAS
Exp.

6-31G

6-31+G

6-31+G(d)

6-31+G(d,p)

6-31++G(d,p)

6-311+G(2d,p)

C6
C2
C5
C4
C3
C7
C1
R2

164.57
157.86
144.18
140.30
145.28
52.93
21.91

170,08
161,04
150,33
144,30
142,27
47,37
23,03
0.996

158,11
155,97
146,36
137,15
137,01
47,48
20,88
0.996

159,46
157,39
146,89
138,61
137,61
47,54
20,80
0.9961

159,83
157,81
147,23
138,99
137,85
47,99
21,02
0.9961

167,50
163,59
152,73
143,93
143,21
48,35
20,82
0.9964

C5H
C3H
C7HA
C7HB
C7HC
C1HA
C1HB
C1HC
R2

8.51
9.11
3.95
3.95
3.95
2.60
2.60
2.60

10,59
9,33
4,20
4,07
4,07
3,09
3,09
2,27
0.963

170,89
162,12
151,37
144,43
142,88
47,22
23,24
0.9957
HF/GAS
10,65
9,32
4,18
4,01
4,01
3,13
3,13
2,42
0.9605

9,76
8,55
3,83
3,83
3,73
2,74
2,74
2,19
0.9651

9,77
8,54
3,78
3,78
3,68
2,72
2,72
2,19
0.9644

9,78
8,55
3,76
3,76
3,69
2,73
2,73
2,20
0.9642

9,78
8,61
3,71
3,71
3,54
2,62
2,62
2,21
0.9672

SONUÇ VE TARTIŞMA
Hesaplama sonucunda elde edilen yapısal parametreler deneysel değerler ile regresyon
analizleri yapılmış ve R2 değerleri elde edilmiştir (Tablo 1). B3LYP/6-311+(2d,p) yönteminde
hesaplanan bağ uzunluğu ve bağ açısı R2 değerleri 0.9924/ 0.9811, HF/6-311+(2d,p)
yönteminde ise bu değerler sırasıyla 0.9857/ 0.9593 olarak belirlenmiştir. Hesaplama
sonucunda elde edilen karbon ve proton NMR kimyasal kayma değerleri deneysel değerler ile
mukayese edilerek regresyon analizleri yapıldı ve R2 değerleri elde edilmiştir (Tablo 3-6). Gaz
ve çözücü (DMSO) faz ortamında 13C NMR sonuçlarına göre R2 değerleri B3LYP/6-31G, 631+G, 6-31+G(d), 6-31+G(d,p), 6-31++G(d,p) ve 6-311+G(2d,p) sırası ile 0.9699/ 0.969/
0.9799/ 0.9799/ 0.9796/-- iken 1H-NMR verilerine göre belirleme katsayısı R2 değerleri 0.9585
/0.957/ 0.9567/ 0.9487/ 0.9496/ 0.9461'dir. Hesaplamalarda en büyük Determinasyon
(belirleme) katsayısı (R2 ) değeri karbon için (DMSO) ortamında HF/6-31G yönteminde 0.9966
olarak, proton için HF/6-311+G(2d,p) yönteminde 0.9964 olarak belirlendi. Bu hesaplanan
parametre değerler ile deneysel değerler arasında iyi bir uyum olduğunu göstermektedir.
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ÖZET
Müslümanların kutsal kitabı Kuranı Kerim’e göre, Müslümanların helal ve temiz gıdaları
tüketmesi gerekir. Helal, İslam hukukuna göre kullanılmasına veya yapılmasına izin verilen
herhangi bir varlık veya faaliyeti tayin eden bir kavramdır. Bu çalışmada mevcut literatür
araştırılarak farklı ülkelerdeki Müslüman tüketicilerin helal sertifikaya bakış açıları ve helal
logo ve sertifika suistimallerine değinilecektir. Helal gıda konusunda en önemli tartışma
konularından biri tüketicilerin verilen sertifikalara olan güven ile ilgilidir. Sertifika alan
şirketlerin ürünlerinin, güvenilir kurumlar tarafından denetlenmemesi ve sertifika veren
kurumlar arası uygulanan helal standartların farklılık göstermesi sorunları beraberinde
getirmektedir. Müslüman tüketiciler, üretimin başından sonuna kadar yani tarladan çatala
kadar geçen süreçte gıdaların üretiminde uygulanan tüm işlemlerin helal standartlara uygun
olup olmadığının takip edilmesini beklemektedir. Tüketiciler adına bu kontrolleri yapacak
helal sertifika veren kurumlardır ve dolaysıyla tüketiciler helal sertifika veren kurumların
güven veren ve denetlenen kurumlar olmasını beklemektedir. Sertifika veren kurumları
denetleyebilecek ve tüketicileri helal gıdalar konusunda bilgilendirebilecek ve
farkındalıklarını arttıracak yapı ise devlettir. Malezya gibi bazı ülkelerde helal gıda logosuna
güven yüksek seviyede iken Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerde bu yüksek güven henüz
sağlanmamış durumdadır. Bunu en önemli sebebi Malezya devletinin helal sertifika
konusundaki yapılanması, tecrübesi ve desteğinden gelmektedir. Helal sertifika alınması ve
ürünlere logoların basılmasında gönüllük esastır ve maliyet, zaman ve caba gerektiren bir
süreçtir. Fakat son yıllarda bazı firmalar sadece Arapça harfler, logolar veya İslami motiflerle
helal sertifika sahibi olmamasına rağmen tüketicilerin dikkatini çekerek satış hacimlerini
artırmaya çalışmaktadır. Ayrıca, bazı marketler İslami bir imaj oluşturarak helal gıda
arayışında olan tüketicileri yönlendirmeye çalışmaktadır. Gıdalara haram olan katkı
maddelerinin katılması, gıdanın kalitesini düşüren düşük kaliteli maddelerin karıştırılması
sonucu gıda tağşişi sorunları, yetersiz sertifika denetimleri ve rüşvet ile helal sertifika alma
gibi sorunlar devam etmektedir. Cep telefonu ile barkod okuma sistemi gibi teknolojik
uygulamalar ile helal gıda suistimalleri önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: Helal Gıda, Helal Logo, Helal Sertifika, Helal Gıda Suistimalleri
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THE IMPORTANCE AND ABUSE OF CERTIFICATES AND LOGOS IN HALAL
FOODS
ABSTRACT
According to the Quran, the holy book of Muslims, Muslims must consume halal and clean
foods. Halal is a concept that designates any entity or activity that is allowed to be used or
performed according to Islamic law. In this study, the current literature will be researched and
the perspectives of Muslim consumers in different countries on halal certificate and halal logo
and certificate abuses will be discussed. The most important discussion topic in halal food is
related to the trust in the certificates given. The fact that the certificates are not audited by
reliable institutions and the differences between the certificate issuers bring along problems.
Muslim consumers expect halal rules to be obeyed and followed from the very beginning to
the end of production. It is the institutions that issue halal certificates and carry out these
checks on behalf of consumers, and therefore consumers expect these institutions to be
trustworthy and audited institutions. The structure that can inspect the certifying institutions,
inform the consumers about halal foods and raise their awareness is the state. While trust in
the halal food logo is high in some countries such as Malaysia, this high level of trust has not
yet been achieved in countries such as Indonesia and Turkey. The most important reason for
this is the structuring, experience and support of the Malaysian state on halal certificate.
Obtaining halal certification and printing logos on products are voluntary, which is a cost,
time and effort-intensive process. However, in recent years, some companies are trying to
increase their sales volumes by attracting the attention of consumers with only Arabic letters,
logos or Islamic motifs, even though they do not have halal certificate. In addition, some
markets are trying to direct consumers in search of halal food by creating an Islamic image.
Problems such as adding unlawful additives(haram) to food, food adulteration problems as a
result of mixing low-quality substances that reduce the quality of food, inadequate
certification audits and obtaining halal certificates through bribery continue. With
technological applications such as barcode reading system through mobile phone, halal food
abuses can be prevented.
Keywords: Halal Food, Halal Logo, Halal Certificate, Halal Food Abuses
1. GİRİŞ
Helal terimi, dini kurallara aykırı olmayan ve dinen izin verilebilir veya kabul edilebilir
olarak açıklanmaktadır. Helal kavramı sadece gıda ile sınırlı olmayıp Müslümanların tüm
yaşamını kapsamaktadır. İslam'da gıda tüketim tercihlerinin belirlenmesinde Kuranı Kerim ve
Hadisler (Hz. Muhammed (S.A.V.)'in sözleri ) dikkate alınır. Bu konuda, bazı İslam âlimleri
tarafından sunulan birçok fikir ve metin olmasına rağmen, bu iki metinin yönlendirmesi daha
önceliklidir (Karahalil, 2020 ). Helal ve haram konuları hakkında hile yapılmaması gerektiği
ve ayrıca iyi niyetle haramın helal olmayacağı belirtilmiştir. Haramların ancak zorunlu
durumlarda yapılabileceği gibi hükümler de söz konusudur (El-Kardavi, 1985).
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Helal gıdanın tüm aşamalarında (üretimden tüketime kadar) İslami usullere riayet edilmesi
gerekmektedir. Tayyip gıdalar temiz olan ve tüketilmesine izin verilen gıdalar için kullanılır.
Helal-Tayyib gıdaların temel amacı alındığında dinginlik ve rahatlık yaratmaktır.
Yediklerimiz inandıklarımızla uyumluysa hoş ve rahat bir his elde edilebilir ve ruh halimizi
iyileştirdiğine inandığımız şeylerden seçilen yiyecekler, bizi daha iyi hissettirir (Güneş
&Yetim , 2020; Karahalil, 2020 ). Müslümanların büyük çoğunluğu tükettikleri gıdanın
kesinlikle helal olduğuna dair bir güvence isterler. Müslüman tüketiciler için en basit yol,
güvenilir bir helal sertifikasına ve logosuna sahip ambalajlı gıda ürünleri satın almaktır(
Yunus
vd., 2014). Çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirme kuruluşları, her ülkenin
ihtiyaçlarına göre belirli helal standartlarını temel alarak helal ürünlerin kalitesini artırmayı
amaçlayan helal belgelendirme prosedürleri uygulamaktadır.
2060 yılında dünya nüfusunun % 31.1'nin Müslüman olacağı tahmin edilmektedir(Zin vd.,
2021). Bu olumlu sinyal, Müslümanlar ve gayrimüslim tüketicilerden gelen talepleri
karşılayarak üreticilere ürünlerini satmak için büyük bir fırsat oluşturacaktır ( Wahyuni vd.,
2021). Türkiye’de 2015 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada tüketicilerin gıda maddesi
alırken “dini ihtiyaçlara uygun olup olmadığı” sorusu sorulmuş ve %72,1 ‘lik oran ile
tüketicilerin gıdalarını satın alırken dikkat ettiği en önemli parametre olduğu belirlenmiştir
(Güzel & Kartal, 2017). Yapılan diğer çalışmalarda İslam dininin öğretiminin gıda ve
içecekler konusunda hiçbir tıbbi teorilerden farklı olmadığını göstermektedir ve bilimsel
çalışmalar ile ciddi çelişkiler söz konusu değildir (Zulkifli & Sahid, 2018). Özelikle
Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını insanlar arasında endişeler oluşturarak onları daha
güvenli gıdalar tüketmeye yönlendirmiştir (Billah, Rahman &Hossain , 2020). Helal sertifika
alan helal gıdalar, iyi bir besin içeriğine sahip, hijyenik şartlarda üretilmiş, tüketicilerin
sağlığını tehlikeye atabilecek herhangi bir madde içermeyen gıdalardır (Puspaningtyas,
2021). Dolayısıyla son yıllarda helal gıda Müslüman olmayan tüketicilerin de ilgisini
çekmeye başlamıştır ( Wahyuni vd., 2021).
Helal ürün tüketicisinin karşılaştığı önemli sorunlardan biri de ürünlerin menşeine ile ilgilidir.
Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu birçok ülkede bazı ürünler Müslüman olmayan
ülkelerden veya Müslüman olmayan üreticilerden satın alınmaktadır. Özelikle Çin dünya
pazarında Müslüman ülkeler için en önemli tedarikçi konumundadır. Brezilya ve Avustralya
gibi ülkelerden Müslüman ülkelere et ihracatları yapılmaktadır dolayısıyla Müslüman
olmayan ülkelerden ithal edilen gıda ürünlerine şüpheyle yaklaşma eğilimi vardır (Damit,
Harun, Martin, 2017). Özelikle Müslüman tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda
Malezya ve Endonezya hükümetleri tarafından helal standartların oluşturulması sağlanmıştır.
Çünkü Gayrimüslim Çin, Tayland, Japonya, Güney Kore, Filipinler gibi ülkeler tarafından
üretilen gıdaların helal olduğunu doğrulama ihtiyacı büyük önem taşımaktadır (Abdallah,
Rahem, &Pasqualone, 2021).Ürünün helal olduğundan emin olmak için, helal sertifikası
içermesi gerekmekte ve ürünün pazara sürülmeden önce bir dizi helal testinin yapılması
gerekmektedir (Zulkifli&MochammadSahid, 2018). Endonezya’da Helal belgelendirme
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etiketi, helal gıda ürünleri garantili olması, ürünün insanlar tarafından daha güvenilir olması,
pazarlama yönünden fayda sağlaması, tüketicinin daha ikna edici olması, helal için çok
önemli olduğunu düşünmesi gibi nedenlerle gıda üreticileri için önemli hale gelmektedir.
Helal belgelendirmede üst yönetimin taahhüdü hayati öneme sahiptir. Helal sertifika ile
sertifikalanacak firmanın yönetimi, yeni politikanın benimsenmesi için zaman, para ve destek
sağlamaktadır ve helal sertifikanın benimsenmesine bağlılıklarını göstererek, benimseme
süreci daha sorunsuz yürütülür (Puspaningtyas, 2021).
Helal sertifikası, Müslüman tüketiciler başta olmak üzere helal ürün tüketmek isteyenler için
ürünlerin tüketilmesinde ve kullanılmasında helallik açısından güvenilir olduğunun bir
göstergesidir. Helal sertifikalı ürünler, hijyenik koşullarda üretilen ve sağlık için faydalı,
doğal özelliklerini koruyan ürünler olduğu için Müslüman tüketicilerin yanı sıra Müslüman
olmayan tüketiciler tarafından da son dönemde talep görmektedir. Dolayısıyla, özellikle
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ürünlerinin üretiminde Helal standartları
kullanabilirler ve ürünlerini Helal sertifikalandırabilirler (Santoso vd., 2021). Helal
sertifikalı ürünler KOBİ ürünlerinin iç pazarda değil aynı zamanda uluslararası pazarda da
rekabet etmesini sağlayacaktır. Çünkü helal gıda mevcudiyetine yönelik tüketici talepleri
artmaktadır (Puspaningtyas, 2021; Yusuf vd., 2022). Yapılan araştırmalarda ISO 9000 kalite
sertifikasının kar, satışlar ve büyüme üzerinde pozitif etkileri tespit edilmiştir. Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia'ya (JAKIM) göre helal sertifikasyon, Müslüman ürünler için kalite
sertifikası olarak da sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle kalite anlayışı ve helal belgelendirme
ile ISO belgelendirme arasındaki güvence sistemi anlayışı hemen hemen aynıdır ve
Malezya’da helal sertifikasının finansal performanstaki gelişmelerle yüksek oranda ilişkili
olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır (Nordin vd., 2016). Yusuf vd. (2022) göre helal
sertifikası, işletmenin ekonomik olarak kazanç elde etmesinde etkili olacaktır.Çünkü
Müslüman tüketiciler, yiyecek, içecek ve benzerlerini satın alırken helal sertifika logolu
ürünleri tercih etmekte ve tüketilen yiyecek ve içeceklerin helal garantili olmasın
istemektedirler. Bu garantiyi onlara sağlama görevini ise helal sertifika sağlayan kurumlar
yürütmektedir. Öte yandan, ekonomik açıdan bakıldığında, ticari aktörlerin helal sertifikasına
sahip olmayan işletme aktörlerine kıyasla helal sertifikasına sahip olması ve helal sertifikanın
helal ürün satışlarının artmasında etkisi olması durumunda, üreticiler halka sunduğu mal veya
hizmetten daha fazla kar elde edecektir (Yusuf vd., 2022). Ayrıca, helal sertifikasının
uygulanması, tedarikçilerle daha güçlü ortaklıkların kurulmasını ve tedariğin sürekliliğinin
güvence altına alınmasında çeşitli stratejilerin benimsenmesini sağlarken satın alma sürecini
olumlu etkiler (Nordin vd., 2016).
2. HELAL BELGE, ETİKETLEME VE SORUNLARI
2.1 Helal Belgesi ve Logosu
Dünya çapında birçok uluslararası helal sertifika sağlayıcıları mevcut olup bu kurumlar
arasında işbirliği ve destekler söz konusudur. Türkiye’deki helal sertifika sağlayıcıları farklı
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logolar kullanmakta çoğu ayrıca ISO (International Organization for Standardization),
HACCP, OHSAS vb. sertifikalar da sağlamaktadırlar (HEDEM, 2022). Yapılan çalışmalarda
belgelendirme harcamalarının toplam helal gıda cirosunun %1’lik kısmını oluşturmaktadır
(Türker, 2020).Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)
tarafından akredite edilmiş kurum ile kuruluşlardan alınacak belgeler için belli oranlarda helal
belgelendirme desteği sunmaktadır (SZUTEST, 2022).
Helal belgelendirme, bir ürün veya hizmetin İslami yasalarına uygun olup olmadığını
değerlendirme sürecidir. Helal sertifikası, ürünün helal olup olmadığının tespit edilebilmesi
için şirket yönetimi, çalışanlar, çalışma ortamı, çalışma yöntemleri, kullanılan malzemeler
gibi tüm kriterleri değerlendirir. Ürün için helal sertifikası, değerlendirme sonuçları
değerlendirilen tüm kriterlerin karşılandığını ve fetva komisyonu tarafından helal ilan
edildiğini gösterdiğinde yayınlanmaktadır (Wahyuni vd., 2021). Helal belge tüm İslami şartlar
karşılandığında verilir. Ürünün , hammaddeden başlayarak urun tüketiciye teslim edilinceye
kadar geçen süreçte İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması gerekir. Paketleme ve
depolama aşamalarında iyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve
HACCP şartları sağlanmalıdır (KASCERT, 2022). Helal Gıda Belgelendirme (Sertifikasyon)
sürecinde helal belgeye yazılı veya internet üzerinden başvurulabilmektedir. Daha sonra
belgelendirme firması ile urun tipleri ve içerdiği birleşenler incelenir. Sonraki süreçte tesisinin
ve urunun denetim yapılmakta ve helal standardı kapsamından onaylanması gerekmektedir.
Kesimhaneler için denetimler sonucu hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun,
doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin vb. incelenmesi
gerekmektedir. Daha sonra sertifikasyon için masraf ve sözleşme imzalanır. Uygun bulunması
durumunda belge hazırlanarak urun için üreticiye helal sertifikası verilir (SZUTEST, 2022).
Helal logosu, üreticilerin ürünlerinin İslami standartlarla uyumlu olduğunu belirtmeleri için
bir yol sağlar (Damit, Harun, Martin, 2017). Üreticiler ve pazarlamacılar ise, ürünlerinin
helal ve şeriata uygun olduğunu hedef pazarlarına bildirmenin ve teşvik etmenin bir yolu
olarak helal sertifikasını ve logosunu kullanır (Hashim ve Musa, 2014). Müslümanlar
arasında yapılan araştırmalarda helal logo kullanımı ile gıda tüketimi arasında pozitif bir ilişki
tespit edilmiştir (Aslan, 2017; Aslan & Aslan, 2018). Endonezya’da yapılan bir çalışmada son
üç yılda helal sertifikalı olduktan sonra KOBİ'lerin helal sertifikalı olmayanlara göre üretim
kapasitesi, ürün kalitesi, satışlar, net kar, tüketici sayısı, tüketici sadakati ve pazar payı dahil
olmak üzere tüm performans ölçütlerinde daha iyi performansa sahip olduğu görülmüştür. Bu
performans etkisini göstermesi için piyasada tanınırlık ve müşterilerin bu ürünleri tanıması ve
benimsemesi gerektiği tespit edilmiştir (Giyanti & Indriastiningsih, 2019). Ticari aktörler,
helal sertifikası gerekliliklerini anlamalı ve helal güvence sistemindeki eğitime katılmalı ve
kendilerini bu konuda geliştirmelidir. Bu durumda sadece belgenin alınması yetmeyecektir;
yönetim, çalışanlar ve tedarikçilerin helal belgenin gereklikleri konusunda yeterli eğitime ve
bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerin ve logonun sadece ürünlerin pazarlanmasında
kullanılacak bir araçtan ziyade bir kalite ve sorumluluk bilinciyle yapılması gerekir.
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2.2 Türkiye’de Helal Belgelendirme
Helal sertifika Türkiye’de zorunlu değildir ve isteğe bağlıdır. Türkiye’de helal belgesi 2005
yılında bazı dernekler tarafından verilmeye başlanmıştır. Daha sonra Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) 2011 yılından itibaren helal belgesini vermeye başlamıştır (Güzel & Kartal,
2017). Türkiye’de, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Dünya helal birliği, Jabatan Kemajuan
Islam Malaysıa (JAKIM) tarafından akredite olan GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği), Konya Helal Derneği (HELALDER),
HEDEM, JAKIM tarafından taninan KASCERT (KAS, Uluslararası Sertifikasyon Gözetim
Teknik Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.), Netsert Yönetim Sistemleri Eğitim Belgelendirme
Gözetim Muayene San. ve Tic. Ltd. Şti.,SZUTEST ve World Certification Services Ltd helal
sertifikası veren kuruluşlardır (Aslan & Aslan, 2018). Sertifika veren kurumlar, iyi tarım
uygulamaları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonu, Ticaret Bakanlığı
tarafından verilen uluslararası gözetim şirketi belgesi, JAKIM tanınırlığı vb. belgelerle
müşteri çekmeye çalışmakta ve piyasa güvenirliğini artırmayı hedeflemekteler.
TSE 2011 yılından beri İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)
tarafından yayınlanan TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardında
verilen kurallara göre belge veren bir kurumdur. TSE, Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber
sertifikalandırma işlerini yürütmektedir. Ürün ve hizmetler için helal uygunluk belgesi, helal
kesim belgesi ve helal parti malı uygunluk belgesi verilmektedir. TSE’nin web sayfasından
helal belgeli firmalar sorgulanabilmektedir. Bu web sayfasında firma adi, firma adresi,
belgenin son geçerlilik tarihi, belge durumu ve helal ürün grubu hakkında bilgilere
ulaşılmaktadır. Burada ayrıca gıda katkı maddeleri ve firmaları helallik yönünden
incelenebilmektedir (TSE, 2022). 2005 yılından beri helal sertifikalandırma ve araştırma
konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapan GİMDES, sadece kendisini sertifikalandırdığı
ürünlerin satıldığı Halal Dünya Marketleri adı altında market konseptini geliştirmiştir.
Kendini sivil toplum kuruluşu olarak tanıtan ve ”Helal ve Sağlıklı Ürünler” amacıyla hareket
eden kurum herhangi bir cemaate ve dış kuruluşa bağlı olmadığını, bağımsız bir kurum olarak
çalıştığını belirtmektedir. Uluslararası kurumlarla işbirliği ve helal üzerine çalışmalarda
bulunan kurum, sertifika verdiği kurumları ilk denetim ve sertifika yenileme denetimi, ara
denetimler, helal güvence sistemi denetimi, numune analizi ve kameralı denetim şeklinde
gözlemlemektedir. Sertifika almış firmaların ürünlerine ait güncel bilgileri kendi web
sayfasında paylaşmaktadır ve ürün bazlı sertifikalandırma söz konusudur. Kurum, her firma
için sertifika kapsamına almış olduğu ve almamış olduğu ürünlerin bilgisi yayınlanmaktadır.
Süresi geçen sertifikalar, sertifikası askıya alınan firmalar ve geçersiz sertifikalar da web
sayfasında ilan edilmektedir. GİMDES tarafından helal gıda programı(yazılımı) online
ortamda indirilebilmektedir ve bu verilen sertifikaların hangi mezhepte geçerliği olduğu
ayrıca burada belirtilmektedir. Ancak program ile ilgi yavaş olması, kullanım zorlukları ,
barkod okumanın kaldırılması , donma vb. şikayetler belirtilmiştir ( Alfa BC Soft, 2022; Gıda
Raporu , 2012 ; GİMDES , 2022).
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HELALDER Konya ili merkezli siyaset veya cemaatler ile bağlantısı olmadığını belirten,
ticari yaklaşım gözetmeyen (kar gütmeyen) bir kuruluş olarak kendini tanıtmaktadır.
KOŞHER standartlarının helal standartları tam karşılığı olmadığını belirten firma, tamamen
İslami kurallardan oluşan bir helal sistemi benimsemektedir. Kurum kendi web sayfasında
yönetim kurulu, İslami yürütme ve danışma kurulu, teknik yönetim ve teknik danışma kurulu
ve HELALDER logosunu kullanma talimatı ve şartları bilgilerini paylaşmaktadır. Kurum
helal belge verilen yurtiçi ve yurt dişi firmalar listesi ve belgesi askıya alınan veya iptal edilen
firmaların bilgilerini web sayfasında paylaşmaktadır. Kapsam kısmında bazı firmalar için
urun grubu ve bazıları içinde urun ismi bilgileri verilmektedir. Çikolata ürünleri üretimi ve
tasarımı , sade ve meyve aromalı maden suyu üretimi, sakız mayası ve sakız üretimi vb.
seklinde bilgiler verilirken, pdf seklinde firma ve ürünlerinin helal sertifika bilgileri detaylı
olarak yer almaktadır (HELALDER , 2022). Helal Gıda Denetim ve Sertifikalandırma
Merkezi (HEDEM) İstanbul merkezli "Gerekirse yılda bir veya iki ürüne ama gerçek ürüne
sertifika vermeyi tercih etmekteyiz. Gazete dağıtır gibi sertifika veremeyiz. Ticari endişe ile
hareket edemeyiz. Gerçek denetimden uzak, her ürüne aynı bedelle aynı günde karara
bağlayıp sertifika veremeyiz." sloganıyla yola çıkan kurum firmaları gıda kodeksine, hijyen
kurallarına ve helal gıda denetim standartlarına uygunluk açısından denetlemektedir.
“Akademisyenler ve okumuşlar olarak” helal olmayan hiç bir gıdaya sertifika vermediklerini
belirtmekteler. Sertifika verilen veya iptal edilen firmalar, danışma ve teknik kurulları ve
diğer bilgelerin web sayfası üzerinden paylaşan kurum ayrıca TÜRKAK tarafından akredite
edilen analiz laboratuvarları hizmetleri ve sponsorluk kabul etmektedir. Bunun dışında
üniversiteler ve devlet denetiminde bulunan özel ve resmi tüm laboratuvarlarla da işbirlikleri
yapmakta ve bunların listesini web sayfasında paylaşmaktadır. Ayrıca, uluslararası ilişkiler
kurulu, denetim kurulu, mali isler denetim kurulu, hukuk danışmanları kurulu, basın yayın
kurulu, helal kesim elemanları vb. kurullara ait bilgilerini web sayfası üzerinden
paylaşmaktadır. Bunun dışında OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve ISO
sertifikalarını da vermektedir (HEDEM , 2022).
İzmir merkezli KASCERT
JAKIM tanınırlığı, TÜRKAK akreditasyonu, iyi tarım
uygulamaları ve verilen uluslararası gözetim şirketi belgesi ile kendini tanıtmaktadır.
Malezya’dan uluslararası helal yetkilendirmesi belgesini web sayfasında sunmaktadır. Helal
belge verilen ürünlerin isimleri web sayfasında verilirken detaylı firma bilgilerine
ulaşılmamaktadır. Yerli ve yabancı menşeli ürünlerin marka isimlerini referanslar kısmında
paylaşmaktadır. Kurum helal dışında vegan sertifika, ISO belgeleri: ISO 9001 kalite yönetim
sistemi, TS ISO 37001 yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi, CE (Avrupa'ya Uygunluk)
belgelendirme, test ve analiz hizmetleri, ISG vb. geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.
Helal organizasyonu, dini ve teknik kurullar ve danışma kurullarına ait bilgiler bu web
sayfasında verilmemiştir (KASCERT, 2022). World Certification Services, SZUTEST ve
Netsert Yönetim Sistemleri Eğitim Belgelendirme Gözetim Muayene San. ve Tic. Ltd. Şti.,
web sayfalarında helal ile ilgili olarak sadece helal gıda ve hizmetler için kısa bir tanıtım
vermiştir. SZUTEST ayrıca helal sertifika sorgulama kısmını web sayfasında sunmuştur.
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SZUTEST, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş olduğunu OIC /
SMIIC 1:2019 standardı doğrultusunda helal gıda hizmeti sunduğunu ve belgesinin tüm
SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) üye ülkelerde geçerliği olduğunu
belirtmiş. Ayrıca kurum web sayfasında, üreticilerin helal belgelendirme için alabilecekleri
destekler; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB)’den “İşletme Geliştirme Destek Programı – Belgelendirme Desteği” ve Ticaret
Bakanlığı tarafından verilen “Pazara Giriş Belgeleri Desteği” bilgilerini belirtilmiş (Netsert ,
2022; SZUTEST, 2022 ; WCS , 2022).
Türkiye’de 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu
(HAK) kurulmuştur ve bu kurum Türkiye’deki helal sertifika veren kuruluşları denetlemekte
ve akredite etmektedir. Danışma kurulunda, Ticaret Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının
öncülüğünde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ,
Türk Akreditasyon Kurumu vb. ilgili kurumlar
tarafından belirlenen temsilciler
bulunmaktadır. HAK, Türkiye’deki helal sertifika kuruluşlarının uluslararası temsiliyetini ve
entegrasyonunu da üstlenme gayesindedir. Farklı helal belgeler arasında uyumun sağlanması
ve tüketicilerinin güvenin artırılması da amaçlanmaktadır. Türkiye’de helal akreditasyon
hizmeti sunma hizmetini sadece bu kurum yapacaktır. Bu sayede sertifika veren kurumlara
güven gelişecek ve standartları yükseltilebilecektir. HAK, uluslararası alanda akreditasyon
kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu olmayan ülkelerle ilişkiler ve işbirlikleri kurmaktadır.
Ayrıca, uluslararası standartların takibini ve ulusal helal standartlarını denetlemektedir.
Bunlara ek olarak, helal ile ilgi bilimsel ve teknik incelemeleri takip ederek insanları helal
konusunda bilinçlendirecektir. Bu amaçla eğitimler, yayınlar, ulusal ve uluslararası kongre,
seminer vb. çalışmalar yapacaklardır (Çöp, Çakmak & Köklü, 2021; Rakipoğlu , 2018;
Zengin, 2018 ). HAK, sadece Türkiye’de değil ayrıca yurt dışındaki kuruluşlara da helal
akreditasyon hizmeti sunmayı ve küresel bazda temsil olanağı sağlayacak helal belgelendirme
sisteminin oluşturmasını amaçlamaktadırlar. Bu sayede helal ticaretin önündeki engeller
kaldırılarak helal ürün ve hizmet sektörünün geliştirilmesi beklenmektedir. Gelişmiş liyakatli
personel yapısı ile uluslararası helal akreditasyon kurallarının belirlemesi ve helalin sadece bir
dini zorunluk değil ayrıca bir kalite markası olması ve bu amaçla kalite alt yapısının
oluşmasını hedeflenmektedir. HAK’ın diğer bir amacı da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı
OIC/SMIIC standartlarının etkinleşmesini sağlamaktır (HAK,2022).
2.3 Dünyada Helal Belgelendirme
İslam İşbirliği Teşkilatı, üyesi ülkeler arasındaki standartları birleştirmek, ekonomik
çıkarlarını korumak, üye ülkelerdeki ölçüm, laboratuvar ve standardizasyon faaliyetlerinde
birlik oluşturmak ve standardizasyon uygulamaları bulunmayan üyelere uzun vadeli teknik
destek vermek amacıyla, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 2011
yılında, 2011 Helal gıda genel kılavuzu standardı, 2011 Helal belgelendirmesi yapan
kuruluşlar için kılavuz standardı ve 2011 Helal belgelendirme kuruluşlarını akredite eden
akreditasyon kuruluşu kılavuzu standardını yayınlamıştır. Daha sonra ayrı konularda uzman
teknik komitelerin oluşturulması amaçlanmaktadır (Çöp, Çakmak & Köklü, 2021; Rakipoğlu
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, 2018). Dünyada helal sertifika konusunda Malezya ve Endonezya ön plana çıkmaktadır.
Müslüman nüfüsun çoğunlukta olduğu bu iki ülkede devlet helal konusunda gerekli destekleri
sağlamaktadır. Ayrıca bu iki ülkede devlet kurumlarının helal çalışmalarına yüksek güven
vardır. Yine Malezya ile aynı yapıya sahip Brunei Sultanlığında da helal gıda konusunda
devletin öncü bir rolü vardır. Müslümanların azınlıkta olduğu Singapur, Tayland ve
Filipinler’de ayrıca helal gıda konusunda ciddi çalışmalar ve teşvikler söz konusudur.
Bunların dışında İslam birliği ülkelerinde de helal gıda konusunda ciddi teşvik ve çalışmalar
vardır ve standartlar çıkarılmıştır. Bu kısımda helal gıda sertifikaları konusundaki örnek
çalışmalarından dolayı Malezya, Endonezya ve Brunei Sultanlığına değinilecektir.
Malezya, helal konularını ve sertifikalarını düzenlemek için bir devlet kurumu atayan ilk ülke
olarak küresel helal pazarında özel bir konuma sahiptir. Ayrıca, Malezya, helal ile ilgili
yasaları kuran ve belgelenmiş ve sistematik bir helal güvence sistemine sahip ilk ülkedir.
Kapsamlı bir gıda mevzuatı ve gıda kontrol sistemine sahiptir. Malezya'da gıda denetimi,
izlenmesi ve helal gıda yasalarının, yönetmeliklerinin ve standartlarının uygulanmasına ilişkin
roller JAKIM, devlet dini makamları ve diğer ilgili bakanlıklar arasında paylaşılmıştır.
JAKIM özerk bir yapıya sahiptir ve irili ufaklı tüm kuruluşlar 2002 yılında ona bağlanmıştır.
JAKIM, üreticiler ve tüketiciler için bir başvuru kurumudur. Gıda üretim zincirlerinin
karmaşıklığı, sayısız helal sorunu ve dolandırıcılık yüzünden Müslüman tüketicileri gıda
seçimleri ve kararları konusunda dikkatli olması gerekiyor. Hükümet, helal sertifikasyonu ile
aktif olarak ilgilenmekte, ürün etiketlemesi için helal logosunun kullanımını yasal olarak
korumakta ve devlet kurumlarını standart belirleme ve akreditasyon kurumları olarak
atamaktadır ( Ahmadvd., 2018; Çöp, Çakmak & Köklü, 2021). Genel olarak Malezyalı
Müslüman tüketiciler, Başbakanlık'ta Bakanlığın sorumluluğunda olan JAKIM tarafından
verilen güvenilir helal sertifikasına sahip ürünlere inanma ve satın alma eğilimindedir. Helal
sertifikası ile şirketler bunu ambalajlarında kullanabilir veya şirket binasında sergileyebilir.
Helal kalkınma kurumu, helalin Müslüman toplumu için önemi konusunda toplum üyeleri
arasında farkındalık yaratmaktan sorumlu kurumdur. Helal ürünler konusunda artan bilinç ve
ürünlerin bulunabilirliği, küresel pazarın artmasına bir alternatif sağlamıştır (Hashim ve
Musa, 2014). Dünyada helal gıda konusunda en güvenilir ve kaliteli helal sertifikanın
Malezya’da verilmesinin sebebi devletin verdiği destek ve halkın ona olan güveninden
gelmektedir. Malezya'da, JAKIM olarak da bilinen Malezya İslami Kalkınma Departmanı,
üreticilerin sertifikasyon yönergelerini karşılamasını sağlamada çok önemli bir rol oynayan
helal sertifikadan sorumlu tek otoritedir. Diğer ülkelerde, helal sertifikaları, herhangi bir
devletin müdahalesi olmaksızın ilgili İslami dernekler tarafından yönetilmektedir. Bu yüzden
sertifika veren kurumun tüketiciler arasındaki itibarını her zaman artırması ve geliştirmesi
gerekmektedir (Madun, Kamarulzaman & Abdullah, 2022).
Endonezya'da helal belgelendirme, 30 yılı aşkın bir süredir iş sahibinin inisiyatifinde gönüllü
olarak uygulanmaktaydı ancak 2014 yılı kanununun yürürlüğe girmesinden bu yana, helal
belgelendirme belirli alanlar için zorunlu hale gelmiştir (Nurainun vd., 2021). Endonezya’da
2019 yılından beri yiyecek ve içeceklerde helal sertifikası zorunluluğu dönemi başlamıştır
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(Santoso vd., 2021). Endonezya’da ticari aktörler helal sertifikası için ürünün adı ve türü,
kullanılan ürün ve malzemelerin listesi ve ayrıca ürün işleme yöntemleri gibi bilgileri içeren
belgeleri helal ürün garanti ajansına sunmaktadır. Helal denetleme kurumu, ürün helalliğini
denetleme ve/veya test etme yetkisine sahip bir kuruluştur. Ürün muayenesinde helalliği
şüpheli içerikler varsa laboratuvarda test yapılabilir. Ürünün helalliğinin muayene ve test
sonuçları daha sonra helal ürün garanti ajansına sunulur. Fetva kurulundaki değerlendirmeden
sonra ürünün helal olup olmadığı bilgisi üreticiye bildirilir. Helal sertifika tüm aşamalarında
belirli bir süre kısıttı belirlenmiş durumda ve bu süreler içinde işlemler tamamlanmak
zorundadır (Zulianti & Aslami, 2022).
Endonezya’da mikro işletmeler tüm işletmelerin %98,79'unu, küçük işletmeler %1,11'ini, orta
ölçekli işletmeler %0,09'unu ve büyük işletmeler ise yalnızca %0,01'ini oluşturmaktadır
(Zulianti & Aslami, 2022). Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya, dünya
helal endüstrisinin merkezi olma fırsatına sahiptir. Endonezya’da helal sertifika oranı % 11
düzeyindedir. Ülke, ürünlerine helal sertifikası yaptırmak isteyen KOBİ girişimcilerine
ücretsiz kolaylık sağlamaktadır. Ücretsiz helal sertifika ile uzun vadede Endonezya'nın devlet
gelirini artırması ve Malezya’da olduğu gibi helal endüstrisinin gelişmesi hedeflenmektedir.
Ülkede, helal sertifikası, işletmenin hem finansal, hem operasyonel hem de pazarlama
açısından ticari faydalar sağlayacak şekilde şeriata göre yürütüldüğünün kanıtıdır (Margarena
and Setiawan , 2022). Endonezya’da yapılan çalışmalarda Müslüman çiftçiler organik
gıdaların pazarlanmasında hükümetin müdahalesini ve ilgili kişilerin ( sivil toplum
kuruluşlarının vb.) desteğinin gerektiğini düşünmektedir. Bu ilgili paydaşların gıda satın
almada ciddi bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Bu şekilde organik gıda tüketen
Müslüman bir tüketici topluluğu oluşturulabilir ( Effendi, Tawila & Lubis, 2022). Ayrıca
Endonezya’da yasayan Müslüman olmayan nüfus Müslüman üreticilerin ilgisini çekmektedir.
Helal logosunun güvenilirliği, helal bilgi, helal ürünlerin algılanan kalitesi ve dini motiflerin
Müslüman olmayan tüketicilerin helal gıda ürünlerini kabulünü olumlu etkilediğini
göstermektedir. Özelikle helal gıdaların temiz ve kaliteli olması algısının Hristiyan ve Hindu
dinine mensup kişileri olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir (Farhan & Sutikno ,
2022). Benzer bir çalışma, Tayland’da Müslüman olan ve olmayan kişiler üzerinde yapılan
ortak bir çalışmada tüketicilerin helal gıda alışkanlıklarının ve bilgilerinin, tüketici davranışını
ve satın alma niyetini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ülkede farklı dini inançlara
sahip, Budist, Hindular, Hristiyanlar, inanmayanlar ve Müslümanlar beraber yaşamaktadır.
Müslümanların ülkedeki oranı % 5-6 arasındadır ve Tayland’ın Güneyinde Malezya’ya yakın
Müslüman çoğunluğun bulduğu bölgeler mevcuttur. Helal logosu ve sağlık bilinci ilişkisi
Müslüman olmayan tüketiciler arasında helal gıda ürünlerini alınmasında etkili bir faktördür.
Helal logonun bir kalite göstergesi olarak algılanması tüketimlerini pozitif yönde
etkilemektedir. Tüketim davranışı ile dört bağımsız değişken (helal logosu, dini faktör, sağlık
bilinci ve işleme) arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir (Billah, Rahman &Hossain , 2020).
Helal sertifikası ve helal etiket düzeni ile ilgili 2017 yapılan değişiklik ile Brunei
sultanlığında satılan gıda ve ürünlerin yanı sıra hizmetlerin helal olmasının garanti altına
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alınması sağlanarak işyerleri için helal gıda kontrolünün güçlendirmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
Brunei sultanlığındaki insanlara yiyecek seçiminde güvenin verilmesi amaçlanmıştır. Brunei
sultanlığında helal sertifika başvuruları ve helal izin başvuruları olmak üzere iki tür başvuru
oluşturulmuştur. Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) helal logosu, gerekli ürünlerin
paketinde gösterilmeli veya yerleştirilmelidir. Brunei sultanlığında gıda ile ilgili işletme
sahipleri için helal belgesi ve/veya helal izni başvurusu zorunlu iken ağız dışı tıbbi ürünler,
kozmetik ürünler, lojistik vb. için gönüllülük esası vardır. Helal sertifikası başvurusu, restoran
ve kafeler, yemek alanları, tezgah veya kantin, evinden doğrudan müşterilere yiyecek üreten
ve satan işletmeler ve merkezi mutfaklar gibi yemeklerin temini için talep edilmektedir.
Toptancılar, perakendeciler veya ihracata yönelik gıda sunan işletmeler ise helal izne
başvurması gerekmektedir. Sulaiman vd. (2022) tarafından yapılan çalışmada Brunei
sultanlığında verilen helal sertifikasına ilişkin Brunei sultanlığındaki toplum algısı, Brunei'nin
helal sertifikasının bütünlüğüne olan güven nedeniyle çok yüksek bir güven ve itimat
düzeyine sahiptir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, Brunei Sultanlığında helal
belgelendirme sürecinin etkinliğine ilişkin toplum algısının çok yüksek düzeyde olduğu
söylenebilir. Yine, araştırma sonuçlarına göre, helal endüstri çalışanlarının ve yöneticilerinin
helal sertifikası başvurusu için yönergeleri, yönetmelikleri ve prosedürleri bilmeleri ve
anlamaları önemlidir. Yönetimin, özellikle farkındalığı artırma ve helal ve tayip kavramına
uymaya yönelik olumlu bir tutum açısından toplumu geliştirmesi, Müslüman olmayanları da
helal gıda tüketmeye sevk etmektedir (Sulaiman vd., 2022). Bunların dışında Kuzey Amerika
İslam Cemiyeti (ISNA), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da helal standartlarını
oluşturmuştur. Bu kurum helal sertifikanın yanı sıra tüketicilere de eğitimler vermektedir
(Çöp, Çakmak & Köklü, 2021). Bunların dışında, teknolojik olarak Dünyada en yakın helal
restoranları
ve
marketleri
gösteren
mobil
cihaz
uygulamaları
mevcuttur
(https://www.zabihah.com/)(Güzel & Kartal, 2017).
3. HELAL BELGE VE ETİKETLEME SORUNLARI
Helal etiket, girişimcilere tüketici güvenini artırma, küresel helal gıda pazarına ulaşma,
pazarda ürün pazarlanabilirliğini artırma ve düşük maliyetli yatırım gibi faydalar sağlar
(Azizah, 2022). Tağşiş, belirli standartları karşılamayan bir gıda ürünü için kullanılmaktadır.
Tağşiş genellikle Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve ABD Tarım Bakanlığı'na göre sağlık veya
güvenlik standartlarına uyulmaması anlamına gelir. Gıda tağşişi, düşük kaliteli maddelerin
karıştırılması veya ikame edilmesi veya bazı değerli bileşenlerin çıkarılması yoluyla satışa
sunulan gıdanın kalitesini kasıtlı olarak düşürme eylemidir. Haram bileşeninin tağşişi dışında,
helal logo dolandırıcılığı da son zamanlarda popüler hale gelmiştir. Sahte helal logosunun
kullanıldığı pazarda gıda ürünlerinin artışı devam etmektedir (Zin vd., 2021). Bazı gıda
işletmecilerinin, tüketiciyi yanıltmak ve tesislerini ziyaret etmeye ikna etmek amacıyla
tesislerinde çeşitli türlerde özel helal logosu sergilediği durumlar vardır. Ayrıca, bazı şirketler,
ürünlerinde kullanılan içerikle ilgili tüketici şüphesini önlemek için helal logosunu art niyetli
bir şekilde kötüye kullanmaktadır. Bu durumda, denetimlerin yapılmaması, tüketiciyi aldatan
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firmaların tespit edilmeyip, yaptırım uygulanmaması büyük bir endişe kaynağı haline
gelmektedir. Ürün ambalajında İslami görsellerin ve terimlerin yanlış kullanımı sonucu
tüketiciler, ürün ambalajında kullanılan görseller ve kelimelerle aldatabilmektedir. Piyasada
tüketiciyi aldatmak için Arapça kelimeler kullanan ve İslam'a atfedilen görüntüleri sergileyen
bazı ürünler vardır. Bazı şirketlerin, tüketiciyi ürünün helal olduğuna inandırmak için seçilmiş
Kuran ayetlerini gösterecek kadar Arapça veya İslami işaretli marka adlarını kasıtlı olarak
sözlü veya sesli kullanması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, bazı tüketiciler helal
kelimesini veya helal logosunu orijinalliğini sorgulamadan kabul etmektedir. Bunun da
ötesinde, helal üretim yapmayan bazı firmalar, ürünün helal olduğunu ima etmek için ürün
ambalajında İslami resimler kullanma eğilimindedir. Hatta tüketicinin ürünü olumlu bir
şekilde kabul etmesini sağlamak için ürün ambalajı üzerinde “sünnet” terimini kötüye
kullanabilmektedir (Damit, Harun, Martin, 2017)
Malezya'da girişimcilerin ürünlerini helal veya başka bir şekilde etiketlemesi zorunlu olmasa
da, tüketiciyi ürünün sınıflandırması hakkında bilgilendirmek için uygun bir etiketleme
yapmaları tavsiye edilir (Damit, Harun, Martin, 2017). Bunun dışında helal bir kuruluştan
herhangi bir sertifika almadan etiket üzerinde “helal” ibaresinin kullanılması, gerçek bir helal
ürün elde etmek isteyen Müslüman tüketiciler için önemli bir sorundur. Bu nedenle en güvenli
yol, ürünlerin güvenilir bir helal kuruluştan geldiğinden emin olmaktır. Yapılan çalışmalarda
bazı ülkelerde sertifikasız ürünler için helal logo ve işaretlerin kullanıldığını bildirilmiştir.
Helal etiketlemede olası ihlalleri önlemek için son yıllarda QR kod ve barkod gibi bazı yeni
yaklaşımlardan yararlanılmaktadır. Bu tür yeni yaklaşımlara sahip mobil uygulamalar, helal
kuruluşlarının veri tabanlarını birbirine bağlayabilmektedir. Böylece helal ürün tüketmek
isteyen bilinçli tüketiciler, helal etiketli bir ürünün gerçekten o kurum tarafından
sertifikalandırılıp onaylanmadığını cep telefonu ile kolayca öğrenebilirler (Karahalil, 2020 ).
Helal belge konusunda en önemli sorunlar ise tek bir helal gıda standardının olmayışı , ulusal
ve uluslararası resmi kontrol ve sertifikasyon işlemleri mevcut kontrol otoritelerinin
yetersizliği ve helal gıda sertifikasyon kurumları arasında birliğin olmayasıdır (Türker,
2020). Helal sektöründeki düzenleyici çerçeveler bu nedenle bir coğrafi bölgeden diğerine
göre farklılık gösterdiğinden biraz karmaşıktır. İslami ekoller arasındaki farklılıklar erken
İslami dönemde ortaya çıkmıştır ve günümüzde daha geniş bir coğrafi perspektifte ve
küreselleşmiş bir dünyada çok daha karmaşık bir hale gelmiştir. Helal standartlarının
çokluğunun bir başka sorunu da, gerek gayrimüslim ülkelerden gerekse farklı bir standardın
kabul edildiği Müslüman ülkelerden gelen üreticilerin, ihracat yapmayı düşündükleri her
coğrafi bölgeye göre ek helal sertifikaları almaları gerekliliğidir ve bu standartlar arasında
spesifik farklıklar mevcuttur. Küresel bir helal standardı gıda endüstrisi tarafından
memnuniyetle karşılanacaktır (Abdallah, Rahem, &Pasqualone, 2021). Şu anda, Malezya,
JAKIM tarafından kabul edilen 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 67 sertifikalı helal kuruluşu
bulunmaktadır. Sertifikalı helal kuruluşların her biri, ürünün helal durumunu yasal olarak
belirten kendi helal logosunu da uygulamıştır. JAKIM gibi çeşitli meşru kimliklere sahip
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olmak, helal ürünün dünya çapında kullanıma sunulmasına yardımcı olur (Damit, Harun,
Martin, 2017).
Tüketiciler kalite hakkındaki değerlendirmeyi, pazarlama iletişimi, kendi deneyimleri ve
bilgileri, diğer müşterilerden (ağızdan ağıza iletişim), rakiplerin ürün veya hizmetlerinin
farkındalığı ve ürün imajı şeklinde yapmaktadır. Malezya’da, helal sertifikalı yiyecek ve
içeceklerin marka sadakatine katkı sağlamada dindarlık, tüketici beklentisi, kurumsal güven,
marka güveni ve bilgi güveni istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Helal yiyecek ve
içeceklerde güvenin birçok karar verme sürecinde kilit bir unsurdur. Helal sertifikasının
yanıltıcı olması, belirli yiyecek ve içeceklerin helal durumuyla ilgili sahte haberler ciddi bir
olasılıktır. Bu tür durumlar şirketin gelirlerinde ciddi azalmalara sebep olabilir. Bu yüzden
bilgi kaynağı önemlidir ve bilgi kaynağı, kamuoyunu ikna etmede önemli bir rol oynar. Bilgi
kaynağının eğer sektörle yakın çalıştığı algılarlarsa, çıkar çatışması nedeniyle bilgi kaynağına
olan güven azalabilir. Tüketiciler özelikle sosyal medya yolu ile bazen çelişkili olan bilgilere
maruz kalırlar, bu yüzden güvenilir bilgi kaynağı, yüksek güvenilirlik kalitesine sahip
olmalıdır. Malezya’da helal ile ilgilenen yönetim JAKIM tarafından kurulan bir web sitesi
olan helal Malezya resmi portalı ve diğer tüm sosyal medya ve görsel platformlardan
yararlanılmaktadır. Tüketiciler üzerinde güven oluşturmak amacıyla tüm medya kurumları
aktif kullanılırken tüketicilerin talepleri de dinlenmektedir (Madun, Kamarulzaman &
Abdullah, 2022).
Türkiye’de 1970’lerde başlayan helal gıda yolculuğunda bazı topluluklar, vakıflar ve
dernekler kendi çözümlerini üretmiştir. Ancak, Batu (2012) tarafından yapılan çalışmada bu
çözümlerinin sadece kendileri için faydalı olduğu ve toplumunun tamamı için faydalı
olmadığı görüşü belirtilmiştir ve bunların çoğunun standartları farklıdır. Türkiye’de bazı özel
ve kamuya ait kurumların sertifikaları “belli bir kısmı bu işe ehilken bazıları sadece para
kazanmak amacı” için yapmakta olduğu belirtilmiştir (Batu, 2012). Türkiye’de Keleş (2015),
çalışmasında belirtiği “Gerçek bir denetim ve takibe tabi tutulmayan, rastgele düzenlenmiş bu
tür sertifika veren yerler daha da güvensiz bir ortam oluşturmakta, bu işi hakkıyla yapan
kuruluşları da töhmet altında bırakmaktadırlar” gibi sertifika konusunda ciddi yapısal
sorunlar söz konusudur. Helal sertifikanın uygulamasındaki istek gerçek hayatta uygulama
olarak tam karşılığına bulamamıştır. Denetim ve standardizasyon işlemi yapan bazı
kurumların rüşvet, iltimas ve çeşitli hileler uyguladıklarına yönelik ihbarlar ve şikâyetler söz
konusudur ve bu konularda davalar açılmıştır. Ülkeye sokulan kaçak et, sahte peynir vs. helal
olarak denetlenmeden piyasaya sürülebilmektedir. Helal sertifikalı ürünlerde haram katkı
maddelerin çıkması sertifika veren kuruma ve üreticiye yönelik ciddi eleştiriler getirmektedir.
Hala tam etkileri belirlenmeyen yeni kimyasal katkı maddeleri, ölümler ve sağlık sorunlarına
sebep olabilmektedir. Oysa sağlığa zararlı gıdalara helal sertifika verilmemektedir. Helal
sertifikalandırmada fıkhî yorum farklılıkları ve standart farklıkları söz konusu olabilmektedir.
Farklı bilim adamlarından ve değerlendiricilerden oluşan kişiler bazı tartışmalı konulara farklı
yaklaşabilmektedir. Fetvada gevşeklik, açık uçlu kısımlar, tavsiye tarzı ifadeler vb. durumlar
istihale gibi konularda suiistimallere neden olabilir. Firma ve sertifika sağlayıcı arasındaki
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yakın ilişkiye dayalı gelişen sertifikalandırma sürecinde denetimler ve gerekli testler
yapılmayabilmektedir (Keleş, 2015).
Türkiye'de standart ve düzenli denetim yoktur ve bu nedenle sertifika veren birçok kuruluş bu
işi para kazanmak gibi ekonomik nedenlerle yapmaktadır (Aslan & Aslan, 2016). Helal gıda
sertifikası verilen kuruluşlara yönelik bir eleştiri de kurulusun bağımsız olması ve ayrıca
teknik ve katkı maddeleri konusunda araştırma yapacak bilim adamlarının ve fıkıh ilmine
sahip kişilerinden oluşan kurulun da tarafsız olmasıdır. Türkiye’deki bazı sertifikasyonlarda
mezhepler arasındaki farklılıklar net olarak belirtilmemektedir. Bu yüzden hangi mezhebe
göre sertifikanın verildiği açıkça belirtilmelidir. Bu şekilde verilen sertifikalarda şüpheler söz
konusudur (Çöp, Çakmak & Köklü, 2021). Türkiye’de farklı tarihlerde tüketiciler tarafında
açılan, otellerde domuz eti, son kullanma tarihi geçmiş ve menşei de tespit edilemeyen et
verildiğine dair yapılan davalarda tüketicilerin lehine sonuçlanmıştır (Güzel & Kartal, 2017).
Şimşek (2013) tarafından kaleme alınan yazıda “Helal sertifikasıyla haram işler”, helal
sertifikaya sahip şirketlerin çoğu helal zincirine uymadan hareket etmiş ve helal sertifikasını
sadece bir pazarlama aracı olarak kullanmış. Yapılan tespitte sertifika taleplerinin sadece
%10-15’nin karşılandığı yönünde olmuştur. Bu durum, güven zedelenmelerine ve Müslüman
ülkelere yapılan ihracatları olumsuz etkilemektedir. Bu ürünlerin kalitesiz imalatı, kötü
paketleme, dengesiz arz ve düşük marka özelikleri söz konusudur (Şimşek, 2013).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Gıdalara haram olan katkı maddelerinin katılması ve gıdanın kalitesini düşüren düşük kaliteli
maddelerin karıştırılması sonucu gıda tağşişi sorunları tüketiciler için ciddi sorunlara sebep
olmaktadır. Tüketiciyi aldatmaya yönelik sahte helal logo kullanımı, tüketiciyi yanıltmak ve
tesislerini ziyaret etmeye ikna etmek amacıyla tesislerinde çeşitli türlerde özel helal logosu
sergilenmesi, İslami görsellerin ve terimlerin yanlış kullanımı, tüketiciyi aldatmak için Arapça
kelimeler kullanmak ve İslam'a atfedilen görüntüleri sergilemek, ürün ambalajında İslami
görsellerin ve terimlerin yanlış kullanımı, seçilmiş Kuran ayetlerini göstererek ve Arapça
veya İslami işaretli marka adlarını kasıtlı olarak kullanımı sonucu tüketicileri çekmek, ürün
ambalajı üzerinde sünnet terimini koymak vb. art niyetlere karşı önlemlerin alınması gerekir.
Bu şekilde piyasada oluşabilecek haksız rekabetlerin önüne geçmek mümkün olacaktır.
Özelikle etik olmayan bu tür uygulamaların amacı helal gıda arayışında olan tüketicileri
çekmektir. Bu tür etik olmayan uygulamaların önüne geçmek için tüketicilerin
bilinçlendirilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca helal sertifika veren kurumların QR
kod ve barkod uygulamaları kullanarak tüketicilerin ürünün helalliğini mobil
uygulamamalarla denetleme ve bilgi sahibi olma imkânı sağlanmalıdır. Bu şekilde sahte
belgelerin tespiti kolaylaşabilir ve ürünlerin helal sertifika sürecinin devam edip edilmediği
tespit edilebilir. Bazı ürünlerin helal sertifika aldıktan sonra denetimler sonucu sertifikaları
iptal edilebiliyor. Bu tür güncellemelerin tüketicinin bilmesi zor olabilmektedir. Ancak güncel
veriler ile tüketiciler daha hızlı bilgi sahibi olabilir. Gıdalarda haram ürünleri tespit edebilecek
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sensor bazlı tespit sistemleri ile gıda sahtekârlıklarının önüne geçmek daha da mümkün
olacaktır.
Helal ürünlerin tüketilmesinin önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi hem ticaret,
hem ekonomi hem de ürünlerin rekabet gücü ve diğer iş avantajları açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir. Toplumda dağıtılan helal olarak kabul edilen ürün veya hizmetlere ilişkin
Müslüman tüketicilere garanti sağlamak devletin görevidir (Azizah, 2022). Türkiye’de Helal
Akreditasyon Kurumu ile kalibrasyon gereksinimleri, eğitim, süreçler, müşteri memnuniyeti,
yeterlilik ara ürünleri, iç denetim, ürün doğrulama, depolama, kritik kontrol noktaları,
düzeltici ve önleyici faaliyetler ve İslami kalite politikaları hazırlanabilecektir. Ancak
Türkiye’de çok farklı kurumların sertifika vermesi ve farklı logoların kullanılması tüketiciler
açısından kafa karışıklıklarına sebep olacaktır. Sertifika veren bazı kurumlar diğer kurumların
sadece para karşılığı sertifika verdiğini ve helal standartları tam karşılamadıklarını
belirtmiştir. Sertifika verme işlerinin çok ciddiye alınmadığı ve sertifika kriterlerini
karşılamayan bazı ürünlere sertifikaların verildiğine yönelik eleştiriler söz konusudur. Ayrıca
sertifika verildikten sonra firmaların gerekli şekilde denetlenmediğine yönelik ciddi eleştiriler
de mevcuttur. Çok farklı ve çok sesli sertifika veren kurumların olması ayrıca devlete bağlı
kurumların da helal sertifika vermeleri tüketiciler arasında ciddi kafa karışıklıklarına ve
şüphelere sebep olmaktadır. Malezya örneğinde olduğu gibi tek tip güvenilir bir sertifika ve
logonun verilmesi ve şeffaf denetimlerin yapılması bu konuda tüketiciler arasında olumlu
karşılanacaktır. Madun, Kamarulzaman & Abdullah, (2022) çalışmasında belirtildiği gibi,
sertifika veren kuruluşa güvenen tüketiciler, helal sertifikalı ürünlerden dolaylı olarak
memnun kalacak ve bu da helal sertifikalı ürünlere olan bağlılığın artmasına yol açacaktır.
Helal logosunun sorumsuz üreticiler tarafından kötüye kullanılmasından kaçınmak ve başarılı
bir izleme ve kontrol sağlamak için piyasanın tüm ilgili taraflarının tam bir taahhüdü
gereklidir. Bunun sonucunda tüketicinin helal logosuna olan güveni artacaktır. Bu nedenle,
tüketici arasında kafa karışıklığını önlemek için küresel kabul görmüş helal akreditasyon
sisteminin iyi düzenlenmiş ve güçlü bir koordinasyonu sağlanmalıdır.
Helal logosu, Helal gıda maddelerinin en özgün kalite işaretidir; eşyanın veya işletmenin
Helal bir kuruluş tarafından Helal olarak belgelendiğini gösterir. Bu logo, diğer standart gıda
sertifikalarının helal olmayan tüketiciler üzerindeki etkisine benzer şekilde Helal tüketicilerin
güvenini etkiler. Bu, işletmelerin maddi olmayan ve görünmez bir varlığı olan tüketicilerin
güvenini kazanmak için önemlidir (Billah, Rahman &Hossain , 2020). Ürünün durumunu
belirtmek için helal logosunu kullanmanın yanı sıra, girişimcilere helal ürünü helal olmayan
üründen ayırt etmek için uygun bir ayrıştırma sistemine sahip olmaları tavsiye edilir (Damit,
Harun, Martin, 2017). Küresel bir helal sisteminin kurulması için referans olarak dünya
çapında kabul görmüş bir helal standardı bulunmamaktadır. Küresel helal standardının
olmaması, helal endüstrilerin büyümesini kısıtlamaktadır (Lutfika, Kusnandar, andHunaefi ,
2022). Malezya hükümeti tarafından verilen helal sertifikası genellikle en güvenilir ve en
kaliteli olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden Malezya hükümeti helal gıda modeli örnek
alınarak tüketicilerin güveni ve farkındalığı artırılabilir. Özellikle helal farkındalık çalışmaları
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ile helal gıda veren kuruluşlara güven artırılabilir. Ayrıca tüketici grupları ve eğitim
seviyelerine yönelik helal okuryazarlığı artırılmalıdır.
Sertifikanın maliyeti ve verilme süresi üreticiler arasında karşılanan sorunlardandır. Kısa
sürede helal sertifika edinmek işletmeler için önemlidir. Kayıt sürecini basitleştirmek ve
KOBİ sertifikasının verilmesini hızlandırmak bu konuda fayda sağlayabilir (Santoso vd.,
2021). Bu konuda Türkiye’de sertifika veren bazı kurumlara yönelik ciddi eleştiriler söz
konusudur. Özelikle ciddi denetim ve değerlendirmeye girmeden bazı kurumların hızlı
sertifika verdiğine yönelik eleştiriler haksız rekabeti de getirmektedir. Üreticiler daha hızlı
ve/veya ucuz sertifika veren kurumları tercih ederken daha çok bilim kurulu ve çalışanı olan
güvenilir sertifika sağlayıcılar finansal sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu durum kâğıt
üstünde helal sertifika uygulamasına yönelik eleştiriyi getirecektir. Sadece Helal
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen sertifika sağlayıcılarına devlet tarafından
verilen finansal sertifika desteği diğer sertifika sağlayıcıları arasında olumsuz karşılanacaktır.
Tüketiciler helal yiyecek ve içeceklerden memnun kaldıkları sürece Malezya helal
sertifikasına sahip markalara daha sadık olacaklarını göstermiştir. Gıda üreticilerinin
tüketicilerin güvenini ve sadakatini oluşturmak için markalaşmaya ve Müslümanlara yönelik
pazarlamaya daha fazla dikkat etmeleri önemlidir. Ayrıca tüketiciler, üzerinde markanın
ürünlerinin hijyen ve besin değeri konusundaki vaadinden ve helal olması etkilemektedir. Bu
yüzden memnuniyet tüketicinin markaya olan güvenini artıracak ve bu da tüketicilerin
sadakatini olumlu yönde etkileyecektir (Madun, Kamarulzaman & Abdullah, 2022). Eğer
sertifika veren kurumun tarafsız olduğuna ve gıda üreticilerine ve işletmecilerine helal
sertifikası verme süreçlerinde herhangi bir çıkarı olmadığına inanırlarsa bu güven daha da
yükselmektedir(Madun, Kamarulzaman & Abdullah,
2022). Helal sertifikası veren
kuruluşların tarafsız ve güvenilir ve yeterli teknik altyapıya sahip olması gerekiyor. Bu
kurumların akredite, helal alanında test ve analiz yapabilecek laboratuvarlara ve akademik,
teknik ve dini bilgisi üst seviyede olan personele sahip olması gerekir (Güzel & Kartal,
2017). Gıdanın teknik boyutlarını bilen uzmanlar, sektör çalışanları ve helal gıda konusunda
uzman ilahiyatçılardan oluşan gruplarla helal konusundaki tartışmalı konulara çözümler
araştırılabilir. Ayrıca akredite laboratuvarlardan alınan sonuçlar ile tüketicilerin güveni
kazanılır. Bu akredite laboratuvar ve sertifika veren kurumların devlet tarafından standartları
karşılayıp karşılamadıkları konusunda denetlenmelidir. Özelikle helal logo sahtekârlığı ve
tüketicilerin helal gıdayı tüketmeye yönelik dini istismarlarının önüne geçilmeli ve yanıltıcı
etiket ve yanlış bilgiler durumunda üreticiler kamuoyuna açıklanmalı ve cezalandırılmalıdır.
Ürün ambalajında İslami görsellerin ve terimlerin yanlış kullanımı ve Kuran ayetlerini
kullanılmasının önüne geçilmelidir. Bu amaçla QR kod ve barkod gibi bazı yeni
yaklaşımlardan yararlanılmalıdır. Ayrıca şikâyet mekanizmaları ve sosyal medya gibi
yeniliklerden faydalanılmalıdır. Gıda suistimalleri ve yanlış helal logo kullanımına yönelik
cezaların caydırıcı olması gerekir. HAK’ın “helal tescil otoriteliği” ni nasıl sağlayacağı hala
tam cevap bulmamıştır. Sertifika veren kurum ve gıda üreticisi firma arasında yakın ilişki
olmaması gerekmektedir ve bunun da HAK tarafından denetlenmesi ve araştırılması gerekir.
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Ayrıca kanunda eksikler tamamlanarak sahte helal damgaları/etiketleri/logoları kullanma
cezaları ve haram bir ürün çıkması durumundaki cezalar net belirtilmelidir. Sahte belge
kullanma suçu ve cezasının uygulandığı hükümler mi uygulanacak yoksa farklı bir kanuni
yaptırım mı olacağına karar verilmelidir.
Malezya’da 2011 senesinde ülke içerisindeki diğer sertifika kuruluşları kaldırılarak JAKIM
tek otorite haline gelmiştir (Çöp, Çakmak & Köklü, 2021). Derneklerin de TSE gibi yasal
yapıya bağlanması ihtiyacı vardır. Çok başlı sertifikalandırma sistemi tüketiciler arasında
güven sorunlarına neden olmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki mezhepsel farklıkları göz önüne
alacak bir sertifika sistemin oluşturulması gerekmektedir. Çantacı olarak adlandırılan para
karşılığı sertifika veren kuruluşların faaliyetleri engellenmelidir (Güzel & Kartal, 2017). Helal
gıdalar konusunda genel olarak helal kavramına odaklanmakta ve iyi ve temiz anlamı taşıyan
tayyib (Halalan tayyiban - önerilen en iyi ideal yiyecek) özeliğine odaklanmamaktadır.
COVID-19 salgını ile beraber helal-tayyiban gıda tüketen ve bağışıklık sistemini korumak ve
zararlı hastalıklardan korunmak için ideal bir gıda seçimi ile sağlıklı bir yaşam tarzı
uygulamanın önemi vurgulanmalıdır. Egzotik ve vahşi hayvanları yeme kültürü sonucu,
ölüme yol açabilecek zararlı hastalıkların yayıldığı kanıtlamıştır. Gayrimüslimler de helal
logolu ürünlerin en iyi ürün olduğuna inandıkları ve sağlığa zararlı risklerden kaçındıkları için
helal gıda tüketmeyi tercih etmektedirler veya daha fazla edeceklerdir (Fadzlillah vd., 2022).
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Özet
Sosyal paylaşım sistemlerinde günlük olarak çok fazla veri paylaşımı gerçekleştirilmektedir.
Bu paylaşımlarda bazen sehven ya da bilerek sahte haber ve bilgilerin paylaşma durumu
oluşmaktadır. Bu durumda ürün satış reklamları, siyasi haberler gibi farklı konularda sahte
içerikli bilgilerin hızlıca yayılmasına sebep olmaktadır. Kullanıcılar sahte haberlerden
etkilenerek yanlış fikirlere yönelebilmektedir ya da yanlış ürünü alarak mali bir kayba
uğrayabilmektedir. Bu çalışmada farklı sebeplerden dolayı yayılan sahte haberin otomatik
sınıflandırılabilmesi için bir derin öğrenme modeli önerilmiştir. Önerilen modelin
performansını değerlendirebilmek için 23481 sahte haber, 21417 adette gerçek haber bulunan
araştırmacılara açık bir veri seti kullanılmıştır. Geliştirilen bu model ile sahte haberlere ait
eğitim verileri %99, test verileri ise %98 başarı oranında sınıflandırma işlemi
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, manuel olarak sahte haberi gerçek haberden ayıran
web sitelerinin yaptığı işlemi yapay zeka destekli olarak gerçekleştirebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Konvolüsyonel Sinir Ağı, Doğal Dil İşleme, Sahte Haber Sınıflandırma

Abstract
Many data are shared daily in social media sharing systems. In these posts, sometimes false
news and information are shared inadvertently or knowingly. In this case, it causes the rapid
spread of false information on different topics such as product sales, advertisements and
political news. Users can be influenced by fake news and lead to wrong ideas or incur a financial
loss by purchasing the wrong product. In this study, a deep learning model is proposed for
automatic classification of fake news spreads for different reasons. To evaluate the performance
of the proposed model, a data set open to researchers with 23481 fake news and 21417 real
news was used. With this developed model, fake news training data were classified with a
success rate of 99% and test data with a success rate of 98%. The results obtained can perform
the process of websites that manually distinguish fake news from real news, assisted by artificial
intelligence
Keywords: Convolutional Neural Network, Natural Language Processing, Fake News
Classification
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Giriş
İnsanlar, geçmiş ya da günümüzdeki arkadaşlıklarını devam ettirmek, yeni insanlarla tanışmak
ve profesyonel ilişkiler kurmak için online olarak sosyal paylaşım sitelerini kullanmaktadır.
WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi çevrim içi sosyal paylaşım siteleri bilgilerin
internet üzerinden kullanıcılar arasında kolaylıkla paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu sosyal
ağlardaki bilgi paylaşımının kolay, hızlı ve ucuz olması gibi ana sebeplerden dolayı her geçen
gün daha fazla tercih edilir hale gelmişlerdir. Aynı zamanda bu sosyal ağlar en çok kullanılan
temel iletişim ve haberleşme kanalları halindedir [1]. Çevrimiçi sosyal ağların son yıllarda
popüler hale gelmesi siyasi haberler, ürün satış reklamları gibi farklı sosyal içerikli haberlerin
hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlamaktadır.
Sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere paylaşım ve haber sitelerinden faydalanan
kullanıcılar sahte haberlerden etkilenmektedir. Bazı kullanıcılar sahte haberleri paylaşarak
yalan haberlerin itibarlarını artırmaktadır. Ancak, bu sahte haberler şüpheli bilgiler olmasından
dolayı diğer kullanıcıları da yanlış yönlendirmektedir. Yalan haberlere inandırmak için kasıtlı
olarak yayılmaktadır. Kasıtlı olarak yayılan sahte haber içeriklerinden hatalı ya da yalan haber
olduğunu tespit etmek zordur. Sahte haberlerin paylaşılarak yayılma hızları da göz önüne
alındığında otomatik sahte haber tespitine yönelik yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
İnternet kullanımındaki artıştan dolayı siyasetle ilgili sahte konuşmalar, hicivler, sahte
söylentiler ve yanıltıcı içerikler online ortam platformlarını hedef alacak şekilde büyümektedir.
Sahte haber izleyen vatandaşların siyasi tutumlarının değişikliğe uğradığı ifade edilmektedir
[2]. Bunun yanında hem gerçek hem de sahte haberlere maruz bırakılan insanlarda politikacılara
olan güvenin sarsıldığı beyan edilmektedir. Bu durumun oluşmasında sahte haberlerin gerçek
olarak algılanmasının etkisinin büyük olduğu bildirilmektedir. Farklı ülkelerin siyasi
seçimlerinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte haberleri yaymak için hesaplar
oluşturulduğu belirtilmektedir [1].
Sosyal ağ platformlarda kullanıcıların kafasını karıştırarak güvensizlik oluşturmak için de bilgi
yayılımı gerçekleştirilmektedir. Sosyal platformlardaki yalan haberlerin tespiti yorucu ve
zahmetli bir iştir. Böyle ortamlarda sahte haberler çok hızlı bir şekilde yaygınlık
gösterebilmektedir. Bu durum milyonlarca sanal kullanıcıyı etkilediği gibi gerçek hayattaki
dengeleri de değiştirebilmektedir. Bazen sahte haberler, sahte anlamlar içerisinde az da olsa
gerçek kanıtlar içerebilmektedir [3]. Öyle ki 2016 yılı sonrasında sahte ve yalan haberlerin
oluşturularak yayılması için akademisyen ve araştırmacılardan destek alınarak gerçek hayatın
etkilenmesi sağlanmak istenmiştir [4].
İstenen bu hedefe ulaşıldığı da FaceCheck.org ve PolitiFact.com adlı web sayfalarının
kullanıcılar tarafından haberlerin sahte ve yalan olup olmadığını belirlemek için yoğun bir
şekilde kullanılması ile anlaşılmıştır [1]. FaceCheck.org ve PolitiFact.com gibi sahte haber
tespit web siteleri, online olarak sahte ve yalan haberlerin tespitinde önemli bir rol
oynamaktadır. Ancak bu sistemler manuel olarak işlemektedir. Bir diğer deyişle sisteme yalan
olup olmadığının algılanması istenen haber manuel olarak araştırılıp kontrol edilmektedir.
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Bunun da düzgün, sürekli ve hızlı bir şekilde çalışabilmesi için yeterli sayıda sahte ve yalan
haber tespiti konusunda uzmana ihtiyaç bulunmaktadır. Genel olarak sosyal paylaşım
sistemlerindeki birçok profil, farklı gönderiler hazırlayarak sosyal ağ platformları üzerinden
sahte haberler yaymaktadır [5]. Bu yönde Twitter sosyal paylaşım platformundaki kötü amaçlı
profilleri tespit etmek için makine öğrenim tekniklerini kullanan hibrit yaklaşımlarında
önerildiği görülmektedir [5].
Yalan haberin gerçek bir haber olup olmadığının algılanabilmesi için doğru özniteliklerinin elde
edilmesi gerekmektedir. Bir sitenin binlerce okurunun olması o siteden yalan veya sahte haberin
yayınlanmayacağı anlamına gelmemektedir. Buna ek olarak yanlış beyanlar, sahte reklamlar,
hiciv haberler, komplo teorileri gibi çok fazla sahte haber türü bulunmaktadır. Bu tür haber
çeşitleri insanların hayatını her yönden etkileyebilmektedir. Aynı zamanda kamuoyunun
kanaatini, ilgisini ve kararını doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Tüm bu etkiler ve zorluklar
arasında sosyal paylaşım platformlarındaki sahte ve yalan haberlerin tespiti zahmetli bir hal
almaktadır. Genel anlamda belirli finansal kazanç elde edebilmek için birden fazla sosyal ağı
kullanan kullanıcılarının yanıltıcı bilgileri yayması sonucunda oluşan sahte haber şeklindeki
kötü niyetli içeriklerin tespiti her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Sahte haberin etkisi
tam olarak bilinmeden oluşan söylentiler kafa karışıklığı meydana getirebilmektedir [6].
Yanıltıcı bilgilerden dolayı kutuplaşma artarak insanlar arasında bölünme ve ırkçılık
faaliyetlerinin artış gösterdiği görülmektedir [7]. Dürüst, saygın, milliyetçi ve başarılı bir iş
insanı ya da siyasetçiye yönelik yapılan sahte bir haber, o siyasetçiye olan güveni bir anda
bozabilmektedir [8].
Belirtilen etkilere sahip olan sahte ve yalan haberleri algılayarak sınıflandırmak için derin sinir
ağları ile metin tabanlı temsil [9], yarı denetimli [10], denetimli veya denetimsiz [11] algılama
olmak üzere farklı araştırma yöntemlerinin uygulandığı görülmektedir. Tacchini vd. [12]
Facebook gönderileri sahte olup olmadığını belirlemeye yönelik bir lojistik regresyon
uyguladığı görülmektedir. Dilsel ipuçlarını makine öğrenme ile analiz ederek sahte haber
bulmaya çalışılmıştır [13]. LSTM ve RNN tabanlı bir derin öğrenme ile hızlı bir şekilde yayılan
sahte haberlerin sınıflandırmasını sağlayan bir model önermiştir [14]. Yang vd. resmi ya da
kişisel sosyal paylaşım hesaplarından ticari ve siyasi amaçla sahte haberler yayınlayarak algı
oluşturulmak istendiği ifade edilmektedir [15]. Yang vd. CNN tabanlı bir model ile gerçek
dünyaya ait bir sahte haberi sınıflandıran bir model önermiştir [15]. Sabeeh vd. CNN tabanlı
bir model ile sahte haberlerin sınıflandırmasını gerçekleştirmiştir [16].
Bu makale ile sahte haber tespiti literatürüne sağladığı ana katkılar aşağıda sunulmuştur.
• Sahte haber tespitinin otomatik gerçekleştirimini sağlayan genel bir derin öğrenme modeli
önerilmiştir.
• Sahte ve yalan haberlerin artış gösterdiği günümüzde otomatik sahte ve yalan haber
sınıflandırma işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
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• Literatürde genel olarak kullanılan performans metrikleri ile önerilen modelin başarı oranları,
farklı başarı oranları ile karşılaştırılarak sunulmuştur.
• Önerilen CNN modeli ile önceden eğitilmiş bir sinir ağı kullanmadan %98 oranında sahte
haber sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir.
Makalenin giriş bölümü dışındaki alanı 3 bölümden oluşmaktadır. 2. Bölümde sahte haber ve
yalan haberler içeren güncel bir veri seti hakkında bilgi verilmiştir. 3. Bölümde sahte haber ve
gerçek haberlerden oluşan veri setinin otomatik sınıflandırmasını sağlayan derin öğrenme
modeli tanıtılmıştır. Son bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek
tamamlanmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Gerçek dünyadaki meydana gelen problemler, araştırmacıları çözüm sunmak üzere akademik
araştırmalara yönelmesine vesile olmaktadır. Sahte haberler ile ilgili siyasi ve ticari kaygılar ile
meydana gelen olaylar bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Sahte haberlerin otomatik
tespitine yönelik bir çalışma gerçekleştirebilmek için halk açık bir veri seti tercih edilmiştir [17,
18]. Makale çalışması doğrultusunda kullanılan veri setinde 23481 sahte haber, 21417 adette
gerçek haber bulunmaktadır. Veri setindeki haber dağılımları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Veri seti dağılımları
Öncelikli olarak veri seti %80 eğitim, %10 test ve %10 doğrulama verileri olacak şekilde üç
farklı bölmeye ayrılmıştır. Sonrasında tüm bölümlerdeki haberlerin analizi gerçekleştirilirken,
aynı standarda getirilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla veri setindeki metinlerin tamamı küçük
harfe çevrilerek içerisinde bulunan ‘won’t’ gibi yapılar, ‘will not’ yapısına çevrilmiştir. Tek
başına herhangi bir anlam ifade etmeyen durdurma kelimeleri kaldırılarak veri setinin
normalleştirilmesine katkı sağlanmıştır. Özel simgeler, sayısal karakter gibi öncesi ve
sonrasındaki kelimelerin anlaşılmasını zorlaştıran karakterler kaldırılarak metinler
sayısallaşmaya hazır hale getirilmiştir.
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Bu çalışmada, genel anlamda görüntüler üzerinden öznitelik çıkarma maksadıyla kullanılan
derin öğrenme modellerinden CNN yönteminin sahte haber tespitindeki başarı oranlarını
araştırmaktadır. CNN yöntemleri, sınıflandırma görevlerinde çok sayıda nöron kullanılması
sonucunda bağlantı problemlerine yol açan tam bağlantılı sinir ağı yerine kullanılmıştır. CNN
yönteminde her bir nöron, kendinden önceki katmana ait tüm nöronlar ile bağlantı sağlamak
yerine küçük bir alanına bağlantı sağlamaktadır. Bu yenilik, nöron bağlantılarındaki
karmaşıklığı gidererek hesaplama maliyetlerini azaltmaktadır. CNN yapılarında, bir metindeki
var olan bir özelliği farklı metin bölgelerinde de tespit edebilmek için gizli nöronlarda aynı
ağırlıklar kullanılmaktadır. CNN yapısında metinler üzerinde özniteliklerin belirlenmesinde
konvolüsyon katmanları kullanılmaktadır. CNN yapılarında aktif olarak kullanılan maksimum
havuzlama katmanı ile de öznitelikleri çıkartılan bilgilerin basitleştirilmesi sağlanmıştır.
3. Önerilen model
CNN mimari modelleri metin sınıflandırma işlemlerinde az bir parametre ile işlem
gerçekleştirebilmektedir. Bu sebepten dolayı farklı derin öğrenme mimari modellerine göre
daha fazla dikkat çekmektedir [19]. Şekil 2’de sahte haber sınıflandırmak için önerilen CNN
modeli gösterilmektedir. Bu yapıyı oluşturan katmanlar ardı sıra bağlanmıştır. Giriş katmanında
herhangi bir önceden eğitilmiş gömme katmanı kullanmadan kelime sayısına göre girdi katmanı
oluşturulmuştur. İkinci katmanda 0.5 oranında nöron bırakma gerçekleştirilmiştir. Üçüncü
katman olan konvolüsyon katmanında 50 adet nöron kullanılarak 2x2 boyutunda bir çekirdek
ile filtreleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Toplu normalleştirme katmanında, katmanlar arasında düzeltme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Beşinci katman olan unutma katmanında modelin aşırı öğrenme gerçekleştirerek
ezberlemesinin önüne geçilmiştir. Altıncı katman olan havuzlama katmanında 3x3 boyutunda
pencerelerden oluşan yapılar ile etkili özniteliklerin seçilmesi sağlanmıştır. Yedinci ve sekizinci
tam bağlantı katmanlarında 128 ve 64 nöronlu yapılar kullanılarak önceki katmanlar ile tam
bağlantı sağlanmıştır. Son katmanda ise sigmoid aktivasyon fonksiyonlu sınıflandırma katmanı
ile sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 2. Haber sınıflandırması için önerilen CNN model

Şekil 3’te önerilen CNN modelinden elde edilen eğitim ve test sonuç grafikleri gösterilmiştir.
Gösterilen grafiğe göre eğitim kaybı, test kaybından daha azdır. Eğitim doğruluk oranı, test
doğruluk oranından yüksek olmakla birlikte her iki sonuçta tatmin edici seviyededir.

Şekil 3. Önerilen CNN modeli doğruluk ve kayıp grafiği
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Önerilen CNN modeline ait eğitim ve test doğruluk grafiklerinin detaylandırılabilmesi için
karmaşıklık matrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan karmaşıklık matrisine göre kayıp oranı
oldukça azdır. 0 etiketine sahip sahte haber ile 1 etiketine sahip gerçek haber sınıflandırma
başarı oranları ve kayıp değerleri paylaşılmıştır.

Şekil 4. Önerilen CNN karmaşıklık matrisi

4. Sonuçlar
Sosyal paylaşım sistemlerin yaygınlık göstermesi ve hızlı olmasından dolayı sahte ve yalan
haberlerdeki artışı engelleyebilmek için bir akademik araştırma yapılmıştır. Yapılan akademik
araştırma neticesinde derin öğrenme modelleri kullanılarak halka açık bir veri seti kullanılarak
otomatik sınıflandırma amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Sahte haberlerin otomatik
sınıflandırılabilmesi için 23481 sahte haber, 21417 adette gerçek haber bulunan araştırmacılara
açık bir veri setinde önerilen CNN modeli ile deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Önerilen
CNN modeli dokuz katmandan oluşmaktadır. Dokuz katmandan oluşan hafif bir model ile %1
eğitim, %2 test kaybı elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, çalışmanın literatürdeki benzer
veri setleri üzerinden de kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda manuel olarak sahte
haberi gerçek haberden ayıran web sitelerinin yaptığı işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.
Bundan sonraki çalışmalardan önceden eğitilmiş ağırlık değerlerine sahip modeller ile derin
öğrenme modellerinin başarıları incelenecektir. Sahte ve yalan haberlerin
sınıflandırılmasındaki doğruluk ve test doğruluğu dışındaki genel performans kriterlerini de
içine alacak şekilde çalışma genişletilebilir. Kelimenin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde
yeni önceden eğitilmiş ağırlık yöntemi geliştirilerek bilime bu alanda farklı katkıların
sağlanması mümkündür.
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ÖZET
Ruminant hayvanların et ve süt verimi üzerine etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu
faktörler arasında herbivor hayvanların sindirim kanalı sağlığı ve sindirim kanalında yaşayan
mikroorganizmaların etkinliği ön plana çıkmaktadır. Ruminant hayvanların sindirim
kanalında prokaryotik ve ökaryotik düzeyde çok sayıda fakültatif veya zorunlu anaerobik
solunum yapan geniş bir flora mevcuttur. Sindirim kanalı florası tarafından gerçekleştirlen
fermantasyon sonucu oluşan ürünler herbivor canlılar tarafından kullanılabilmektedir. Bundan
dolayı herbivorların sindirim kanalında mevcut olarak bulunan probiyotik kökenli
mikroorganizmaların etkinliği de oldukça önemlidir. Probiyotik mikroorganizmalar sahip
olduğu enzimatik özelliği ve sindirim kanalına tutunmaları sayesinde patojen mikroorganizma
etkinliğini inhibe edebilme özelliğine sahiptirler. Bağırsak epiteline tutunan probiyotik
mikroorganizmalar aynı zamanda herbivor canlının doğal savunma mekanizmasını
oluşturarak immün sitemi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptirler. Biyokimyasal olarak sahip
oldukları enzimatik reaksiyon sonucu oluşturdukları son ürün aynı zamanda patojen
mikroorganizmalar için antogonist etkiye sahip olmaktadır. Probiyotik mikroorganizmalar
karbonhidratların katabolizmasında görevli olan glikozit hidrolaz enzim ailesinine üye EC
3.2.1.80 ekzoinülinaz ve EC 3.2.1.7 endoinülinaz enzimlerine sahiptir. Bu enzimler β-2,1
glikozit bağı ile oluşan fruktooligosakkaritlerin hidrolizde görev alır. Kısa zincirli fruktoz
monomerlerinden meydana gelen bu oligosakkaritler ve/veya inülin tipi fruktanlar inülinaz
enziminin aktivitesi için substrat olarak görev alırlar. Bu çalışmamızda probiyotik
mikroorganizmaların sahip olduğu inülinaz enzim aktivitesi dikkate alınarak ruminantların
sindirim kanalında doğal yayılışa sahip olan rumen funguslarından Neocallimastix sp. ile
Orpinomyces sp.’nin potansiyel inülinaz aktivitesi hesaplanarak kendi arasında kıyaslanması
yapılmıştır. İn vitro ortamda geliştirilen bu iki ökaryotik rumen fungusun potansiyel inülinaz
aktivitesi Miller yöntemine göre DNS metodu ile gerçekleştirilmiştir. Her iki fungus için
optimum pH ve sıcaklık düzenlemesi yapılmış ve 5 inci inkübasyon sürelerinde inülinaz
etkinliğinin diğer günlere oranla yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen enzim aktivesine
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göre Neocallimastix sp.’nin süpernatant enzim etkinliğinin 14,03 μmol/dk/mg protein,
Orpinomyces sp.’nin ise 13,92 μmol/dk/mg protein olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak
ruminant hayvanların beslenmesi sırasında inülin kökenli bir diyet ile bu mikroorganizmaların
sahip olduğu enzim aktivitesinin artırılabileceği ya da süpernatant olarak hücre dışına
segrasyona uğramış enzimlerin kısmi saflaştırılması gerçekleştirilerek takviye gıda olarak
verilebilmesi düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler: Neocallimastix, Orpinomyces, İnülinaz, Ruminant
ABSTRACT
There are many factors affecting the meat and milk yield of ruminant animals. Among these
factors, the digestive tract health of herbivorous animals and the effectiveness of
microorganisms living in the digestive tract come to the fore. In the digestive tract of
ruminant animals, there is a large flora at the prokaryotic and eukaryotic levels, which
performs a large number of facultative or obligate anaerobic respiration. The products formed
as a result of fermentation carried out by the flora of the digestive tract can be used by
herbivores. Therefore, the effectiveness of probiotic-based microorganisms present in the
digestive tract of herbivores is also very important. Probiotic microorganisms can to inhibit
the activity of pathogenic microorganisms, thanks to their enzymatic properties and their
attachment to the digestive tract. Probiotic microorganisms attached to the intestinal
epithelium also have a positive effect on the immune system by forming the natural defense
mechanism of the herbivorous organism. The end product, which they form as a result of their
biochemical enzymatic reaction, also has an antagonistic effect on pathogenic
microorganisms. Probiotic microorganisms have EC 3.2.1.80 exoinulinase and EC 3.2.1.7
endoinulinase enzymes that are members of the glycoside hydrolase enzyme family, which
are involved in the catabolism of carbohydrates. These enzymes take part in the hydrolysis of
fructooligosaccharides formed by β-2.1 glycoside bonds. These oligosaccharides and/or
inulin-type fructans consisting of short-chain fructose monomers serve as substrates for the
activity of the inulinase enzyme. In this study, considering the inulinase enzyme activity of
probiotic microorganisms, Neocallimastix sp. and Orpinomyces sp. were compared among
themselves by calculating the potential inulinase activity. The potential inulinase activity of
these two eukaryotic rumen fungi developed in vitro were determined by DNS method
according to the Miller method. Optimum pH and temperature regulation was made for both
fungi and inulinase activity was higher in the 5th incubation period than the other days.
According to the enzyme activity obtained, the supernatant enzyme activity of Neocallimastix
sp. was 14.03 μmol/min/mg protein, and Orpinomyces sp. was 13.92 μmol/min/mg protein.
As a result, it has been thought that the enzyme activity of these microorganisms can be
increased with an inulin-based diet during the feeding of ruminant animals, or it can be given
as supplementary food by performing the partial purification of the enzymes that have been
segregated out of the cell as supernatant.
Keywords: Neocallimastix, Orpinomyces, Inulinase, Ruminant
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1. GİRİŞ
Sürekli büyüyen dünya nüfusu sebebiyle dünya çapında hayvansal ürünlere olan talep
artmıştır (FAO, 2015). Geviş getiren hayvanlar, insan besin zincirine değerli katkılarda
bulunarak küresel nüfusun refahı ve geçiminde önemli bir rol oynamaktadır (Kang ve ark.,
2015). Ruminant hayvanlar, insan yaşamını doğrudan etkileyen ve ekonomik öneme sahip et,
süt, yün, kürk, deri ve gübre gibi ürünlerin esas kaynağını oluşturmaktadır. Ayrıca ruminant
hayvanlar diğer çiftlik hayvanları ve insanların kısmen sindirebildiği veya hiç sindiremediği
selülozu ve protein tabiatında olmayan azotlu bileşikleri değerlendirir. Ruminantların böyle
bir yeteneğin ortaya çıkası, bu hayvanların sindirim kanalına yerleşmiş ve bu canlılarla
simbiyotik bir ilişki kurmuş olan mikroorganizmalar sayesinde gerçekleşir. Rumen,
mikrobiyal sindirimin en yoğun gerçekleştiği organdır (Öztürk, 2007; Kocaoğlu, Güçlü ve
Kara, 2010; Shakılıyeva, 2022).
Rumendeki yerleşik mikrobiyal popülasyonlar ve potansiyel rolleri son yıllarda
kapsamlı araştırmaların odak noktası olmuştur. Kültürden bağımsız yüksek verimli sıralama
teknolojisindeki gelişmeler, gelişmiş filogenetik analiz ve gastrointestinal mikrobiyotanın
ayrıntılı karakterizasyonu için yeni fırsatlar sağlamıştır. Rumen mikrobiyotasının gelişimi
cinsiyet, yaş, konakçı genetiği , beslenme stratejisi ve çevresel etkiler gibi çeşitli faktörlerden
etkilenir (A.K. Benson,2010; Y. Uyeno ,2010; F. Chaucheyras-Durand,2016). Rumen, en çok
çalışılan bağırsak topluluklarından biridir, sadece anaerobların yüksek popülasyon yoğunluğu
ile karakterize değildir. Rumende 1010-11 bakteri, 108-9 metanojen, 106 protozoa ve 106
anaerobik fungus / mL bulunmaktadır (Kumar ve ark., 2009). Ruminal sistemde en baskın
mikroorganizma türü bakterilerdir (Broderick ve ark., 1991). Rumende bulunan protozoaların
görevleri arasında; mide içeriğinin mekanik olarak karıştırılması bunun yanı sıra yem
materyalleri ile alınan bitkisel kaynaklı proteinleri kendi bünyelerinde hayvansal kaynaklı
proteinlere dönüştürmeleridir. (Güvlü, S.,2020). Anaerobik funguslar ise, çeşitli fibrolitik
enzimler üretme yeteneklerinden dolayı, farmasötik, gıda, yem, içecek, deterjan, deri işleme,
kağıt ve kağıt hamuru gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar da kullanım potansiyeline
sahiptirler (İnci ve ark., 2020). Ruminant hayvanların rumen içi fizyolojik koşulları rumende
bulunan bakteri fungus protozoa gibi mikroorganizma türlerinde değişimlere sebep olarak
yada pH değerinde değişmelere sebep olarak verim ve kaliteyi etkilemektedir. (Kellems ve
ark., 2002).
Ruminant beslemede önceleri yem katkı maddesi olarak antibiyotik, hormon ve
hormon benzeri maddeler kullanılmış olmakla beraber daha sonraları çeşitli sebeplerle
bunların yerine probiyotikler, prebiyotikler, enzimler, organik asit ve aromatik bitkilerin
sekonder metabolit ürünleri kullanılmaya başlanmıştır (Canpolat ve ark., 2015). Katkı
maddelerinin kullanımındaki amaç rumen fermantasyon olaylarının nitelik ve nicelik olarak
değiştirilmesiyle, besin maddelerinden yararlanmanın iyileştirilmesidir (Molero ve ark.,2004).
Probiyotikler FAO / WHO (2002) tarafından “yeterli miktarda uygulandığında
konakçıya sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlanmaktadır (Uyeno
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et al., 2015). Probiyotikler bakteri, maya ve anaerobik funguslardan oluşan doğal ürünlerdir.
Probiyotikler ruminantlarda yem alımının iyileştirilmesi, patojen mikroorganizmaların
bağırsakta kolonizasyonunun engellenmesi, yem tüketimi ve alınan besinin
sindirilebilirliğinin arttırılması, kuru madde tüketiminde ortalama canlı ağırlık kazancında, süt
ve süt yağı üretiminde artış sağladığı, karkas çıktısını ve su tutma kapasitesini arttırdığı ve
pişirme kaybını ve et sertliğini azalttığı gösterilmiştir. Probiyotikler, rumen bakterileri
tarafından büyümeyi ve selülolitik aktiviteyi arttırır ve rumendeki uçucu yağ asitler (VFA)
oranlarını dengeleyerek ruminal asidozu önler (Arcos-Garcia ve ark., 2000). Ayrıca, rumen
gelişiminde geliştirici faktör olarak kullanılarak antibiyotik kullanımına tercih edilmektedir
(Taluğ ve Özkul, 1999).
Probiyotik mikroorganizmalar karbonhidratların katabolizmasında görevli olan
glikozit hidrolaz enzim ailesinine üye EC 3.2.1.80 ekzoinülinaz ve EC 3.2.1.7 endoinülinaz
enzimlerine sahiptir. Bu enzimlerden biri olan İnulin, düz zincirli β-(2→1) bağlarıyla bağlı
fruktoz molekülleri ile uçta sükroz molekülünden oluşan oldukça yaygın bir polifruktandır
(Edelman ve Jefford, 1964). İnulin, yerelması, yıldız çiçeği, hindiba, karahindiba , soğan,
sarımsak , pırasa, muz, enginar ve kuşkonmaz gibi bitkilerde bulunmaktadır (Niness, 1999;
Mitchell ve Mitchell, 1995; Smits ve Herman, 1998; Silver ve Brinks, 2000; Heyer vd., 1998;
van Loo ve Hermans, 2000; Crow, 2005,). Bu bitkilerdeki polifruktan endüstride hammadde
olarak değerlendirilmektedir. İnulinin endüstride kullanımı açısından enzimatik hidrolizi
(ekzoinulinaz ve endoinulinaz) ile saf fruktoz şurubunun üretilmesi (Vandamme ve Derycke,
1983) veya inulinin direkt olarak fermentasyonuyla etanol yada aseton-bütanol gibi çeşitli
ürünler elde edilmektedir (Marchal vd., 1985; Margaritis ve Bajpai, 1982).
İnulinaz, β-fruktan zincirindeki β-(2→1) bağlarını parçalayarak fruktoz ve glukoz
oluşturan enzimdir (Van damme ve Derycke, 1983; Bacon ve Edelmen, 1951). Çoğu
mikrobiyal inulinazlar ekzoinulinazlar olup funguslardan izole edilmişlerdir. Bunun yanı sıra
Hindiba, maya ve bakterilerden elde edilen ekzoinulinazların nükleotid ve amino asit sırası
belirlenmiştir. Endoinulinazı kodlayan genler de çeşitli funguslar, Penicillum purpurogenum,
Aspergillus niger, Aspergillus ficuum ve bakterilerden Arthrobacter sp. S37 klonlanmıştır.
(Onodera ., 1996; Kang ve Kim, 1999; Van den Ende, 2000; Burne ve Penders, 1992; Kwon.,
2003; Ohta., 1998; Uhm ., 1998 ).
Bu çalışmada; rumen mikrobiyal ekosisteminde doğal olarak bulunan rumen
sıvısından izole edilmiş Neocallimastix sp. ve Orpinomyces sp. rumen fungularının potansiyel
inülinaz aktivitelerinin belirlenmesi ve kıyaslanması amaçlanmıştır.

2. MATERYAL ve METOD
2.1. Rumen Funguslarının Canlandırılması
Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji ve Gen
Mühendisliği Laboratuvarı (BIGEM) kültür koleksiyonundan Neocallimastix sp. ve
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Orpinomyces sp. suşları sıvı azot stoğundan anaerobik koşul bozulmaksızın oda sıcaklığında
çözülerek karbondioksit (CO2) gazı altında canlandırma işlemi sağlanmıştır (Balch ve Wolfe,
1976).
2.2. in vitro Besi Ortamı
Orpin (1975) tarafından rumen mikroorganizmalarının
gelişebilmesi için hazırlanmış anaerobik besi ortamı tercih edilmiştir.

in

vitro

koşullarda

2.3. Substratların Hazırlanması- Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
Enzim aktivitesinin tespiti için kullanılacak olan İnülin substratları Sigma'dan
(İngiltere) temin edildi. Her bir substrat için 100mg/20mL oranında 50mM’lık sodyum fosfat
tamponu (pH:6.0) yardımıyla çözüldü. Rumen funguslarına ait ekstraselüler enzim
aktiviteleri, Miller (1959) tarafından açıklanan DNS (DiNitrosalisilik Asit) metodu ile
belirlenerek bir ünite enzim aktivitesi, 1 dakika içinde salınan mmol indirgeyici şeker miktarı
olarak tanımlanarak protein konsantrasyonları Bradford Assay yöntemi ile tespit edildi.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Neocallimastix sp. ile Orpinomyces sp.’nin potansiyel inülinaz aktivitesi hesaplanarak
kendi arasında kıyaslanması yapılmıştır. İn vitro ortamda geliştirilen bu iki ökaryotik rumen
fungusun potansiyel inülinaz aktivitesi Miller (1959) yöntemine göre DNS metodu ile
gerçekleştirilmiştir. Her iki fungus için optimum pH ve sıcaklık düzenlemesi yapılmış
(Karaman ve ark.,2022) ve 5 inci inkübasyon sürelerinde inülinaz etkinliğinin diğer günlere
oranla yüksek olduğu tespit edilmiş sonuçlar Tablo 1 ve 2 gösterilmiştir. Dijkerman ve
ark.(1995)’nın Neocallimastix sp.’ye ait inülinaz aktivitesinin tespit etmesi sonucu
çalışmamızdaki rumen funguslarının da inülinaz sekrasyonu potansiyeline sahip olduğunu
göstermiştir. Elde edilen enzim aktivesine göre Neocallimastix sp.’nin süpernatant enzim
etkinliğinin 14,03 μmol/dk/mg protein. Orpinomyces sp.’nin ise 13,92 μmol/dk/mg protein
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 1. Orpinomyces sp.’nin süpernatant “ekstra selülar enzim” aktivitesi (IU).Toplam
(μmol/dk/ml) ve spesifik (μmol/dk/mg protein) günlere göre inülinaz enzim aktiviteleri.
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Tablo 2. Neocallimastix sp. ’nin süpernatant “ekstra selülar enzim” aktivitesi (IU).Toplam
(μmol/dk/ml) ve spesifik (μmol/dk/mg protein) günlere göre inülinaz enzim aktivitesi

Elde edilen ekstraselüler enzim aktivasyonu sonucu her iki rumen fungusun
inülinazına ait spesifik ve toplam aktiviteleri karşılaştırılmıştır. Optimum in vitro koşullar
altında inkübasyon süreleri dikkate alınarak yapılan karşılaştırmada spesifik enzim aktivitesi
bakımında Neocallimastix sp.’nin 3 ile 5inci gündeki etkinliğinin Orpinomyces sp.’ye göre
yüksek olduğu 7inci ve 9 uncu günlerde enzim aktivitesinin her iki rumen fungusu içinde
etkinliğini azaltmaya başladığı ve Orpinomyces sp.’nin 7 inci inkübasyon günüdeki
etkinliğinin Neocallimastix sp.’ye oranla yüksek olduğu tespit edilmiştir (Grafik.1).

Grafik 1. Orpinomyces sp. ile Neocallimastix sp. ‘nin günlere bağlı olarak meydana gelen
spesifik inülinaz enzim aktivite grafiği (Fruktoz standartına göre çizilmiştir).
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Toplam enzim aktivitesi kıyaslamasına göre Orpinomyces sp.’nin 5 ve 7 inci
günlerdeki etkinliğinin yüksek olduğu görülmüştür. İnkübasyon süresinin 9 uncu günüde her
iki rumen fungusu için enzimsel aktivitenin azaldığı tespit edilmiştir (Grafik 2).

Grafik 2. Orpinomyces sp. ile Neocallimastix sp.’nin günlere bağlı olarak meydana gelen
toplam inülinaz enzim aktivite grafiği (Fruktoz standartına göre çizilmiştir).

Sonuç olarak ruminant hayvanların beslenmesi sırasında inülin kökenli bir diyet ile bu
mikroorganizmaların sahip olduğu enzim aktivitesinin artırılabileceği ya da süpernatant
olarak hücre dışına segrasyona uğramış enzimlerin kısmı saflaştırılması gerçekleştirilerek
takviye gıda olarak verilebilmesi düşünülmüştür.
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ÖZET
CALMAX soğuk iş takım çeliği, yüksek aşınma direnci istenen kesme, şekillendirme, soğuk
dövme, soğuk ekstrüzyon, diş açma, derin çekme ve toz presleme kalıplarında yaygın olarak
kullanılan bir soğuk iş takım çeliğidir. CALMAX soğuk iş takım çeliği ile ilgili literatürde
yapılan metalografi çalışmalarına bakıldığında çok yaygın kullanım alanı olmasına rağmen bu
malzeme üzerindeki araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, sığ
kriyojenik işleme tabi tutulan CALMAX soğuk iş takım çeliğinin mikroyapı ve mikro sertlik
özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Kriyojenik işlem ile malzemeler -196 ºC’ ye kadar
soğutulabilmektedir. Kriyojenik işlem, geleneksel ısıl işlemin devamı olup yüksek mekanik
özelliklerin elde edilmesine olanak tanımaktadır. Bu işlem bilgisayar kontrolü ile Kontrollü
soğutma, Bekletme ve Kontrollü ısıtma olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Deney
numuneleri için geleneksel ısıl işlem uygulanmış (CHT) ve sığ kriyojenik işlem uygulanmış
(SCT) olmak üzere iki farklı grup oluşturulmuştur. Birinci gruptaki numuneler, geleneksel ısıl
işlem ile 58-60 HRC sertliğine çıkarılmıştır. İkinci gruptaki numuneler, geleneksel ısıl işlemin
ardından -80 °C’de 6 saat sığ kriyojenik işleme tabi tutulmuştur. Bu çalışma ile kriyojenik
işlem sonrasında CALMAX çeliğinin mikroyapı ve mikro sertliğindeki değişimler
incelenmiştir. Deneysel sonuçlar incelendiğinde kriyojenik işlemden sonra mikroyapının daha
homojen bir yapıya dönüştüğü görülmüştür. Bununla birlikte mikroyapıdaki karbür
oluşumlarının arttığı kriyojenik işlemden sonra ikincil karbür miktarının yukarı yönde
değiştiği dikkati çekmiştir. Mikroyapıda meydana gelen bu olumlu iyileşmeler mikro sertlik
değerlerini de etkilemiştir. Yumuşak faz olan kalıntı östenitin sert faz olan martenzite
dönüşmesi ile kriyojenik işlemden sonra sertlik değerlerinde bir miktar artış olduğu
görülmektedir. Kriyojenik işlem ısıl işlemden sonra malzemenin mikroyapısında kalan östenit
miktarını düşürerek sertliğin artmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, geleneksel ısıl işlem
ardından yapılan sığ kriyojenik işlemin mikroyapı ve mikro sertlik özelliklerinde geleneksel
ısıl işleme göre daha iyi sonuçlar sergilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: CALMAX, Mikroyapı, Mikro sertlik, Sığ kriyojenik işlem
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SHALLOW CRYOGENIC PROCESS ON
THE MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS Of CALMAX COLD WORK
TOOL STEEL
ABSTRACT
Calmax cold work tool steel is commenly used in applications where high wear resistance is
required such as cutting, forming, cold forging, cold extrusion, thread, deep drawing, powder
pressing. Examining the metallographic studies in the literature on CALMAX cold work steel,
one finds that research on this material is limited, although it has a very widespread
application. In this study, changes in the microstructure and microhardness properties of
CALMAX cold work tool steel, which underwent shallow cryogenic treatment, were
investigated. With the cryogenic process, the materials can be cooled down to -196 ºC.
Cryogenic treatment is the continuation of conventional heat treatment and allows high
mechanical properties to be achieved. This process is carried out by computer control in three
stages: Controlled cooling, Holding and Controlled heating. Two different groups were
formed for the test specimens as conventional heat treated (CHT) and shallow cryogenic
treated (SCT). The samples in the first group were hardened to 58-60 HRC by conventional
heat treatment. Samples in the second group were subjected to shallow cryogenic treatment at
-80 °C for 6 hours after conventional heat treatment. In this study, the wear resistance, tensile
strength, hardness and microstructure changes of CALMAX steel after cryogenic treatment
were investigated. When the experimental results were examined, it was found that the
microstructure had a more homogeneous structure after cryogenic treatment. However, after
cryogenic treatment, which increased carbide formation in the microstructure, it was found
that the amount of secondary carbide changed upward. These positive improvements in the
microstructure also affected the microhardness values. It can be observed that the hardness
values increase slightly after cryotreatment with the transformation of the soft phase retained
austenite into the hard phase martensite. Cryotreatment increased hardness by reducing the
amount of austenite that remained in the material's microstructure after heat treatment. As a
result, the shallow cryogenic microstructure made to perform the actual process and the
micromanufacturing chance managed to achieve good results for machining.
Keywords: CALMAX, Microstructure, Microhardness, Shallow cryogenic process

GİRİŞ
Endüstrinin ve insanlığın ihtiyaçlarını yerine getiren makinelerinin ekstrem yükler ve aşırı
süratler gibi bir hayli ağır şartlar altında çalışması istenmektedir. Bu yüzden endüstriyel ve
akademik çalışmalar, mevcut gereçlerin limitlerini daima geliştirme yönünde ilerlemektedir
(Podgornik et al., 1999). Bu durumun bir neticesi olarak; içinde bulunduğumuz yüzyılda
metalik gereçlerin içyapı ve temel mekanik özellikleri ilişkiler üzerine yapılan araştırmaların
sayısı çoğalmaktadır (Ulu vd., 2006). Mekanik bir sistemde aranan en mühim kriter çalışması
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istenilen ömrü süresince sorunsuz bir şekilde görevini yerine getirmesidir. Bu ise, malzeme
olarak üretiminde kullanılacak olan çeliğin elverişli olarak seçilmiş olmasıyla birebir
ilişkilidir (Zhang et al., 2022).
Takım çeliklerinde aşınma dayanımının artırılması ve kalıntı gerilmelerin azaltılması için
metallere soğuk işlem uygulaması yıllardır kullanılan etkili bir yöntemdir. Kriyojenik işlem
düşük sıcaklıktaki yaklaşık -80 ºC uygulanan sığ kriyojenik işlem veya sıvı nitrojen sıcaklığı 196 ºC uygulanan derin kriyojenik işlem olmak üzere ikiye ayrılır (Huang et al., 2003).
Kriyojenik işlem bir ısıl işlem olmayıp, geleneksel ısıl işlemi tamamlayan temperleme öncesi
uygulanan tamamlayıcı bir işlemdir (Gill et al., 2009). Ülkemizde çoğunlukla kalıp imalatında
kullanılan kalıp ve takım çeliklerinin aşınma direncini arttırma amacıyla uygulanan kriyojenik
işlem, endüstride takım maliyetlerinin azaltılmasında da önemli rol oynayacak potansiyele
sahiptir (Çiçek vd., 2012). CALMAX soğuk iş takım çeliği, vakum ortamında
sertleşebilmekle birlikte yüksek sertlik değerlerine çıkabilen, yüksek alaşımlı oldukça iyi
toklukla birlikte yüksek aşınma direncine ve kesme yeteneğine sahip, kolay ısıl işlem
yapılabilen, ısıl işlem esnasında orta derecede boyutsal kararlılık gösteren, kopmama ve
dayanma gücüne sahip çeliklerdir. Bu çelikler aşınma dayanımı yüksek DIN 1.2379 (AISI
D2) çeliğine alternatif olarak geliştirilmiş ve ekstrüzyon, zımbalar, baskı plakaları, kesme ve
form verme ve soğuk iş uygulamalarında kullanılmaktadır.
Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında kriyojenik işlem uygulamalarının olumlu
sonuçlar verdiği görülmüştür. Fakat kriyojenik işlemin Calmax soğuk iş takım çeliğinin
üzerindeki mekanik özelliklerine etkilerini araştıran herhangi bir çalışma bulunamamıştır. Bu
çalışmada kriyojenik işlemin Calmax soğuk iş takım çeliği üzerindeki makro sertlik, mikro
sertlik ve kalıntı östenit parametreleri incelenerek, malzemenin mekanik özelliklerindeki
değişimler araştırılmıştır.

MATERYAL METOT
Yapılan çalışmada deney numuneleri CHT ve SCT grubu olmak üzere iki türe ayrılmıştır.
Birinci gruptaki numuneler, geleneksel ısıl işleme tabi tutularak 58-60 HRC sertliğine
çıkarılmıştır. İkinci gruptaki numuneler, geleneksel ısıl işlemden sonra sığ kriyojenik işlem (80 °C’de 6 saat) ve akabinde temperleme işlemine tabi tutulup işlem süreci tamamlanmıştır.
Deney numunelerinin sınıflandırılması ve uygulanan ısıl işlemler Çizelge 1’ de verilmiştir.
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Çizelge 1. Geleneksel ısıl işlem ve sığ kriyojenik işlemin uygulanması
Numune
Grubu

Numune
Adı

Uygulanacak Isıl İşlem

1

CHT

Geleneksel ısıl işlem + Temperleme işlemi

2

SCT-6

Geleneksel ısıl işlem + Sığ kriyojenik işlem (6 saat) + Temperleme işlemi

Sığ kriyojenik işlem Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
laboratuvarlarında bulunan Şekil 1’de gösterilen MMD Criyo 125 marka kriyojenik işlem
cihazı ile yapılmıştır.

Şekil 1. MMD Criyo 125 Kriyojenik işlem cihazı.

Su verme işlemi ile sertleştirilmiş olan çelik termal şoklara maruz kalır. Bunun neticesi olarak
parçada artık gerilmeler ve distorsiyonlar oluşabilir. Bu olumsuz oluşumları minimize etmek
için malzemeye östenitleme sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda menevişleme işlemi
uygulanır. Atomlar arası bağlar verilen enerji ile birlikte uzadığından artık gerilmeler ortadan
kaldırılmış olur (Gür, 2018). CHT ve SCT numune gruplarına artık gerilmelerin giderilmesi
için temperleme işlemi uygulanmıştır. Temperleme işlemi Düzce Üniversitesi bünyesinde
bulunan Ref-San RD 50 ısıl işlem fırını ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlem bilgisayar kontrolü
ile iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Programın birinci aşamasında numunelerin iç
sıcaklıklarının istenilen değer olan 250 °C’ ye ulaşması için 10 dakika süre ile ısıtma işlemi
gerçekleştirilmiştir. Akabinde ikinci program olan 250 °C’ de 2 saatlik temper işlemine tabi
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tutulmuştur. Numunelere, Düzce Üniversitesi Metalografi Laboratuvar bakalite alma,
zımparalama ve parlatma işlemi uygulanarak görüntülemeye hazır hale getirilmiştir.
Parlatılmış numuneler mikroskopta görüntülenmek üzere %4 Nital çözeltisinde 25 saniye
bekletilerek dağlama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Mikro sertlik ölçümleri Düzce Üniversitesi Cumayeri Meslek Yüksekokulunda bulunan Bulut
marka mikro sertlik ölçüm cihazı ile 500 gram yük altında 20 saniye tatbik süresiyle
gerçekleştirilmiştir. Makro sertlik ölçümleri Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik
Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Bulut makine makro sertlik ölçüm cihazında
gerçekleştirilmiştir. Bu ölçüm 150 kgf yük altında 10 saniye tatbik süresi ile gerçekleştirilmiştir.
Mikroyapı görüntülemeleri ve analizleri Şekil 2’de görülen Quanta FEG 250 SEM cihazı ile
alınmıştır.

Şekil 2. Quanta FEG 250 SEM cihazı.

BULGULAR VE TARTIŞMA
CHT ve SCT-6 numunelerine ait mikro sertlik sonuçları Şekil 3’ te verilmiştir. Geleneksel ısıl
işlem uygulanmış CHT numunesinin sertliği 772,47 HV iken, en yüksek sertlik değerinin
845,34 HV ile 6 saat süre ile kriyojenik işlem uygulanmış SCT-6 isimli numuneye ait olduğu
görülmektedir. Sığ kriyojenik işlemden sonra mikro sertlikte % 9,45 oranında bir artış
olmuştur. Darwin et al. (2008) AISI 4140 ıslah çeliğine kriyojenik işlem uygulamışlar ve
mekanik özelliklerdeki değişimleri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kriyojenik işlemden
sonra sertlikte belirgin bir atış olduğunu görmüşlerdir. Bu durumu östenit-martenzit
dönüşümü ile ilişkilendirmişlerdir (Darwin et al. 2008). Benzer sonuçlar bir çok çalışmada
sıkça dile getirilmiştir (Jovicevic-Klug et al., 2022; Zhang et al., 2021).
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Şekil 3. Mikro sertlik sonuçları.
CHT ve SCT-6 numunelerine ait makro sertlik sonuçları Şekil 4’ te verilmiştir. Geleneksel ısıl
işlem uygulanmış CHT numunesinin sertliği 59,91 HRc iken, SCT-6 numunesinin sertliği
60,51 HRc olarak bulunmuştur. Sığ kriyojenik işlemden sonra makro sertlikte 0,6 HRc’lik bir
artış olmuştur. Makro sertlik sonuçları literatür çalışmaları ile benzerlik göstermiştir (Li et al.,
2021; Singh and Pandey, 2022). Sert (2020), AISI M2 takım çelikleri üzerine çalışmalar
yürütmüş ve derin kriyojenik işlemin sertlik değerlerinde %5 oranında bir yükseliş sağladığını
tespit etmiştir. Bu sonucu, kriyojenik işlemden sonra karbür dağılımındaki homojenliğin
artması ve östenit-martenzit döünüşümü ile ilişkilendirmiştir (Sert, 2020).

Şekil 4. Makro sertlik sonuçları.

Şekil 5’ te CHT ve SCT-6 numunelerinin SEM görüntüleri verilmiştir. olan CHT ve SCT
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numunelerine ait mikroyapılara bakılarak karbür kıyası yapıldığında kriyojenik işlemin
etkileri gözlenebilmektedir. Karbürlerin kriyojenik işlem uygulanmış SCT-6 numunesinde
daha homojen dağıldığı dikkati çekmektedir.

CHT

SCT-6

1
2

Şekil 5. CHT ve SCT-6 numunelerinin SEM görüntüleri.

Genellikle takım çeliklerinin mikroyapısında oluşan karbürlerin büyüklüklerine göre
sınıflandırması aşağıdaki şekilde yapılmaktadır (Arslan, 2010). Boyutları 5µm dan büyük
olanlar karbürler birincil karbürler (PC), 5µm dan küçük olanlar ikincil karbürler (SC) ve
ikincil karbürlerinde 1 µm kadar olanları küçük ikincil karbürler (SSC), 5 ile 1 µm
arasındakilerde büyük ikincil karbürler (LSC) olarak nitelendilmektedir (Amini et al., 2012;
Das et al., 2007; Jovicevic-Klug et al., 2020; Stratton, 2007). Hem CHT hem de SCT-6
numunesinin mikroyapısı ikincil karbürlerden oluşmaktadır. İkincil karbürlerin içerisinde de
küçük ikincil karbürlerin oluştuğu açıkça görülmektedir.

Şekil 6 ve 7’de CHT ve SCT-6 numunelerinin mikroyapılarından alınan noktasal EDS
sonuçları verilmiştir. Şekil 6 CHT numunesinin Şekil 7’de SCT-6 numunesinin EDS
sonucunu içermektedir. İkincil karbürler üzerinden alınan EDS sonuçlarına bakıldığında sığ
kriyojenik işlemden sonra karbür yapıcı elementlerin oranlarında düşüşler görülmüştür.
Karbon (C), Vanadyum (V) ve Krom (Cr) gibi elementler kriyojenik işlemden sonra yeni
karbürleri oluşturmak için hacimlerine düşüşler yaşamışlardır. Bu sayede krom karbür ve
vanadyum karbür gibi yeni küçük ikincil karbür oluşumları meydana gelmiştir. Bu sonuçlar,
kriyojenik işlemden sonra yeni karbür çökeltilerinin oluştuğu tezini doğrulamıştır.
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Şekil 6. CHT numunesi için 1 numaralı noktaya ait EDS analizi.
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Şekil 7. SCT-6 numunesi için 2 numaralı noktaya ait EDS analizi.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, CALMAX soğuk iş takım çeliğine geleneksel ısıl işlem sonrasında sığ
kriyojenik işlem uygulanmış ve CHT ve SCT-6 olmak üzere iki grup numune
oluşturulmuştur. Kriyojenik işlemin sertlik ve mikroyapı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

• Makro sertlik sonuçlarına göre, CHT numunesi 59,91 HRc ölçülürken SCT-6 numunesinin
ortalama makro sertlik değeri 60,51 HRc olarak belirlenmiştir. Sığ kriyojenik işlemden sonra
makro sertlikte 0,6 HRc’lik bir artış olmuştur.
• Mikro sertlik sonuçlarına göre, CHT numunesi 772,47 HV ölçülürken SCT-6 numunesinin
ortalama mikro sertlik değeri 845,33 HV olarak belirlenmiştir. Sığ kriyojenik işlemden sonra
mikro sertlikte % 9,45 oranında bir artış olmuştur.
• Mikroyapı analizi sonuçlarına göre, sığ kriyojenik işlemden sonra ikincil küçük karbür
miktarında artışlar görülmüştür. Yine sığ kriyojenik işlem ile mikroyapıda daha homojen bir
dağılım belirlenmiştir.
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Sonuç olarak, CALMAX soğuk iş takım çeliğine uygulanan sığ kriyojenik işlem ile makro
sertlik, mikro sertlik ve mikroyapıda olumlu iyileştirmeler meydana geldiği görülmüştür.
Kriyojenik işlem üzerine yapılacak yeni çalışmalarda, CALMAX soğuk iş takım çeliği için
farklı bekletme süreleri ve sıcaklıklarda sığ ve derin kriyojenik işlemin etkileri araştırılabilir.
Bununla birlikte, CALMAX soğuk iş takım çeliğinde yaşanan bu sertlik artışı ile aşınma
direncinde de bir artış beklenmekte olup takım aşınmasının çok önemli olduğu kalıpçılık
sektöründe aşınma direnci çok iyi olan fakat tokluk ve süneklik gibi bazı mekanik özelliklerde
CALMAX çeliğinden geride kalan AISI D2 Soğuk iş takım çeliğine alternatif olarak
kullanılabilir.
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ÖZET
Günümüzde petrol fiyatlarının artışı alternatif yakıtlara ilgiyi artırmaktadır. Sıkıştırılmış doğal
gaz (CNG) yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla kullanılan dizel motorlara sahip ticari araçlar
için alternatif yakıt olarak değerlendirilmektedir. CNG araçlarda dizel yakıtla birlikte veya tek
yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada CNG ve CNG-dizel yakıt karışımlarının
kullanıldığı tek silindirli sıkıştırma ateşlemeli bir motorun farklı devirlerdeki performans ve
emisyon testlerinin verilerinden yararlanılarak enerji ve ekserji analizi gerçekleştirilmiştir.
Enerji analizinde ısıl kayıplar, ısıl verim ve enerji dağılımı belirlenmiştir. Ekserji analizinde
entropi üretimi, egzoz ekserjisi, yok olan ekserji ve ekserji verimi hesaplanmıştır. CNG-dizel
yakıt karışımlarında saf dizel yakıta yakın ısıl ve ekserji verimleri hesaplanmıştır. Aynı motor
devrinde saf dizel yakıtta CNG dizel karışımlarına oranla daha yüksek ekserji yıkımı
gerçekleşmektedir. Motordaki entropi üretimi devir sayısına bağlı olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: CNG, Diesel, Enerji Analizi, Ekserji Analizi,

EXERGY ANALYSIS OF CNG-DIESEL FUEL MIXTURE IN COMPRESSION
IGNITION ENGINE
ABSTRACT
Today, the increase in oil prices increases the interest in alternative fuels. Compressed natural
gas (CNG) is considered as an alternative fuel for commercial vehicles with diesel engines used
for passenger and freight transportation. CNG is used in vehicles together with diesel fuel or as
a single fuel. In this study, energy and exergy analysis was carried out by using the data of
performance and emission tests at different speeds of a single cylinder compression ignition
engine using CNG and CNG-diesel fuel mixtures. In the energy analysis, thermal losses,
thermal efficiency and energy distribution were determined. In the exergy analysis, entropy
production, exhaust exergy, lost exergy and exergy efficiency were calculated. Thermal and
exergy efficiencies close to pure diesel fuel were calculated in CNG-diesel fuel mixtures. At
the same engine speed, higher exergy destruction occurs in pure diesel fuel compared to CNG
diesel mixtures. The entropy production in the engine is calculated based on the number of
revolutions.
Keywords: CNG, Diesel, Energy Analysis, Exergy Analysis,
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Kısaltmalar
Ey

Yakıt Enerjisi (kW)

Eẋ

Ekserji (kW)

Hu

Yakıtın alt ısıl değeri (kJ/kg)

h

Enthalpi (kJ)

𝑚𝑚̇

kütlesel debi (kg/s)

𝑄𝑄̇

R

Gaz sabiti (kJ/kgK)

T

temperature (K)

s

Entropi (kJ/kg.K)

Sü

Entropi üretimi (kW/K)

𝑊𝑊̇

İş (kW)

η

Isıl verim

ψ

Ekserji verimi

D100

100% Dizel

D30CNG7

Dizel %30 ve CNG % 70

Isı transferi (kW)

GİRİŞ
Doğal gazın yüksek basınçlara sıkıştırılması sonucunda CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) elde
edilir. CNG doğal gazdan elde edildiğinden dolayı havadan daha hafiftir ve çevreye zararı diğer
fosil kökenli yakıtlara nazaran düşüktür [1]. CNG araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır.
CNG’nin araçlarda kullanılması için gaz formundaki metan, yüksek basınca dayanıklı bir tanka
sıkıştırılır [2]. CNG depoda yüksek basınç altında gaz fazında depolanır ve tüketilir. CNG, gaz
formunda olduğundan dolayı hacmi oldukça yüksektir [3].
CNG içeriğinde yaklaşık % 95 oranında metan bulunmaktadır. Ayrıca bünyesinde etan, propan
ve çeşitli hidrokarbonlarda yer almaktadır. İçten yanmalı motorlarda benzin, dizel ve LPG
yerine alternatif yakıt olarak CNG kullanılabilir [4]. Benzin ve dizel yakıt kullanılan araçlarda
agzozdan karbon oksitler, nitrojen oksitler ve partiküller atmosfere atılmaktadır. Bu
motorlardaki egzoz emisyonlarında küresel ısınmaya yol açan CO2 yüksek miktarda
bulunmaktadır [5]. CNG kullanılan motorlarda CO2 emisyonları dizel ve benzinli motorlara
göre yaklaşık %20 daha düşüktür ve hava kirliliğinin temel nedeni olan parçacık madde sayısı
sıfırdır. CNG’nin karbon monoksit oranı benzin ve dizel yakıtlara göre oldukça düşüktür [6].
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CNG yüksek oktan sayısı sayesinde motor vuruntusu oluşturmaz. Böylece buji ömrü uzar ve
soğuk havalarda motor verimli çalışır. Aynı özelliklere sahip binek bir araçta 100 km mesafe
için benzin, dizel, LPG ve CNG yakıtlarının kullanımında sırasıyla 7 litre, 5 litre, 9 litre ve 7
m3 ortalama yakıt tüketimi gerçekleşmektedir. CNG kullanılması durumunda benzine göre
yaklaşık % 62, dizel ve LPG'ye göre yaklaşık % 40 daha az tasarruf gerçekleşmektedir [7].
Yolcu ve yük taşımada kullanılan otobüs ve kamyonlarda CNG dizel yakıta alternatif olarak
kullanılmaktadır [8]. Bu araçlarda CNG kullanımı iki için iki yol bulunmaktadır. İlk olarak
dizel motor çift yakıtlı kullanılmaktadır [9]. Diğer yol ise CNG’nin tek yakıt olarak
kullanımıdır. Çift yakıtlı motorlarda tutuşma dizel yakıtla sağlanmaktadır. Farklı motor
yüklerinde kullanım durumunda CNG miktarı değişmektedir [10]. Rölanti durumlarında CNG
kullanılmamaktadır.
Bu çalışmada tek silindirli sıkıştırma ateşlemeli bir motorda dizel yakıt ve CNG-dizel yakıt
karışımlarının farklı motor devirlerinde kullanılması neticesinde performans ve emisyon
değerlerinin deneysel olarak belirlendiği bir çalışmanın verileri kullanılarak enerji ve ekserji
analizi gerçekleştirilmiştir. Enerji analizi ile termodinamiğin 1. yasasına göre motordaki
kayıplar ve ısıl verim hesaplanmıştır. Ekserji analizinde yok olan ekserji ve entropi üretimini
belirlenmiştir.

MATERYAL VE METOT
1.1 Motor Testleri
Çalışmada modifiye edilmiş tek silindirli dört zamanlı sıkıştırma ateşlemeli bir motorda dizel
ve CNG-Dizel yakıt karışımları kullanılarak performans ve emsiyon verileri Yusaf ve diğ [11]
çalışmasından alınmıştır. Tablo 1’de özellikleri verilen sıkıştırma ateşlemeli motorda
performans ve emisyonlar farklı motor devirlerinde belirlenmiştir.
Tablo 1. Test Motoru Özellikleri
Dört zamanlı dizel
70 mm
55 mm
3500 rpm (maksimum)
3.5 kW
16:1
Hava soğutmalı
Direk enjeksiyon

Motor Tipi
Çap
Strok
Motor devri
Motor gücü
Sıkıştırma oranı
Soğutma sistemi
Yanma sistemi

Motor testlerinde şekil 1’deki düzenekte yakıt olarak önce saf dizel yakıt kullanılmıştır. Sonraki
testler hacimsel olarak %30 dizel ve %70 CNG’nin yer aldığı ikili yakıt karışımı ile
gerçekleştirilmiştir. Yakıtların özellikleri tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2. Yakıtların Özellikleri
Özellik

Birim

Dizel

CNG

Kimyasal Formül
Yoğunluk (15°C)
Viskozite
Moleküler ağırlık
Alt Isıl Değerl

kg/m3
(mm2/s)
kg/mol
MJ/kg

C14H25
840
2.37
193
43.5

CH4
0.72 - 0.75
16.33
16.04
47

İçten yanmalı motorlarda alternatif yakıt kullanımı çalışmalarında performans kadar önemli bir
parametrede çevresel etkidir. Çalışmada buji ile ateşlemeli bir motorda kullanılan yakıtların
performans ve emisyonları test edilmiştir. Bu testlerden sonra termodinamik analizlerle
kayıplar ve verimlilik açısından değerlendirmeler yapılmıştır.

Şekil 1. Deney düzeneği şematik gösterimi

1.2 Enerji ve Ekserji Analizi
Motorlarda deneysel çalışmalardan elde edilen veriler kullanılarak enerji ve ekserji analizi
gerçekleştirilmektedir. Bu analizlerde aşağıdaki kabuller yapılmaktadır;

• Hava ve egzoz gazları ideal gazdır.
• Kinetik ve potansiyel ekserjideki değişimler ihmal edilmiştir.
• Motor kararlı bir durumda çalışmaktadır.
• Testlerde çevre sıcaklığı 293 K ve basıncı 1 atm olarak alınmıştır.
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Enerjinin korunumu yasası şekil 2’deki kontrol hacmine uygulanırsa aşağıdaki eşitlik elde edilir
[12].

𝑄𝑄̇ − 𝑊𝑊̇ = ∑ 𝑚𝑚̇ç ℎç − ∑ 𝑚𝑚̇𝑔𝑔 ℎ𝑔𝑔

(1)

Çalışmada kontrol hacmine giren enerji, yakıt ve havanın alt ısıl değeri (Hu) ve kütlesel
debilerinden (𝑚𝑚̇) yararlanılarak bulunur. Motorda meydana gelen toplam ısı kayıpları (𝑄𝑄̇𝑘𝑘 )

eşitlik 3’den hesaplanabilir. Motordan elde edilen işin verilen enerjiye oranı olan ısıl verim
eşitlik 4 kullanılarak bulunabilir [13].

𝐸𝐸̇𝑦𝑦 = 𝑚𝑚̇𝑦𝑦 𝐻𝐻𝑢𝑢

(2)

𝑄𝑄̇𝑘𝑘 = 𝐸𝐸̇𝑦𝑦 − 𝑊𝑊̇

(3)

𝑊𝑊̇

𝜂𝜂 = 𝐸𝐸̇

(4)

𝑦𝑦

Yakıt

Güç
Dizel Motor

Hava

Egzoz
Isı Kayıpları

Şekil 2. Kontrol hacminin gösterimi

Termodinamiğin ikinci yasasına göre ekserji denkliği yazılabilir. Burada (𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦 ) yakıtın
ekserjisi, (𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 ) ısı transferi ile oluşan ekserji akımı, �𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑊𝑊 � ekserjetik güç, �𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � egzoz
̇ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ) ekserji yıkımı ifade eder. Motora hava atmosfer şartlarında
ekserjisi ve (𝐸𝐸𝐸𝐸
alındığından ekserjisi sıfır kabul edilmiştir [14-15].

www.artuklukongresi.org

814

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

̇ 𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑖𝑖ş + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦 = 𝐸𝐸𝐸𝐸

(5)

𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦 = 𝑚𝑚̇𝑦𝑦 𝐻𝐻𝑢𝑢 𝜑𝜑

(6)

Yakıtın ekserjisi aşağıdaki eşitliklerden hesaplanmaktadır.

h

o

α

h

φ = 1.0401 + 0.1728 c + 0.0432 c + 0.2169 c (1 − 2.0628 c )

(7)

Test motorunda çevreye transfer edilen ısı nedeniyle meydana gelen ekserji akımı aşağıdaki
eşitlikten hesaplanmıştır [16].
𝑇𝑇
𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = ∑(1 − 𝑇𝑇0 )𝑄𝑄̇𝑘𝑘

(8)

𝑦𝑦

Motordan elde edilen yararlı iş ekserjetik güce (𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑖𝑖ş = 𝑊𝑊̇ ) eşittir. Egzoz ekserjisi doğan ve diğ
[17] tarafından yapılan çalışmaki metodolojiye uygun olarak hesaplanmıştır. Ekserji verimi ve
entropi üretimi aşağıdaki eşitliklerden bulunmuştur [18-19]

Ψ=
𝑠𝑠̇ü =

𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑖𝑖ş
𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦

(9)

𝐸𝐸𝐸𝐸̇𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

(10)

𝑇𝑇0

2. ARAŞTIRMA BULGULARI
Bu çalışmada tek silindirli sıkıştırma ateşlemeli bir motorda 10 farklı motor devrinde
performans ve emisyon verileri kullanılarak enerji ve ekserji analizi gerçekleştirilmiştir. Enerji
analizi ile ısıl kayıp, ısıl verim ve enerji dağılımı elde edilmiştir. Ekserji analizi ile ekserji akımı,
egzoz ekserjisi, ısıl ekserji, ekserji yıkımı, entropi üretimi ve ekserji verimi hesaplanmıştır.
Tek silindirli sıkıştırma ateşlemeli bir motorda farklı devirlerde performans testlerinin verileri
tablo 3’de verilmiştir. CNG, dizel yakıt ile birlikte kullanıldığında motorun güç ve tork
değerlerinde olumlu etki yaratmaktadır.
Motor devrinin 2600 rpm olduğu duruma kadar D100 yakıtının güç çıkışı D30CNG70 yakıtın
güç çıkışından düşüktür. Bu devirden sonar D100 yakıtı daga iyi performans göstermektedir.
Tork kuvveti motor gücünü etkilemektedir. Bu nedenle tork ile güç değerleri benzer şekilde
değişim göstermektedir. Motorlarda yakıt tüketimi yakıtın alt ısıl değerine bağlıdır. Alt ısıl
değeri yüksek aykıtlarda aynı şartlarda daha düşük yakıt tüketimi görülmektedir. Bu çalışmada
D30CNG70 çift karışımlı yakıtın silindir içinde göre daha hızlı tutuşmasından dolayı D100
yakıtına oranla yakıt tüketimi düşüktür. Motorda devir sayısı artışıyla yakıt tüketimi düşmekte
sonra tekrar artmaktadır.
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Tablo 3. Güç ve yakıt tüketimi
Devir(rpm)
1150
1300
1700
1800
2150
2200
2600
3100
3300
3600

D100
1,2
1,5
2,1
2,25
2,5
2,7
3,2
3,4
3,5
3,1

Güç (kW)
D30CNG70
1,3
1,8
2,6
2,8
3,2
3,3
3,7
3,3
3,2
2,8

Yakıt tüketimi (kg/kW.h)
D100
D30CNG70
0,276
0,273
0,256
0,253
0,229
0,226
0,231
0,229
0,229
0,228
0,231
0,230
0,230
0,230
0,231
0,231
0,256
0,256
0,289
0,289

Tork (Nm)
D100
D30CNG70
12
12,5
14
18
21
25
23
27,5
24
32
26
33
32,5
36
33
33
34
32
31
26

Tablo 4’de görüleceği gibi D30CNG70 yakıtı düşük emisyonları ile D100 yakıtına göre daha
çevreci bir yakıttır. Yüksek sıcaklık ve oksijen oranı azot oksit oluşumunda iki ana faktördür.
Egzoz sıcaklığı yüksek olduğunda daha fazla azot oksit oluşmaktadır. D30CNG70 yakıtının
egzoz sıcaklığı D100 yakıtına göre daha düşüktür. Egzoz sıcaklığının düşük olması daha
çevreci yakıt içi bir göstergedir. Motorda D100 yakıtının CO, NOx ve CO2 emisyonları
D30CNG70 yakıtına göre hissedilir derecede yüksektir.
Tablo 4. Egzoz Emisyonları
Devir
(rpm)

NOx(ppm)
D100
D30CNG70

Egzoz sıcaklığı (0C)
D100
D30CNG70

CO(%)
D30CNG70

D100

D100

CO2(%)
D30CNG70

D100

O2(%)
D30CNG70

1150

64

20

280

202

1,04

0,28

1,8

1,2

19,9

19,2

1300

61

21

305

215

0,98

0,30

2,1

1,3

17,1

17,9

1700

71

24

340

236

0,95

0,31

2,5

1,6

13,7

13,2

1800

73

26

350

242

0,87

0,34

2,6

1,7

13,2

12,9

2150

82

29

360

264

0,68

0,36

2,9

1,9

13,2

12,9

2200

86

29

372

284

0,46

0,40

3,4

2,5

13,3

13

2600

97

37

378

317

0,50

0,35

5,5

4

13

13

3100

95

45

360

332

0,55

0,32

7

5

12,9

13,2

3300

80

47

340

338

0,52

0,34

7,2

4,9

12,8

13,2

3600

42

50

305

325

0,60

0,25

6,8

4,5

12,7

13,3

Çalışmada yakıtların enerjisi hseplanmış ve şekil 2’de verilmiştir. En yüksek yakıt enerjisi 2600
rpm motor devrinde D30CNG70 yakıtında 10,86 W kW olarak hesaplanmıştır. CNG kullanılan
ikili karışımda motor devri 2600 rpm değerini geçtikten sonre yakıt tüketimi azalmaktadır.
D100 yakıtında en yüksek yakıt enerjisi 3600 rpm’de 10,82 kW’dır.
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Şekil 2. Farklı motor devirlerinde yakıt enerjileri
Isıl verim yakıt enerjinin ne kadarının yararlı işe dönüştürüldüğünü göstermektedir.
Çalışmadaki yakıtların ısıl verimleri motor devrine bağlı olarak şekil 3’de verilmektedir. Motor
deviri artışı ile ısıl verim artmakta 3150 rpm değerinde maksimum olmaktadır. D100 yakıtının
ısıl verimi tüm motor devirlerinde daha yüksektir.D30CNG70 yakıtında ısıl kayıpların daha
yüksek olması nedeniyle ısıl verim daha düşüktür.

Şekil 3. Farklı motor devirlerinde ısıl verimler

Çalışmada yakıt ve egzoz ekserjisi şekil 4’de verilmiştir. D30CNG70 yakıtında motor devri
artışı ile yakıt ekserjisi önce artmakta daha sonra azalmaktadır. D100 yakıtında mootr devri
artışı ile yakıt ekserjisi artmaktadır. D100 yakıtının egzoz ekserjisi D30CNG70 yakıtına göre
hisedilebilir derecede yüksektir. Bunun nedeni D100 yakıtında egzoz sıcaklığının ve
emisyonların D30CNG70 yakıtına göre çok yüksek olmasıdır.
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Şekil 4. Farklı devirlerde yakıt ve egzoz ekserjileri
Sistemdeki tersinmezlikler ekserji yıkımına sebep olmaktadır. Çalışmada yakıtların ekserji
yıkımı ve entropi üretimi farklı motor devirlerinde hesaplanmış ve şekil 5’de verilmiştir. Motor
devri artışı ekserji yıkımını ve entropi üretimin, artırmaktadır. Aynı motor devrinde D30CNG70
yakıtında D100 yakıtına göre daha fazla ekserji yıkımı gerçekleşmektedir. Ekserji yıkımı artışı
ile entropi üretimi artmaktadır.

Şekil 5. Farklı devirlerde yıkılan ekserji ve entropi üretimi
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Motorlarda ekserji verimi ısıl verime benzer davranış göstermektedir. Çalışmada hesaplanan
ekserji verimleri şekil 6’da verilmiştir. Bu grafik incelendiğinde aynı motor devrinde yakıtların
ekserji verimi ısıl verime göre daha düşüktür.

Şekil 6. Farklı devirlerde ekserji verimi
3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada tek silindirli sıkıştırma ateşlemeli bir motorda farklı devirlerde iki farklı yakıtın
performans ve emisyon verileri kullanılarak termodinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Bu
analizler neticesinde aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.
• Motorda D30CNG70 yakıtı kullanıldığında tüm devirlerde ısı kayıpları D100 yakıtından daha
yüksektir.
• CNG-dizel yakıt harmanında yakıt ekserjisi 2600 rpm’ye kadar artmakta sonrasında
azalmaktadır.D100 yakıtında motor yükü ile yakıt ekserjisi artmaktadır.
• D30CNG70 yakıtında egzoz ekserjisi 3600 rpm’de %29.5 daha düşüktür. CNG alternatif
yakıt olarak kullanılması durumunda dizel yakıta göre daha çevreci olacaktır.
• Isıl verim ve ekserji verimi benzer davranış göstermektedir. Motor devrine artışı ile ekserji
verimi artmakta 3100 rpm’den sonra düşmektedir.
• CNG kullanımı ekserji yıkımını ve entropi üretimini artırmaktadır. Bu nedenle D100
yakıtında motor gücü D30CNG70 yakıtına göre yüksektir. CNG kullanımında 2600 rpm’den
sonra motor gücü azalmaktadır.
• Özellikle çevresel faydaları göz önüne alındığında CNG ile dizel karışımından elde edilen
ikili yakıt D100 yakıtına alternatif olarak kullanılabilir.
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ÖZET
Kenevir, (Cannabis sativa L.) Cannabinaceae familyasına ait tek yıllık, otsu, dioik, çiçekli bir
bitkidir. Kenevir, tamamından yararlanılabilen ve çok farklı alanlarda ekonomik değere sahip,
hemen hemen tüm kullanım alanlarında üstünlükleri olan değerli ve ender bir bitkidir. İnşaat
(tuğla, yalıtım malzemesi vb), biyopolimer, ilaç ve sağlık sektöründe geniş kullanım alanına
sahiptir. Bu çalışma İç Anadolu ekolojik koşullarında Narlısaray kenevir popülasyonundan
seçilen tek bitkilerin morfolojik olarak değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada
çiçeklenme gün sayısı (gün), olgunlaşma gün sayısı (gün), ilk dallanma yüksekliği (cm), bitki
boyu (cm), yan dal sayısı (adet), tane verimi (kg/da), sap verimi (kg/da) ve teknik sap uzunluğu
(cm) özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda ortalama çiçeklenme gün sayısı 118,80 gün,
olgunlaşma gün sayısı 155,80 gün, ilk dallanma yüksekliği 134,65cm, bitki boyu 231,30 cm,
yan dal sayısı 4,35 adet, tane verimi 29,28 kg/da, sap verimi 2266,15 kg/da ve teknik sap
uzunluğu 142,55 cm olarak saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda bitki boyu ile
ilk dallanma yüksekliği (0,82), yan dal sayısı (0,79), tane verimi (0,80), sap verimi (0,83) ve
teknik sap uzunluğu (0,86) özellikleri arasında %1 düzeyinde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu
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saptanmıştır. Bunun yanında ilk dallanma yüksekliği ile yan dal sayısı (0,73), tane verimi
(0,73), sap verimi (0,95) ve teknik sap uzunluğu (0,96) arasında %1 düzeyinde pozitif ve
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yapılan biplot analizi sonucunda çiçeklenme gün sayısı
ile yan dal sayısı kendi içinde bir grup; olgunlaşma gün sayısı, ilk dallanma yüksekliği, bitki
boyu, tane verimi, sap verimi ve teknik sap uzunluğu ise kendi içinde farklı bir grup
oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Morfoloji, Cannabis sativa, ıslah

ABSTRACT
Cannabis (Cannabis sativa L.) is an annual, herbaceous, dioecious, flowering plant belonging
to the Cannabinaceae family. Cannabis is a valuable and rare plant that can be used completely,
has economic value in many different areas, and has advantages in almost all areas of use. It
has a wide usage area in construction (brick, insulation material), biopolymer, pharmaceutical
and health sectors. This study was carried out in order to morphologically evaluate the single
plants selected from the Narlısaray cannabis population under the ecological conditions of
Central Anatolia. In the research, the number of flowering days (days), the number of
maturation days (days), the first branching height (cm), the plant height (cm), the number of
side branches (pieces), the grain yield (kg/da), the stem yield (kg/da) and technical stem length
(cm) properties were investigated. As a result of the study, the average number of flowering
days is 118.80 days, the number of maturation days is 155.80 days, the first branching height is
134.65 cm, the plant height is 231.30 cm, the number of side branches is 4.35, the grain yield
is 29.28 kg/da. The stem yield was 2266.15 kg/da and the technical stem length was 142.55 cm.
As a result of the correlation analysis, plant height and first branching height (0.82), number of
side branches (0.79), grain yield (0.80), stem yield (0.83) and technical stem length (0.86) It
was found that there was a positive and significant relationship at the 1% level between. In
addition, it was determined that there was a 1% positive and significant relationship between
the first branching height and the number of side branches (0.73), grain yield (0.73), stem yield
(0.95) and technical stem length (0.96). As a result of the biplot analysis, the number of
flowering days and the number of side branches are a group in itself; The number of maturation
days, first branching height, plant height, grain yield, stem yield and technical stem length
formed a different group in itself.
Keywords: Morphology, Cannabis sativa, breeding

GİRİŞ
Kenevir, Cannabinaceae familyasından, Cannabis cinsi ve Cannabis sativa L. türüne ait bir
bitkidir. C3 bitki grubunda yer alan kenevir (Cannabis sativa L.), diploid (2n=20) kromozom
sayısına sahip, kuvvetli kazık kök yapısı ile yetiştirme şartlarına bağlı olarak 50-300 cm’e kadar
boylanabilen ve ilk kültüre alınan bitkilerden birisidir (Aytaç ve ark., 2017). Kenevir; kâğıt,
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tekstil, kozmetik, gıda, ilaç endüstrileri olmak üzere birçok alternatif ürün için doğal hammadde
olarak kullanım potansiyeli olan bir bitkidir (Prade ve ark. 2012).
Kenevir bitkisinin orijini Orta Asya olup, dünyanın farklı bölgelerinde lifi ve tohumu için
milattan önceki dönemlerden bu yana yetiştirilmektedir (Atakişi, 1999). Zamanla sentetik
liflerin yaygınlaşması, kenevirin pamukla rekabet edememesi, yüksek iş gücü ihtiyacı,
endüstriyel kenevir ile esrar üretiminde kullanılan kenevirin ayırt edilmesindeki zorluklar ve
bundan kaynaklanan yaygın olumsuz bakış açısından dolayı 20. yüzyılda dünyada birçok
ülkede üretimi yasaklanmış veya kısıtlanmıştır (Başer ve Bozoğlu 2020). Fakat son dönemlerde
endüstriyel kenevirin çevre dostu bir ürün olduğu ve ekonomik birçok faydasının anlaşılması
ile Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde üretim yasakların gevşetilip sınırlı alanlarda
üretimine izin verilmeye başlanmıştır (Aydoğan 2020). Ülkemizde de gerekli yasal
düzenlemeler yapılmaya başlanmış ve 2019 yılında “Türkiye’de Endüstriyel Kenevir
Yetiştiriciliği Raporu ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Türkiye’de kenevir üretimine izin verilen
Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya,
Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde son olarak
20. il olarak Sivas’ta yerini almıştır.
Ülkemizde, kenevir bitkisine ait tescilli çeşit sayısının oldukça sınırlı sayıda (2 adet, Narlı ve
Vezir) olması, bu alanda büyük bir açık olduğunun en büyük kanıtıdır. Yapmış olduğumuz bu
çalışmada, Narlısaray kenevir popülasyonu kullanılarak, ülkemiz tarımı, çiftçisi ve ekonomisi
adına bu açığı minimuma indirebilmek ve kenevir yetiştiriciliğindeki büyük problemlerden olan
popülasyon karakterinde yerel çeşitlerin tohumlarının üretimde kullanımının önüne geçmeyi
sağlamak öncelikli hedeflerimiz olmuştur. Bu çalışma İç Anadolu ekolojik koşullarında
Narlısaray kenevir popülasyonundan seçilen tek bitkilerin morfolojik olarak değerlendirilerek
yeni çeşit adaylarının ıslah edilmesi amacıyla yürütülmüştür.

MATERYAL ve METOT
Araştırmada başlangıç materyali olarak Narlısaray kenevir popülasyonu kullanılmıştır. Kenevir
tohumları, Amasya ilinde bulunan Gökhöyük Tarım İşletmeleri Müdürlüğü’nden temin
edilmiştir. Ekim işlemi 2021 yılı Mayıs ayında, 20 cm sıra arası, 5 cm sıra üzeri mesafe olacak
şekilde gerçekleştirilmiştir. Dekara toplamda 14 kg saf azot (N2O) ve 8 kg saf fosfor (P2O5)
düşecek şekilde gübreleme yapılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü alanda bitkinin su ihtiyacı
damla sulama yöntemiyle giderilmiş ve ekimden hasada kadar toplamda 10 defa sulama
gerçekleştirilmiştir. Yabancı otlarla mücadele gerekli görüldüğü durumlarda el ile yapılmıştır.
Bitki materyali olarak ekimi yapılan Narlısaray kenevir popülasyonu içerisinden bazı fenotipik
özelliklere (bitki boyu (cm), çiçeklenme gün sayısı (gün), olgunlaşma gün sayısı (gün), ilk
dallanma yüksekliği (cm), yan dal sayısı (adet), tane verimi (kg/da), sap verimi (kg/da), yatma
(1-5) ve teknik sap uzunluğu (cm)) göre seleksiyonu yapılan 150 adet kenevir tek bitkileri
kullanılmıştır.
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Araştırma, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi,
Tarımsal Ar-Ge Merkezi arazisinde 2021 yılı yazlık ürün yetiştirme sezonunda yürütülmüştür.
Araştırmanın yürütüldüğü aylarda en düşük sıcaklık değeri Ekim ayında (-4.4 °C), en yüksek
sıcaklık değeri ise Temmuz ayında (39.2 °C) gerçekleşmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü
yetiştirme sezonunda en düşük ortalama nispi nem değeri Mayıs ayında (% 44.4), en yüksek
ortalama nispi nem değeri ise Eylül ayında (% 56.1) saptanmıştır. Araştırma sürecinde
gerçekleşen yağış miktarlarına bakıldığında en düşük değer Temmuz ayında (6.0 mm), en
yüksek değer ise Haziran ayında (34.8 mm) saptanmıştır (Anonim, 2021). Araştırmanın
yürütüldüğü 2021 yılı yazlık ürün yetiştirme sezonuna ait iklim verileri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Sivas ili 2021 yılı yazlık ürün yetiştirme sezonuna ait iklim verileri
Aylar

Yağış (mm)
En Düşük Sıcaklık (°C)
En Yüksek Sıcaklık (°C)
Ortalama Sıcaklık (°C)

Nispi Nem (%)

Yıl

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

2021
Uzun
Yıllar
2021
2021
2021

22.3

34.8

6.0

11.3

17.1

18.4

Toplam
veya
Ortalama
109.9

32.2

38.9

9.2

6.7

15.5

21.5

123.9

-1.8
33.5
15.9

5.6
31.7
15.8

11.2
39.2
21.9

11.4
37.2
21.2

2.1
34.1
15.2

-4.4
26.3
10.4

4.0
33.7
17.1

Uzun
Yıllar

15.3

18.3

21.6

20.8

19.2

13.4

18.1

2021

44.4

52.9

46.1

50.5

56.1

55.2

50.9

Uzun
Yıllar

54.5

54.5

49.1

49.4

50.8

52.3

51.7

BULGULAR ve TARTIŞMA
Kenevir tek bitkilerinde incelenen çiçeklenme gün sayısı (gün), olgunlaşma gün sayısı (gün),
bitki boyu (cm), ilk dallanma yüksekliği (cm), yan dal sayısı (adet), tane verimi (kg/da), sap
verimi (kg/da), yatma (1-5) ve teknik sap uzunluğu (cm) özelliklerine ait veriler tablo 2’de
verilmiştir.
Çalışmada materyal olarak kullanılan kenevir tek bitkileri arasında çiçeklenme gün sayısı ve
olgunlaşma gün sayısı değerleri sırasıyla 112.00-125.00 gün ve 149-162 gün arasında değişim
göstermiş olup ortalama 118.80 gün ve 155.8 gün olarak belirlenmiştir (tablo 2). Gün (2019), 3
tescilli kenevir çeşidi ve 43 kenevir tek bitkileri materyal olarak kullandığı çalışmada
çiçeklenme gün sayısının 45-118 gün arasında değişim gösterdiğini bildirmiştir. Aksoy (2021),
Narlısaray kenevir popülasyonunu ve 6 tescilli çeşidi materyal olarak kullandığı çalışmada
çiçeklenme gün sayısının 28-71 gün arasında değiştiğini ve en geç çiçeklenmenin Narlısaray
kenevir popülasyonunda olduğunu bildirmiştir. Paslı (2021) ise 2 tescilli çeşit ile 6 kenevir
hattını materyal olarak kullanmış olduğu çalışmada çiçeklenme gün sayısının 47-73 gün
arasında değiştiğini bildirmiştir. Çiçeklenme gün sayısı; çevre koşullarına, çalışmanın
yürütüldüğü yıllara ve kullanılan çeşitlere göre değişim gösterebilmekte olup, olgunlaşma
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süresini belirleyebilmek için önemli kriterlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Kadıoğlu ve
Tan, 2018).
Tablo 2. Kenevir tek bitkilerinde incelenen bazı agromorfolojik özelliklere ait değerler
Özellikler
Çiçeklenme Gün Sayısı (gün)
Olgunlaşma Gün Sayısı (gün)
Bitki Boyu (cm)
İlk Dallanma Yüksekliği (cm)
Yan Dal Sayısı (adet)
Tane Verimi (kg/da)
Sap Verimi (kg/da)
Teknik Sap Uzunluğu (cm)

Minimum
112.00
149.00
200.00
119.00
3.00
23.11
2049.00
128.00

Maximum
125.00
162.00
255.00
152.00
6.00
37.51
2560.00
163.00

Ortalama
118.80
155.80
231.30
134.65
4.35
29.28
2266.15
142.55

Kenevir tek bitkilerine ait ortalama bitki boyu 231.3 cm olarak saptanmıştır. Tek bitkiler
arasındaki bitki boyu 200-255 cm arasında değişim göstermiştir (tablo 2). Baldini (2018),
İtalya’da yürütmüş olduğu çalışmada genotiplerin bitki boylarının 165-230 cm arasında
değiştiğini, Gün (2019) ise Samsun’da sera şartlarında yapmış olduğu çalışmada bitki boyunun
138.5-163.8 cm arasında değişim gösterdiğini bildirmiştir. Aksoy (2021), Narlısaray kenevir
popülasyonunun da içerisinde bulunduğu 7 farklı kenevir genotipi ile yürütmüş olduğu
çalışmada bitki boyu 53-163 cm arasında değiştiğini, Narlısaray kenevir popülasyonunda
ortalama bitki boyunun 154 cm olduğunu bildirmiştir. Çalışmamız ile yapılan benzer çalışmalar
arasında bitki boyu özelliği bakımından önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılık,
denemelerin yürütüldüğü çevre koşulları ve ekim/hasat zamanında yaşanabilecek gecikmeler
ile açıklanabilmektedir.
Çalışmada materyal olarak kullandığımız kenevir tek bitkilerinde ilk dallanma yüksekliği ve
yan dal sayısı sırasıyla119-152 cm ve 3-6 adet arasında değişim göstermiştir (tablo 2). Özdemir
(1992), Samsun’da yürütmüş olduğu çalışmada farklı azot dozlarının yan dal oluşumu üzerine
etkilerini incelemiştir. Sonuç olarak gübresiz ve sık ekimlerde dallanma olmazken, azot
dozunun 20 kg/da’a kadar artması ve bitkiler arasındaki mesafenin genişlemesiyle bitki başına
3 adet yan dal oluşabildiğini bildirmiştir. Kenevir tek bitkilerine ait ortalama tane verimi 29.28
kg/da olarak belirlenmiştir. Kenevir tek bitkilerinde tane verimi 23.11-37.51 kg/da arasında
değişim göstermiştir. Aksoy (2021), Narlısaray kenevir popülasyonu ile 6 tescilli çeşidi
materyal olarak kullandığı çalışmada ortalama tane verimini 62.5-114.9 kg/da arasında, Paslı
(2021), 2 tescilli çeşit ile 5 kenevir hattı ile yürüttüğü çalışmada tane verimini 27.23-304.48
kg/da arasında olduğunu bildirmişlerdir. Yürütülen bir başka çalışmada Tsaliki ve ark. (2021),
6 kenevir genotipinde ortalama tane veriminin 210-290 kg/da arasında değişim gösterdiğini
bildirmişlerdir. Bulgularımızın, önceki yıllarda yürütülen çalışma bulgularından daha düşük
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olmasının temel nedeni, Sivas ili ekolojik şartlarında tane verimi için yetiştirilen kenevirin
vejetasyon süresini tamamlayamamış olmasıdır.
Sap verimi bakımından kenevir tek bitkilerine ait ortalama değer 2266.15 kg/da olarak
saptanmıştır. Kenevir tek bitkilerinde sap verimi 2049-2560 kg/da arasında değişim
göstermiştir (tablo 2). Tsaliki ve ark. (2021), Yunanistan’da 6 kenevir genotipi ile 3 yıl süreyle
yürüttükleri çalışmada ortalama sap verimini sırasıyla 2527, 685 ve 1158 kg/da olarak
belirlemişlerdir. Kenevir tek bitkilerinde ortalama teknik sap uzunluğu 142.55 cm olarak
saptanmıştır. Kenevir tek bitkilerinde teknik sap uzunluğu 128-163 cm arasında değişim
göstermiştir. Gün (2019), Samsun ili ekolojik koşullarında yürütmüş olduğu çalışmada teknik
sap uzunluğunu 49-238 cm arasında, Aksoy (2021), teknik sap uzunluğunu 32-119 cm arasında
değerler aldığını bildirmişlerdir.
Tablo 3: Kenevir tek bitkilerinde incelenen özelliklere ait korelasyon katsayıları
Özellikler
BB
ÇGS
OGS
İDY
YDS
TV
SV
TSU

BB
1

ÇGS
0,253
1

OGS
0,253
0,999**
1

İDY

YDS

TV

SV

TSU

0,822**
0,279
0,279
1

0,794**
0,362
0,362
0,732**
1

0,803**
0,239
0,239
0,734**
0,962**
1

0,830**
0,151
0,151
0,955**
0,686**
0,715**
1

0,866**
0,143
0,143
0,960**
0,725**
0,762**
0,989**
1

*ÇGS:çiçeklenme gün sayısı, OGS:olgunlaşma gün sayısı, YDS: yan dal sayısı, İDY: ilk dallanma yüksekliği,
TSU: teknik sap uzunluğu, BB:bitki boyu, TV:tane verimi, SV:sap verimi. **: 0.01 düzeyinde önemli.

Tablo 3’te incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. BB ile İDY
(0.822), YDS (0,794), TV (0,803), SV (0,830) ve TSU (0,866) arasında pozitif ve anlamlı bir
korelasyon saptanmıştır. ÇGS ile OGS (0,999) arasındaki korelasyon pozitif ve anlamlı
olmuştur. Aynı şekilde İDY ile YDS (0,732), TV (0,734), SV (0,955) ve TSU (0,960) arasında
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. YDS ile TV (0,962), SV (0,686), TSU (0,725)
arasında ve TV ile SV (0,715), TSU (0,762) arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon
saptanmıştır. Son olarak SV ile TSU (0,989) arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon
saptanmıştır.
Bu çalışmada incelenen özellikler üzerinde yapılan Ana Bileşen Analizi sonucunda 7 eksen
elde edilmiş olup bu eksenlere ait öz değerleri, varyans ve kümülatif varyans oranları tablo 4’te
verilmiştir. Birbirinden bağımsız elde edilen ABA eksenleri, kenevir tek bitkilerine ait toplam
varyasyonunun %100’ünü temsil etmektedir. Birinci ana bileşen ekseni ise varyasyonun
%66,478’ini karşılarken, ikinci ana bileşen ekseni varyasyonun %23,111’ini karşılamaktadır
(tablo 4). Birinci eksende varyasyona en büyük katkısı olan özellik ilk dallanma yüksekliği
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olmuştur (Tablo 4). Yedi ana bileşen eksenlerinin öz değerleri 0,006-5,318 arasında değişim
göstermiştir.

Tablo 4: Kenevir tek bitkilerinde incelenen özelliklere ait Ana Bileşen Analizi sonuçları
ABA1

ABA2

ABA3

ABA4

ABA5

ABA6

ABA7

Bitki Boyu

0,916

Çiçeklenme Gün Sayısı

0,392

-0,113

0,027

0,917

-0,079

0,382

0,023

-0,006

-0,007

0,000

-0,015

-0,003

0,001

Olgunlaşma Gün Sayısı

0,392

0,917

-0,079

0,000

-0,015

-0,003

0,001

İlk Dallanma Yüksekliği

0,937

-0,117

-0,264

-0,122

0,142

-0,055

-0,010

Yan Dal Sayısı

0,893

0,051

0,423

-0,081

0,062

0,102

0,010

Tane Verimi

0,888

-0,083

0,428

-0,082

-0,071

-0,096

-0,013

Sap Verimi

0,914

-0,252

-0,290

-0,068

-0,087

0,061

-0,044

Teknik sap Uzunluğu

0,934

-0,264

-0,223

-0,032

-0,060

-0,002

0,062

Özdeğeri

5,318

1,849

0,579

0,180

0,041

0,026

0,006

Varyans (%)

66,478

23,111

7,244

2,246

0,515

0,329

0,078

Kümülatif Varyans (%)

66,478

89,589

96,833

99,079

99,594

99,922

100,000

Eksenler ( F1 ve F2: 89,59 %)
1

ÇGS
OGS

0,75
0,5

F2 (23,11 %)

0,25

YDS
İDY TSU
BB
TV
SV

0
-0,25
-0,5
-0,75
-1

-1

-0,75

-0,5

-0,25

0

0,25

0,5

0,75

1

F1 (66,48 %)
*ÇGS:çiçeklenme gün sayısı, OGS:olgunlaşma gün sayısı, YDS: yan dal sayısı,
İDY: ilk dallanma yüksekliği, TSU: teknik sap uzunluğu, BB:bitki boyu, TV:tane verimi, SV:sap verimi

Şekil 1: İncelenen özellikler arasındaki ilişkiyi gösteren biplot grafiği
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Genotipler ve incelenen özellikler arasındaki ilişkiyi görsel olarak incelemek ve
değerlendirmek amacıyla oluşturulan biplot grafiği şekil 1’de gösterilmiştir. %66,48’ini F1’in
(Ana Bileşen 1) ve %23,11’ini F2’nin (Ana Bileşen 2) temsil ettiği grafik, varyasyonun toplam
%89,59’unu açıklamaktadır (Şekil 1). İncelenen özelliklerden ÇGS ve OGS aynı grupta yer
almıştır. YDS, İDY, TSU, BB, TV, SV kendi içinde başka bir grup oluşturmuştur (Şekil 1).

SONUÇ
Ülkemizde, kenevir bitkisine ait tescilli çeşit sayısının oldukça sınırlı sayıda (2 adet, Narlı ve
Vezir) olması, bu alanda büyük bir açık olduğunun en büyük kanıtıdır. Yapmış olduğumuz bu
çalışmada, Narlısaray kenevir popülasyonu kullanılarak, ülkemiz tarımı, çiftçisi ve ekonomisi
adına bu açığı minimuma indirebilmek ve kenevir yetiştiriciliğindeki büyük problemlerden olan
popülasyon karakterinde yerel çeşitlerin tohumlarının üretimde kullanımının önüne geçmeyi
sağlamak öncelikli hedeflerimiz olmuştur. Bu kapsamda Narlısaray popülasyonundan yöremiz
ekolojik koşullarına uygun olan tek bitkilerin seçimi gerçekleştirilmiş ve yeni çeşit adaylarının
oluşturulması için ıslah süreci sürdürülmektedir.
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ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE
GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 1
İmran ASLAN
Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü,
https://orcid.org/0000-0001-5307-4474
Yasin ÇELİK
B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,
https://orcid.org/0000-0003-3586-627X
ÖZET
Güvenlik kültürü, çalışanların iş yerlerindeki risklerle karşılaşma ihtimalini en düşük seviyeye
indirecek durumlar ve davranışların bir bütünüdür. Elektrik sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
( İSG ) güvenlik kültürünün seviyesini tespit etmek amacıyla işveren güvenlik liderliği,
operasyon yöneticisi güvenlik liderliği, İSG uzmanı emniyet liderliği ve güvenlik kültür
ölçekleri kullanılarak anket çalışması yapılmıştır. Araştırma, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.
(VEDAŞ) kapsamındaki Muş ili ve ilçeleri, Bitlis ili ve ilçeleri ve Van ilinde yer alan elektrik
dağıtım bölgelerinde yapılmıştır. 296 çalışan ile yüz yüze görüşme şeklinde 2020 yılı TemmuzAralık ayları arasında yapılmıştır. Bu çalışmada elektrik dağıtım sektöründe çalışan işçilerin
%8,8’inin iş kazası geçirmiş olduğu belirlenmiştir ve çalışanların %16,6 İSG kurallarına
uymadığı için ceza almıştır. Çalışanların şahit olduğu iş kazası oranı %13,9 olarak tespit
edilmiştir. Çalışanlar, işveren güvenlik liderlik ölçeği, operasyon yöneticisi güvenlik liderlik
ölçeği ve İSG uzmanı emniyet liderlik ölçeği katılıyorum olarak belirtmiştir. Fakat güvenlik
kültürünün hala istenilen seviyede olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Acil eylem planları ve
kaza raporlama ve bildirimi konusunda çalışanların eğitilmesi gerekmektedir.
1

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Elektrik, Elektrik dağıtım işleri, VEDAŞ

EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AND SAFETY
CULTURE IN THE ELECTRICITY DISTRIBUTION SECTOR
ABSTRACT
Safety culture is a set of situations and behaviors that will minimize the possibility of employees
encountering risks in the workplaceIn order to determine the level of Occupational Health and
Safety (OHS) safety culture in the electricity sector, a survey was conducted using employer
safety leadership, operation manager safety leadership, OHS expert safety leadership and safety

Not: Bu çalışma “Çelik Y. (2021) Elektrik dağıtım sektöründe meydana gelen iş kazalarının incelenmesi
ve işçilerin güvenlik kültürü algısının tespit edilmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , İş
Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.” çalışmasından üretilmiştir. 1
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culture scales. Research was applied at Vangölü Electricity Distribution Inc. (VEDAŞ) ,
responsible for Muş province and its districts, Bitlis province and its districts and Van province
electricity distribution regions. The study was conducted in the form of face-to-face interviews
with 296 employees between July and December 2020. In this study, it was determined that
8,8% of the workers working in the electricity distribution sector had a work accident and
16,6% of the employees were penalized for not complying to the OHS rules. It has been
determined that 13.9% of employees witnessed the occupational accident. Employees stated
that they agree with the employer safety leadership scale, the operations manager safety
leadership scale, and the OHS expert safety leadership scale. However, it has emerged that the
safety culture is still not at the desired level. Employees need to be trained on emergency action
plans and reporting and notification of the accidents.
Keywords: Occupational Health and Safety, Electricity, Electricity distribution works,
VEDAŞ

1. GİRİŞ
Elektrik insan yaşamının her alanında kullanılan insanlığın vazgeçilmez bir parçası olan aynı
zamanda birçok iş kazasının meydana geldiği bir sektördür. Elektrik sektörü yapısı itibarıyla
çok tehlikeli bir sektör olup meydana gelen kazalar ölüm veya çok ciddi yaralanmalarla
sonuçlanabilmektedir. Türkiye’deki ilk İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunu olan 6331 sayılı
kanun; iş görenlerin eğitilmesi, bilgilendirilmesi, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
kurallarının uygulanması hususunda dikkatli olmaları, belli aralıklarla denetimler yapılması,
İSG konusunda profesyonelleşmiş eleman çalıştırılması, kullanılan makine ve teçhizat
ürünlerinde belli standartların gözetilmesi gibi önleyici tedbirlerin alınması konusunda iş yeri
sahiplerini yükümlü kılmakla birlikte çalışanlara da verilen eğitimlere katılma, konulan
kurallara uyma, kendi ve en yakınındaki çalışanların sağlığını düşünme, koordinasyon sağlama,
tehlikeli anları görebilme gibi belli başlı yükümlülükler getirmiştir. Bu düzenlemeler elektrik
işlerini kapsayan tüm sektörlerde de önem arz etmekte, böylece hem elektrik dağıtım
sektöründe işveren konumundaki kişilerin hem de çalışanların bir takım önlemler alması
gerekmektedir ve bunda eğitimlerle önemli rol oynamaktadır.
Türkiye ’deki elektrik dağıtım sektörlerinde elektrikten kaynaklanan kazaların en başında,
kişilerin aktif elektrik akımına maruz kalması, yüksekten düşmeleri, yeraltı kablo çalışmaları
esnasında göçüğün meydana gelmesi, yangınların oluşması ve ark patlamaları yaşanması
gelmektedir. Meydana gelen elektrik çarpmaları kazalarında, yaralanmaya sebebiyet veren alet
veya makinenin dayanıklı oluşuna ve kullanılan kişisel koruyucu teçhizata bağlı olarak farklı
yaralanmalar görülebilir. Bunlar, yanıklar, elektrik şoku veya elektrik çarpması, yaşanılan şok
sonucunda meydana gelen düşmeler sonucu yaralanmalar, ölüme yol açabilecek elektrik
akımına maruz kalma ayrıca cilt yanıklarının yanında iç organ hasarının oluşması, işitme kaybı,
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travmatik yaralanmalar, kas spazmı geçirme, solunum zorluğu çekme, sinir sisteminde oluşan
tahribatlar, kemiklerin kırılması, kalp durması vb. şeklinde sayılabilir.
Çalışma; Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ
firmasında yapılmıştır. Bünyesinde 5 İSG Uzmanı, 4 iş yeri hekimi, 2 diğer sağlık personeli ve
2000’e yakın personel bulunduran VEDAŞ; lisans bölgelerinde yapılan tüm ofis ve saha
çalışmalarında, VEDAŞ ve yüklenici personelinin İSG mevzuatları ve şirket prosedürlerine
uygun çalışmaları, İSG tehlikelerinin vasıfları ve boyutları göz önünde bulundurularak,
çalışanların şuurlu çalışması ve işin tehlikesine uygun iş ekipmanlarının kullanılması ve
idarenin sıfır iş kazası maksadının bütün çalışanlarca benimsenmesi sağlanmaya çalışılır. İş
kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza düşürülmesi, İSG veriminin iyileştirilmesi ve
çalışanlara İSG farkındalığının yerleşmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, iş görenlerin
İSG bilincini kazanması için işe alımlarda ve çalışma dönemlerinde İSG eğitimlerinin verilmesi
ve eğitimlerin güncel tutulması sağlanmaktadır. Kurumda, İSG çalışmalarının düzenli olarak
kontrol altında bulunması ve tanımlanmış tehlikelerin takip edilmesi ile meydana gelebilecek
iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmesini önleyecek İSG yönetim sistemi
oluşturulmak ve uygulanmaya çalışılmaktadır (VEDAŞ,2021).
Firmada bazı çalışanlar tarafından belirtilen, meydana gelen iş kaza örnekleri aşağıda yer
almaktadır:
 Çalışan elektrik çarpılması sonucu ölme
 Orta gerilim hattına çarpılma
 Kol ve kafa kısmından enerjiye kapılma
 Devrilen direkle birlikte yere düşme
 Trafo direğine bağlı köpek tarafından ısırılma
 Palanganın kopması sonucu yüz tarafında yaralanma
 Direk düşmesi
 Trafik kazaları
Bu çalışma, Türkiye’deki elektrik dağıtım sektörü çalışanlarına yönelik yapılan bir anket
çalışması olup tüm elektrik sektörünü kapsayan genel problemler üzerinde durulmuştur.
Elektrik sektöründe İSG güvenlik kültürünün seviyesini tespit etmek amacıyla işveren güvenlik
liderliği, operasyon yöneticisi güvenlik liderliği, İSG uzmanı emniyet liderliği ve güvenlik
kültür incelenmiştir.

2. LİTERATÜR
İş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri zarara uğratmamak,
çalışma barışı ve refahı sağlamak, üretim güvenliğini meydana getirmek ve verimini arttırma,
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işin devamlılığının korunması ve işçiler yönünden olabilecek riskleri düşük seviyelerde tutmak
için oldukça önem arz etmektedir (Olcay ve Parlak, 2016; Terzioğlu ve Aksungur, 2019).
Çalışanlar, çalışma esnasında alınmış olan tedbirler sayesinde kendilerini işlerinde daha hâkim
hissetmelerinden dolayı verimli olabilecekler ve gündelik hayatlarında da aktif yaşamlarını
sürdürebileceklerdir (Terzioğlu ve Aksungur, 2019).
Elektriğin gündelik yaşamın her alanında yaygınlaşmasıyla birlikte elektrik dağıtım şirketleri
başta olmak üzere bireysel kullanıcılar için de büyük tehlike oluşturması bu alanda güvenlik
kontrollerinin de sıklaşması gerektiği sonucunu doğurmuş ve ilgili kişilerden güvenlik
önlemleri talep edilmeye başlanmıştır. Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin evlere, iş
yerlerine ve diğer bütün elektrik tüketimi yapılan yere iletilmesi ve dağıtılmasından sorumlu
olan, kabloların işletilmesi, elektrik tesisat sisteminin bakımlarının ve onarımlarının yapılması,
elektrik arızalarının giderilmesi, sayaçlarla ilgili sorunların çözümü, altyapı dağıtım hatları
kurulumu, ilk kez elektrik aboneliği alacak yerlere altyapı tesisatı ve yatırımları kurma, sayaç
okumalarını ve sayaç değişikliklerini yapma ve elektrik kesme ve bağlama işlemlerini
gerçekleştirmekten sorumlu olan kuruluşlardır (VEDAŞ, 2021; TEDAŞ, 2021)).
Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre kaza sebeplerinin en önemlileri; çalışandan
dolayı meydana gelen hatalar, eğitimsiz veya iş belgesi olmayan çalışanlar, sistemde elektrik
enerjisinin varlığıyla ilgili denetim yoksunluğu ve yükseltici araçlarda meydana gelen
düşmelerin olduğu görülmüştür. Elektrik kazalarının önüne geçilebilmesi için alınması gereken
iş güvenliği önlemleri bulunmaktadır. Bu önlemler; bireysel (eldiven, gözlük, baret, giysi vb.)
ya da genel anlamda (toprak arıza devre kesicileri, topraklama sistemi, yıldırımdan korunma
vb.) uygun koruma donanımı ve önleme donanımın mevcut olması, elektrik çalışma grubunda
bunların denetimini yapacak bir güvenlik uzmanın veya destek elemanın mevcut olması,
elektrik çalışmasında kullanılan hatların aktüel bilgisinin verildiği raporların mevcut olması,
elektrik direklerinde çalışmaya uygunluk kurallarının hazır olması, çalışmanın güvenliğinin
sağlanmış olduğuna dair kontrollerin yapılmış olması, kaldırma esnasında kullanılan araçların
kullanıma hazır hale getirilmiş olması, denetimlerinin zamanında yapılmış olması, ve
çalışanlara belli aralıklarla eğitimlerin verilmiş olmasıdır. Bir başka önemli husus ise elektrik
işlerinde çalıştırılacak işçilerin kesinlikle mesleki belgelerinin olması gerekmektedir. Yaşça
genç ve tecrübe eksikliği bulunan işçiler ile yaşça büyük işçilerin kaza yapma olasılığı daha
fazla olduğundan bu iki grup çalışana risk oranı fazla işlerin yaptırılmaması gerekir. Yaşça genç
olan çalışanlara hitaben ciddi eğitimlerin verilmesi ve yaşça büyük olan çalışanlara yeterli
sağlık kontrollerinin yapılmış olması gerekir. Riskli işlerde, çalışanlar 25-40 yaş aralığında
olan tecrübeli ve çalışma azimleri bulunan kişilerden seçilmelidir (Aslan ve Çelik, 2019).
Elektrik sektöründe, elektrikle alakalı olan ekipman kurulumu veya bağlama işleri, sökülmesi,
tamiratı ve tadilatı sadece yasalarda belirtilen yetkili kişilerce yapılmalı, elektrik tesisatında
kullanılan tüm malzemelerin sağlam ve dayanıklı olmasına dikkat edilmeli, kaçak akım röleleri
kullanılmalı, tesisatlar kilitli dolaplarda tutulmalı, tadilat gibi kullanım aşamalarında uyarı
levhaları bulundurulmalı, kullanılan malzemeler dış etkenlerden korunmalı ve eskimiş ve
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yıpranmış olanların kullanılmamasına dikkat edilmeli, iletim hatları ve elektrik malzemelerinin
üzerlerinde ne kadar voltta oldukları belirtilmiş olmalı, her alana özel şalterler kullanılmalı,
makine tezgah ve cihazların çalıştırma ve durdurma düğme renklerine dikkat vb. önlemlerin
alınması gerekir. Ayrıca, elektrik kablolarının düzenli döşenmiş olması, kırık priz ve fişler
kullanılmaması, sigorta kutularının kapalı kutular içinde bulundurulmuş olması ve sigortaların
tehlikeli ortam dışında bulundurulmuş olması, ıslak ve nemli yerlerde ve patlama tehlikesi olan
alanlarda fiş piriz aydınlatmalar ve anahtarlar suya ve toza karşı korunmuş türden olması ve
elektrikle çalışan bütün aletlerin gövdelerinin toprak hattına bağlanmış olması gibi önlemler
elektrik alanında meydana gelen iş kazalarının önüne geçilmesine veya azaltılmasına olanak
sağlayabilir (Özdemir, 2020). Bunlara ek olarak hasta ve çalışmaya uygun bulunmayan
çalışanlara izin imkânının sağlanması ve çalıştıkları işe uygun bulunmayan çalışanların başka
işlere yönlendirilmesi iş kazalarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenler arasında
bulunmaktadır (BİLGEMED, 2020).
İş kazalarına sebebiyet veren kişisel özellikler; iş hayatında işçilerin bulundukları yaş ile
geçirdikleri iş kazaları arasındaki ilişki incelendiğinde genç yaştaki işçilerin yaşlı işçilere oranla
daha fazla iş kazası yaşadığı bunun nedeninin ise tecrübe eksikliği olduğu ama aynı zamanda
yaşlanmanın getirdiği fiziksel yıpranmalar nedeniyle yaşlı işçilerin de oldukça fazla iş
kazalarına maruz kaldığı gözükmektedir (Camkurt, 2013). İş kazalarının tecrübe kazandıkça
azaldığı ve tecrübesiz işçilerin ise daha fazla iş kazası geçirdiği de gözlemlenmektedir (Güney,
1990). Evli ve çocuk sahibi olan çalışanların ise bekâr çalışanlara göre daha özenli davranış
sergilemesi yaşanılan iş kazası oranına da olumlu yönde yansımaktadır. Aynı zamanda daha alt
kademede çalışan işçilerin daha tehlikeli işleri yapmaları nedeniyle üst kademede çalışan
işçilere oranla daha fazla iş kazaları yaşamalarına sebep olmaktadır (Camkurt, 2013).
İş güvenliğine yönelik amaçlar belirlenirken elverişli, erişilebilir ve gerçekçi amaçların
belirlenmiş olması çalışanları amaca ulaşma konusunda motive etmektedir. Aksi takdirde işçiler
ulaşılması pek mümkün olmayan veya gerçekçi olmayan amaçlar için emek verme konusunda
yeteri kadar istekli olmazlar çünkü istenen amaca ulaşma yolu işi yapanların ne kadar istekli
olduğuna bağlıdır. Amaç belirlenirken, idare veya takım liderlerince belirlenen amaçların yanı
sıra, iş görenlerin de bu süreçte aktif olması gerekir (Demirbilek ve Özgür, 2015). Bu sayede
sağlık ve toplumsal açıdan yıpranan iş görenlerin işten ayrılma, işe devam edememe, verimsiz
çalışma ve benzeri sebeplerle firmaya parasal açıdan sorun oluşturma sebeplerine çözüm
üretilebilir aynı zamanda işçilerin memnuniyetinde sağlanmasıyla üretimde kalite artışı,
firmalar açısından karlılık, işçilerin ve kamunun yaşamındaki kalite standartlarında artış
meydana getirir (Aytaç, 2011).
Güvenlik kültürü; çalışanların iş yerlerindeki risklerle karşılaşma ve tehlikelere maruz kalma
ihtimalini en düşük seviyeye indirecek husus ve davranışların bir bütün oluşturması bu sayede
işçilere güvenlikleri hususunda farkındalık kazandırmaktır. Güvenlik kültürü oluşmamış veya
tam yerleşmemiş işletmeler kullandıkları ileri teknolojilere ve modern ekipmanlara rağmen
çalışanlardan beklenen verimi çoğu zaman yeterince alamaz bu yüzden verilen eğitimin etkili
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ve kalıcı hale gelmesi işçilerden yeterli performansın alınabilmesi için işletmelerin güvenlik
kültürü faktörünü yeterince önemsemesi gerekmektedir (Güler vd. , 2018). Güvenlik kültürü
ile ilgili yapılan çalışmalarda işçilerin ve işverenlerin aynı oranda sorumluluk alabilmesi
önemlidir. İşverenlerin bu konuda çalışanlarının motivasyonunu yükseltip konuya
özendirmeleri gerekirken aynı zamanda çalışanların da kurallara uyum sağlama ve verilen
eğitimin kendilerine fiziksel ve ruhsal açıdan fayda sağladığı bilinci ile almaları gerekmektedir.
Bu sayede işverenlerin üretim konusunda karlılığı artıkça çalışanlara da güvenlik ve sağlık
yönünden fayda sağlamış olacaklardır (Aytaç, 2011). Güvenlik kültürü anlayışını oluşmasında
ve yerleşmesinde devlet, iş sahibi ve işçilerin çabaları önemlidir. Güvenlik kültürü anlayışına
sahip çalışanların işlerinde verimli oldukları, sorumluluk sahibi ve çalışma esnasında dikkatli
davrandıkları dolayısıyla da daha az iş kazasına sebebiyet verdikleri görülmektedir. İş güvenliği
uygulamalarının çalışma alanlarında güvenli davranışları ve güvenli koşulları gerçekleştirme
amacına öncelik vermesi iş güvenliği kültürünün önemli bir parçası olduğunun kanıtıdır.
İş güvenliği kültürünün amaçları şunlardır:
• Yaralanmalarda veya kazalarda azalma sağlamak.
• Emniyet gerektiren konularda gereken önceliği sağlamak.
• Kişilerin hastalık, kaza ve risk konusundaki ortak düşünce ve inanışlarının devamlı hale
getirilmesini sağlamak.
• İşçilerin iş güvenliğine katılımının artmasını sağlamak.
• İş güvenliği uygulamalarının usulünü ve becerilerinin belirlenmesini sağlamak (Bütüner,
2011).
Güvenlik kültürü unsurlarından güvenlik farkındalığı; işçilerin katılımı ve raporlama
kültürünün, çalışanların güvenli davranışları üzerinde pozitif yönlü anlamda bir etkide
bulundukları tespit edilmiştir. Çalışanların iş güvenliğiyle hakkındaki farkındalıklarının fazla
olması; güvenlik işlemleri ve güvenlik ile alakalı çalışma şartlarının iyileştirilmesinde yer
alması, iş güvenliği alanında mevzu ve problemleri idareye duyurmak ve işçilerin işlerini
yaptıkları sırada daha güvenli davranış sergilemelerine sebep olduğu görülmektedir (Dursun,
2013).

3. MATERYAL VE METOT
Çalışma kapsamında; Muş İl Müdürlüğü ve ilçeleri, Bitlis İl Müdürlüğü ve ilçeleri ile Van ilinde
çalışma yapılmıştır. Araştırmamız için diğer birimlere kıyasla elektrik sektöründeki tehlikelerle
daha sık karşılaşan arıza-bakım işlerinde çalıştırılan personel seçilmiştir. Yapılan anket
çalışması ile elektrik dağıtım firmasında çalışanların İSG kültür seviyeleri ölçülmüştür.
Yaklaşık olarak 2000 çalışan olan firmada , 296 elektrik çalışanına 2020 yılı temmuz-aralık
ayları arasında anket uygulanmıştır. Güvenirlik ve geçerliliği (Wu, Lin & Shiau, 2010)
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tarafından yapılan ve daha sonra Aslan (2019) tarafından Türkçeye çevrilen ve inşaat sektörüne
uygulanan İSG güvenlik kültürü tespiti anketi kullanılmıştır. Önermeler; işveren güvenlik
liderlik ölçeği, operasyon (sorumlu yönetici-mühendis) yöneticisi güvenlik liderlik ölçeği, İSG
uzmanı emniyet liderlik ölçeği) ve güvenlik kültür ölçeği alt grupları seklinde incelenmiştir.
Önermelerde “kesinlikle katılmıyorum(1), katılmıyorum(2), kararsızım(3), katılıyorum(4) ve
tamamen katılıyorum(5)” cevaplarından oluşan 5 kategorili likert ölçeği kullanılmıştır.

4. BULGULAR
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu erkek(%98,6) ve 30-40 yaş aralığındadır. Tablo 1
gösterildiği gibi büyük çoğunluğu tekniker/teknisyen ve 5-10 yıl elektrik iş tecrübesine sahiptir.
Anketteki katılımcıların büyük çoğunluğu Muş ve Bitlis ilinden olup kayıp-kaçak
personelleridir. Elektrik dağıtım sektörleri kendi içinde arıza-bakım, tesis, endeks okuma,
müşteri hizmetleri, sayaç değişimi, büro işleri olarak işlev görür genelde çalışanların büyük bir
kısmı ihtiyaçtan dolayı arıza-bakım personellerinden oluşmaktadır. Ankete katılanların büyük
bir kısmının arıza-bakım çalışanları olması bundan kaynaklanmaktadır. Çalışanların %70,3
çocuk sahibidir, bu yüzden İSG eğitimlerinde çalışanlar kaza geçirmeleri durumunda ailelerinin
ve çocuklarının büyük zorluklar çekeceği konusunda bilinçlendirilmelidir. Bir iş kazası
durumunda, çalışanın sadece kendisi değil tüm ailesi büyük zarar görecektir.
Yapılan araştırmalarda, elektrik sektöründe özellikle 30-40 yaş aralığındakilerin iş kazası
geçirdiği, yine en çok kaza geçiren personellerin arıza-bakım personelli olduğu, en çok kazaya
maruz kalanların ise tekniker veya teknisyen olduğu görülmektedir. Her ne kadar 30-40 yaş
aralığındaki personeller tecrübeli gibi gözükse de aslında iş tehlikeleri dikkate almadıkları
görülmektedir. Genel olarak çalışanlar çalıştığı işten memnun olduğunu dile getirmiştir. Bu da
ilgili firmanın çalışanlara karşı pozitif bir tutumunun olduğunu göstermektedir. Ayrıca,
yaptığımız çalışmada iki kişi meslek hastalığı tanısı konduğunu belirtmiştir.
Tablo 1. Çalışanların demografik özellikleri
Değişkenlere Ait
Cinsiyet Erkek
Kadın
Toplam
15-20
Yaş
20-30

Meslek

30-40
40-50
50+
Toplam
Mühendis
Tekniker
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Sıklık
292
4
296
4
119

%
98,6
1,4
100,0
1,4
40,2

131
41
1
296
14
110

44,3
13,9
0,3
100,0
4,7
37,2

Değişkenlere Ait
İlköğretim
Mezun
olunan
Lise
ve
okul
Ön lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Toplam
0-3
Elektrik
sektöründ 3-5
e çalışma 5-10
süresi
10-25
Toplam
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Sıklık
2
132
142
15
5

%
0,7
44,6
48,0
5,1
1,7

296
52
71
110
63
296

100,0
17,6
24,0
37,2
21,3
100,0
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Teknisyen
Diğer
Toplam
Çalışanın Arıza-Bakım
firmadak Tesis
i görevi
Kayıp kaçak
Endeks
Büro

163
9
296
203
11
49
1
16

Çalıştığı il

55,1
3,0
100,0
68,6
3,7
16,6
0,3
5,4

Çocuğu
olan
çalışan

Muş
Bitlis
Van
Diğer
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

142
134
12
8
296
208
88
296

48,0
45,3
4,1
2,7
100,0
70,3
29,7
100,0

Çalışanların % 8,8 is kazası geçirmiş ve % 13,9 is kazasına şahit olmuştur. Dolaysıyla
personelin önemli diyebileceğimiz bir kısmı iş kazasına maruz kalmıştır. Çalışanların % 6,8,
işverenin gerekli İSG ekipmanını sağlamadığını belirtmiştir. Maruz kalınan kaza tiplerinin
tespit edilmesi ve önlemlerin alınması gerekir ve ayrıca gerekli İSG ekipmanının sağlanması
bir zorunluluktur. Tablo 2 gösterildiği gibi yüksekte çalışmalarda emniyet kemerinin takılması
ve İSG ekipmanını tam olarak sağlamamasındaki eksikler firma acısından büyük risk teşkile
etmektedir. Çalışanların %16,6 İSG kurallarına uymadığı için ceza almıştır. İş başı
eğitimlerinde eksik görülen konulara yönelik eğitimlerin artırılması faydalı olacaktır. Ayrıca
zamanında yapılmayan sağlık kontrolleri ileride oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları
için tehlike ve riskler barındırmaktadır.
Tablo 2. İSG uygulamalari özellikleri
Değişkenlere ait bilgiler
Sıklık
Evet
26
İş kazası
geçiren sayısı Hayır
270
Toplam
296
Evet
8
İş
kazalarından Hayır
288
dolayı
Toplam
296
tazminat alan
Hiçbir
12
Yüksekte
çalışma
Bazen
7
işlerinde
Sık sık
40
emniyet
Her zaman
237
kemeri
Toplam
296
44
İş başı eğitim Haftada
Ayda bir
87
ve toolbox
alma sıklığı
Yılda bir
133
İki yılda
18
Hiçbir
14
Zaman
Toplam
296
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%
8,8
91,2
100
2,7
97,3
100
4,1
2,4
13,5
80,1
100
14,9
29,4
44,9
6,1
4,7
100,0

838

Değişkenlere ait bilgiler
Evet
İş kazasına
şahit olma
Hayır
sayısı
Toplam
Evet
İşveren
gerekli İSG
Hayır
ekipmanını
Toplam
sağlaması
Evet
İSG
kurallarına
Hayır
uymadığın
Toplam
için ceza
alınması
Ayda bir
Sağlık
kontrollerini 6 ayda
n yapılma
Yılda bir
sıklığı
İki yılda
Hiçbir
Zaman
Toplam

Sıklı
k
41
255
296
276
20
296

%
13,9
86,1
100,0
93,2
6,8
100,0

49
247
296

16,6
83,4
100,0

1
51
176
49
19

0,3
17,2
59,5
16,6
6,4

296

100,0
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Çınar, Bektaş ve Aslan (2011) tarafından yapılan çalışmalarında kullandıkları ortalamaları
değerlendirme aralığı tablosu bu çalışmada İSG kültürünü değerlendirmesi önermelerine
verilen cevapların değerlendirilmesinde kullanılmıştır.
Tablo 3. Ortalamaları değerlendirme aralığı tablosu
Aralık
1,00-1,80
1,81-2,60
2,61-3,40
3,41-4,20
4,21-5,00

Aralık
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen katılıyorum

Tablo 4 inceldiğinde çalışanların İşveren güvenlik ölçeği değerlendirmesi katılıyorum olarak
çıkmıştır. İşveren güvenlik ölçeği incelendiğinde en düşük ortalama katılıyorum olarak
söyleyebileceğimiz “sağlık ve güvenlik komitesine şahsen başkanlık eder” ifadesine verildiği
görülmektedir. Bu sonuç göre işverenlerin sağlık ve güvenlik alanında sorumluluğu aldığını ve
bu işlerin yürütülmesinde başrol oynadığını söyleyebiliriz. 3,41-4,20 aralığında puan alınması
çalışma yapılan işyerindeki işveren iş sağlığı ve güvenliği liderliğinin sağlandığını ve
farkındalığın iyi seviyede olduğunu göstermektedir. Ancak hala İSG işveren güvenlik ölçeği
incelendiğinde, daha fazla gelişme için çalışmalar yapılabilir ve tamamen katılıyorum seviyesi
yeni bir başarı seviyesi olarak seçilebilir. Aslan ve Sudan (2019) tarafından İstanbul ilinde
uygulan aynı ölçek ile yakın sonuçlar elde edilmiştir fakat bu çalışmadaki ortalamalar genel
olarak daha yüksek çıkmıştır. Ayni ölçeğin Aslan (2018) tarafından uygulandığı Bingöl, Tokat
ve Diyarbakır ilerindeki inşaat sektöründe ortalamaların bir kısmı kararsızım olarak çıkmıştır.
Bu sonuçlara göre firmanın inşaat sektörüne göre daha iyi bir işveren güvenlik performans
sergilediğini göstermektedir.
Tablo 4. İşveren güvenlik liderliği ölçeği
Önerme

N

Çoğu zaman sağlık ve güvenlik konularında
çalışanlarla konuşur
Çalışanlar güvenlik görevlerini tamamladığında
Genellikle düzenli olarak sağlık ve güvenlik
Sağlık ve güvenlik komitesine şahsen başkanlık
Sağlığın ve güvenliğin verimlilikten daha
önemli olduğunu açıklar
Çalışanların emniyetli şekilde çalışmalarını
tamamlama becerisine inanır
Genellikle yaralanmaların önlenebilir olduğunu
Genellikle çalışanların iş güvenliğine
katılımının önemi olduğunu söyler
Astlarını(yardımcılarını) emniyet hedeflerine
ulaştırmak için yetkilerini kullanır
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Aralık

Ortalama ±
Standart Sapma
296 3,9561 ±1,13560

Katılıyorum

296
296
296
296

4,0439 ±1,03895
3,9324 ±1,07459
3,8277 ±1,17056
4,0068 ±1,11384

Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum

296 4,0912 ±1,07441

Katılıyorum

296 4,0608 ±1,08441
296 4,1047 ±1,07318

Katılıyorum
Katılıyorum

296 3,9122 ±1,09501

Katılıyorum
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Yönetim düzeyinde güvenlik performansını
uygun bir şekilde değerlendirir ve ödüllendirir
Yazılı olarak sağlık ve güvenlik politikasını
Sağlık ve güvenlik performansını idari düzeyde
düzenli olarak gözden geçirir
Toplam

296 3,8412 ±1,25892

Katılıyorum

296 3,8919 ±1,14469
296 4,0203 ±1,07021

Katılıyorum
Katılıyorum

296 3,974± 0,930

Katılıyorum

Tablo 5’te Operasyon(sorumlu yönetici-mühendis) yöneticisi güvenlik liderliği ölçeği puan
incelendiğinde toplamda katılıyorum bölgesinde ve yakın ortalamalar belirtilmiştir. Sorumlu
yönetici veya mühendis, çalışanların güvenliğini izlerken onların güvende olmaya teşvik
etmektedir. İş güvenliğinin birinci kuralı olan “ önce güvenlik” ilkesini benimsemekteler. Bu
ölçekte aynı ölçeğin kullanıldığı Aslan ve Sudan (2019) İstanbul ilindeki çalışmasına yakın
fakat biraz daha iyi sonuçlar ve Aslan (2018) çalışmasına göre çok daha iyi sonuçlar elde
edilmiştir. Dördün üzerinde herhangi bir ortalamanın olmaması firmanın sorumlu yöneticin İSG
alanında daha çok çaba göstermesi gerektiğini göstermektedir. İyi bir İSG sorumlu
yöneticisinin objektif, analiz ve planlama özelikleri olan, ilkeli, İSG kurallarını bilen, iyi
iletişim kuran ve gerekli denetimleri yapan bir kişinin olması gerekir.
Tablo 5. Operasyon (sorumlu yönetici-mühendis) yöneticisi güvenlik liderliği ölçeği
Önerme

N

Ortalama ± SS

Aralık

"Önce güvenlik", kaynakları tahsis ederken
Yaralanmaların nedenlerini objektif olarak analiz
Sağlık ve güvenlik için yönetim planları oluşturur
Güvenliği artırmak için uygun önlemler alır
Sağlık ve güvenlik ilkelerini sık sık yineler
Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini sık sık
Sağlık ve güvenlik komitesi toplantılarına sık sık
Güvenliği değerlendirmek için sık sık çalışma
Çalışanlara sıklıkla iş güvenliği rehberliği verir
Çalışanların çalışma güvenliğini sık sık izler
Çalışanları sık sık çalışma davranışlarında
güvende olmaya teşvik eder
Çalışanlarla sık sık sağlık ve güvenlik konularını
Toplam

296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296

3,9899 ±1,03001
3,9527 ±1,02401
3,9426 ±1,09857
3,9324 ±1,08713
3,8953 ±1,13459
3,8277 ±1,13826
3,8446 ±1,17149
3,9324 ±1,09335
3,8851 ±1,14699
3,9223 ±1,13079
3,9223 ±1,14864

Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum

296 3,9122 ±1,12855 Katılıyorum
296
3,913± 0,957
Katılıyorum

Tablo 6’te İSG uzmanı emniyet liderliği ölçeği incelendiğinde katılıyorum aralığında puan
alınması çalışma yapılan işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalığın sağlandığını
ve sonuçların iyi seviyede olduğunu göstermektedir.
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Tablo 6. İSG uzmanı güvenlik liderliği ölçeği
Önerme
Risk yönetimi konusunda profesyonel danışmanlık
Güvenlik performansını ölçmek konusunda
profesyonel danışmanlık sağlar
İşyeri yaralanmalarını önleme konusunda
profesyonel danışmanlık sağlar
Yaralanma soruşturması konusunda profesyonel
danışmanlık sağlar
Bu bölümde düzenli olarak güvenlik denetimleri
Bu bölümde düzenli olarak güvenlik denetimi
Bu bölümde etkin güvenlik motivasyonu sağlar
Güvenlik politikasının gelişimini koordine eder
Güvenlik bilgi yönetimini koordine eder
Gerekli reformları gerçekleştirmek için ilgili
makamlarla yöneticileri etkiler
Toplam

N
29
29
6
29
6
29
6
29
29
29
29
29
29
6
29

Ortalama ± SS
3,9730±1,06051
3,9426±1,08616

Aralık
Katılıyorum
Katılıyorum

3,9831±1,09066

Katılıyorum

3,9189±1.01000

Katılıyorum

3,9628±1,11698
3,9392±1,06231
3,9730±1,05410
3,9257±1,08043
3,9324±1,10568
3,9257±1,08357

Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum

3,947± 0,923

Katılıyorum

İSG uzmanının işyeri yaralanmalarını önleme ve risk yönetimi konusunda profesyonel
danışmanlık yaptığı ve etkin güvenlik motivasyonu sağladığı görülmektedir. Ancak işçiler bu
konularda katılıyorum olarak fikir beyan etmişlerdir. Hiçbir ifadede diğer iki ölçekte olduğu
gibi kesinlikle katılıyorum sonucunun çıkmaması İSG uzmanının görevini daha etkin bir
şekilde yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak İSG uzmanı emniyet liderliği
ölçeği katılıyorum kısmına yakın düşmektedir ve bu da İSG uzmanının iş sağlığına verdiği
önemi göstermektedir. İSG uzmanı güvenlik liderliği ölçeği daha önce yapılan Sudan (2019)
İstanbul ilindeki çalışmasına benzer fakat Bingöl, Tokat ve Diyarbakır ilerindeki inşaat
sektöründe ortalamalarına göre daha yüksek çıkmıştır.
Tablo 7 güvenlik kültür ölçeği incelendiğinde ise genel ortalama kararsızım bölgesine
düşmüştür. Bu da bu alanda zayıf bir güvenlik kültürünün olduğu ortaya çıkmaktadır. 2,61-4,20
aralığında puan alınması çalışma yapılan işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
kararsızlığın yoğun olduğunu ve bu alanda yapılan çalışmada farkındalığın istenen seviyelerde
olmadığı ve sonuçların düşük olduğunu göstermektedir.
Tablo 7. Güvenlik kültür ölçeği
Önerme
Tüm meslektaşlar (iş arkadaşları) acil müdahale
ekipmanını anlar(bilir)
Tüm meslektaşlar (iş arkadaşları) acil müdahale
planlarını anlar(bilir)
Tüm meslektaşlar (iş arkadaşları) yaralanma
raporlama usullerini anlar(bilir)
Tüm meslektaşlar (iş arkadaşları) acil ilk
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Ortalama ±
Aralık
Standart
296 3,2534±1,25414 Kararsızım
N
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296 3,2534±1,24055 Kararsızım
296 3,3108±1,23701 Kararsızım
296 3,2466±1,25819 Kararsızım
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Meslektaşlar (iş arkadaşları) sık sık işinde
düşerler veya kayarlar
Meslektaşlar (iş arkadaşları) sıklıkla kendilerini iş
yerindeki ekipmanlarla keserler
Meslektaşlar (iş arkadaşları) genellikle işyerinde
yüksek yerlerden düşerler
Meslektaşlar (iş arkadaşları) sıklıkla işyerinde
elektrik çarpmasına maruz kalıyor
Meslektaşlar (iş arkadaşları) düzenli olarak
güvenlik eğitimine katılmaktadırlar
İş arkadaşları düzenli olarak sağlık
Meslektaşlar (iş arkadaşları) güvenliği artırmak
için kararlara katkıda bulunur
Meslektaşlar (iş arkadaşları) güvenlik politikası
kurulmasına katılırlar
Toplam

296 2,7500±1,41840 Kararsızım
296 2,7568±1,44091 Kararsızım
296 2,6959±1,44578 Kararsızım
296 2,7061±1,46070 Kararsızım
296 3,8311±1,10093 Katılıyorum
296 3,8209±1,08536 Katılıyorum
296 3,9223±1,00036 Katılıyorum
296 3,9324±1,01955 Katılıyorum
296 3,290± 0,880

Kararsızım

İşçilerin ortalama olarak katılıyorum ve kararsızım arasında bir seçim yaptıkları görülmektedir.
Her ne kadar en düşük değer ortalama “Meslektaşlar(iş arkadaşları) genellikle işyerinde yüksek
yerlerden düşerler” ifadesi çıkmışsa da bu oran bu ölçek için oldukça yüksektir. Dolayısıyla
işçilerin emniyet kemerlerini (2,6959±1,44578) tam olarak takmadıkları sonucu ortaya
çıkmaktadır. En yüksek ortalama meslektaşlar(iş arkadaşları) güvenlik politikası kurulmasına
katılırlar (3,9324±1,01955) olarak verilmiştir. Güvenlik kültürü ile ilgili tüm çalışanlara eğitim
desteği verilmeli, personeller dinlenmeli ve sistemde eksik görülen yerlerde fikir alışverişi
yapılmalıdır. Etkili bir güvenlik kültürü oluşturmak için İSG konunda çalışanların görüşleri
alınmalı ve kararlara katılımları sağlanmalıdır. Güvenlik ölçeğinin iyileştirilmesi için her
önerme kendi için yenilikler yapılmalı ve önermedeki aksaklıklar için saha personellerinden
fikir alınmalıdır. Elektrik dağıtım sektöründeki kazaları azaltmak ve ölüm oranları sıfırlamak
için mutlaka buradaki eksik görülen alanlarda iyileştirmeler yapılmalıdır. Düşmeler, çarpmalar
ve kesmeler bu çalışmada ve İstanbul ilindeki inşaat çalışmada karasız bölgesinde çıkmıştır.
Fakat Bingöl, Tokat ve Diyarbakır ilerindeki inşaat sektörüne göre daha iyi bir güvenlik kültürü
ölçeği elde edilmiştir.
Elektrik sektörü, dünyada ve ülkemizde iş kazalarının en sık görüldüğü sektörlerin başında
gelmektedir. Elektrik sektöründe meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarının ana
sebebi elektrik çarpılması olarak bilinse de aslında her sektörde olduğu gibi elektrik sektöründe
de tehlikeli davranış ve tehlikeli durum ana etkendir. Çünkü yüksekte çalışma yapan biri paraşüt
tipi emniyet kemerini kullanmadığında ve elektriğe kapıldığında aşağı düşer belki elektrik
çarpmasından değil de yüksekten düşmeden dolayı ölebilir veya yaralanabilir. Elektrik işi
yapan tüm çalışanlara bunun önemini anlatırken tehlikeyi sadece elektrik olarak
göstermemeliyiz aksi halde çalışan elektrik kesintisini yapar ama kişisel koruyucu
donanımlarını kullanmadığından dolayı yine de kazaya sebebiyet verebilir. Çalışan, elektrik
sektörünü diğer sektörlerden biraz daha farklı spesifik düşünerek hareket etmelidir. Elektrik
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sektöründe çalışanlar asla aceleci ve dikkatsiz çalışmamalı buna sebep olacak tüm amirler ve
şefler elektrik sektörüne özel olacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalı ve insan
hayatının önemi onlara anlatılmalıdır. Ankette, bir çalışanın dibi yanık bir direğin ayağının
üstüne düşmesi ile iş kazası geçirdiğini belirtmektedir. Çalışma sahasına giden personel kırık
veya çürük direğe asla çıkmamalıdır. Tüm kişisel koruyucular tam olarak kullanılmalıdır. İş
güvenliği bir bütünler zinciridir, enerjiyi kesen personel sahayı güvenli olarak görür ama asla
öyle düşünmemelidir zira tehlike sadece enerji değildir yüksekten malzeme düşmesi, direkteki
metal bir parçanın elini kesmesi vb. tehlikelere karşı baret, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu
donanım daima kullanılmalıdır. Ayrıca güvenlik kültürü çocukluk yaşlarından başlanarak
okullarda anlatılmalıdır. Kültür bir insana yön veren tercihlerinin oluşmasında etkin tol
oynayan bir kavramdır.

5. SONUÇ
Elektrik sektöründe yapılan işlerin, sahada ağır ve güç gerektirdiğinden dolayı çalışanların
genç ve orta yaşlarda (20-40 yaş aralığı) olması istenir ve yapılan incelemelerde çalışanların
büyük bir kısmı genç ve orta yaşlarda olduğu görülmektedir. Elektrik dağıtım sektörü hizmet
sınıfında olduğundan dolayı burada çalışacak personelin bilgi ve beceri seviyesi üst düzeyde
olması gerekmektedir araştırmalar incelendiğinde, daha önce bu alanda eğitim alan kişilerin bu
sektörde istihdam edildiğini doğrulamaktadır. Yine hizmet sektörü olmasından dolayı elektrik
dağıtım sektöründe çalışan kişilerin büyük bir çoğunluğu arıza-bakım alanında çalışmaktadır.
Bu çalışmada elektrik dağıtım sektöründe çalışan işçilerin %8,8’inin iş kazası geçirmiş olduğu
ve %13,9 olduğu iş kazasına şahit olduğunu belirtmiştir. Hala iş kazalarının olması, yüksekte
emniyet kemerlerinin takılması ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanın sağlanmaması İSG
alanında kat edilmesi gereken bir yolun olduğunu göstermektedir. Sıfır kaza hedefine ulaşmak
için etkili bir denetim ve kararlı bir yönetim desteği gerekmektedir. Ayrıca, İSG’nin faydalı
olduğu konusunda çalışanlar ile iş birliğine gidilmeli ve gerekli eğitimler verilmelidir.
Çalışmada dikkat çeken konulardan biri de elektrik sektöründe tecrübe arttıkça iş kazalarının
artmasıdır bunun nedeni çalışan zamanla tehlikeleri küçümsemeye başlaması ve çevresindeki
tehlikeleri görmemesi olabilir zira genelde tecrübesiz kişilerin iş kazası yaşaması beklenirken
tecrübeli kişilerin iş kazası yaşaması meslek körlüğünün bir sonucu olabilir. Çalışanlar bu
konuda bilgilendirilmeli. Kaza; yaşa ve tecrübeye bakmaksızın herkesin maruz kalabileceği bir
durum olduğu anlatılmalıdır aksi halde çalışan bu konuda kendini yeterli görüp yaptığı hataların
doğru olduğuna inanır ve bu da istenmeyen durum olarak iş kazasına sebep olabilir.
Güvenlik kültür ölçeği incelendiğinde çalışanların güvenlik kültürü düşük(kararsızkatılıyorum) çıkmıştır. Pozitif bir güvenlik kültürünün oluşturulması için çalışmalar
yapılmalıdır. Fakat inşaat sektörü ile karşılaştırıldığında İstanbul’daki kurumsal inşaat
firmasına göre yakın veya benzer ancak Doğu illerinde bulundan Bingöl, Tokat ve Diyarbakır
ilerindeki inşaat sektörüne göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Çalışanların, acil müdahale
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ekipmanları ve planları, yaralanma raporlama usulleri, yüksekte çalışma, hatlarda canlı elektrik
tespiti, yasal hakları, ramak kala kazaları analizi gibi konularda güvelik kültürlerinin
geliştirilmesi için eğitilmesi gerekmektedir. Verilen eğitimlerin sadece teorik değil uygulamalı
olarak yapılması gerekir. Pozitif İSG kültür algınının tespit edilmesine yönelik sahada
denetimlerin yapılması ve pozitif İSG kültür göstergelerine yönelik sayısal puanlamaların
yapılması ve çalışanlar ile paylaşılması önerilir.
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ÖZET
Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede sığırlarda mavidil (BT),
akabane (AKA) ve ibaraki (IBA) enfeksiyonlarının seroprevalansını araştırmak için
gerçekleştirildi. Bu amaçla, GAP kapsamında yer alan 9 ilde halk elinde ve kamuya ait bir
işletmede bulunan rastlantısal seçilmiş, toplam 890 adet sığırdan örneklenen kanlar kullanıldı.
Kan örneklerinin BT, AKA ve IBA virüslerine spesifik antikorlar yönünden mikronötralizasyon
yöntemi ile kontrolü sonucunda, örneklenen popülasyon için seropozitiflik oranları sırasıyla
%52,58, %27,98, %43,82 olarak belirlendi. Sonuç olarak, GAP bölgesinde sığırlarda mavidil,
akabane ve ibaraki enfeksiyonlarının oldukça yaygın düzeyde varlığı saptandı. Bu bağlamda,
GAP’ın oluşturacağı ekolojik değişiklikler sonucu, sokucu sinek popülasyonu ve uçuş
aktivitelerinin artacağı dikkate alındığında, sokucu sineklerle nakledilen bu hastalıkların gerekli
tedbirler alınmadığı taktirde önemli oranda artabileceği ve ekonomik kayıplara yol açabileceği
kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: GAP, Mavidil, Akabane, İbaraki, Sığır, Seroepidemiyoloji.

SEROEPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF BLUETONGUE (BT), AKABANE
(AKA) AND IBARAKI (IBA) DISEASE IN CATTLE IN SOUTHEASTERN
ANATOLIA PROJECT (GAP) AREA.

ABSTRACT
This study was carried out to determined seropositivity rates of bluetongue (BT), akabane
(AKA) and ibaraki (IBA) infections in cattle in Southeastern Anatolia Project (GAP) area. For
this purpose, sera samples collected from randomly selected 890 cattle, which are found in a
state farm and private farms from 9 cities in GAP area were used. Sera were tested for antibodies
against bluetongue, akabane and ibaraki using microneutralization technique. In sampled
population, seropositivity rates for BT, AKA and IBA were found 52,58%, 27,98% and
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43,82%, respectively. The finding suggested that these infections were highly widespread in
cattle of GAP area. It is thought that ecologic alteration caused by GAP would cause an increase
in the population of bitting midges and their increased flying activity. Under these
circumstancies, if necessary, control measures wouldn’t be taken, these infections, which
transmitted by bitting midges would raise and cause economical losses.
Keywords: GAP, Cattle, Bluetongue, Akabane, Ibaraki, Seroepidemiology.

GİRİŞ
Mavidil (Bluetongue, BT), Reoviridae ailesinin orbivirus cinsinde Bluetongue virus grup
içerisinde yer alan etken tarafından oluşturulan; sığır, koyun ve keçiler ile bazı yabani
ruminantlarda kongesyon, ödem ve hemoraji ile karakterize, özellikle dişi ve erkeklerin üreme
organlarına yerleşerek döl veriminde azalma, abort ve kongenital malformasyonlar nedeniyle
önemli ekonomik kayıplara neden olan bir enfeksiyondur ( Mertens, 1999)
Akabane (AKA), Bunyaviridae ailesinin Bunyavirus cinsinde Simbu serogrup içerisinde yer
alan etkenin sığır, koyun ve keçilerde oluşturduğu; özellikle sığırlarda abort, mumifiye fötüs,
ölü doğum, kör buzağı doğumu ve kongenital arthrogryphosis ve/veya hidranencephalili buzağı
doğumlarına sebep olan bir enfeksiyondur (Inaba ve Matumoto, 1990).
Ibaraki (IBA) enfeksiyonu ise, Reoviridae ailesinin orbivirus cinsinde Epizootic Haemorrhagic
Disease (EHD) Virus Serogrup’u içinde sınıflandırılan bir virüs (Inaba, 1975; Mertens, 1999)
tarafından oluşturulmaktadır. Enfekte sığırlarda beden ısısı artışı, burun akıntısı, köpüklü
salivasyon, oral ve nazal mukozalarda erozyonlar ve özellikle yutak felci oluşturarak
dehidrasyon, zayıflama ve aspirasyon pnömoninesine bağlı ölümler oluşmaktadır (Inaba,
1975).
Mavidil (BT, Bluetongue), akabane (AKA) ve ibaraki (IBA) enfeksiyonlarının önemli ortak
özelliği etkenlerinin vektörler ile naklediliyor olmalarıdır (Mellor, 2000). Özellikle Culicoides
cinsi sokucu sineklerin bu enfeksiyonların nakledilmelerinde önemli rol oynadıkları
bildirilmektedir (Mellor, 2000). ‘’Bitting-Midges (Sokucu sinekler)’’ olarak isimlendirilen
Culicoides’lerin 1000 kadar türü identifiye edilmiş ve yapılan çalışmalar ile 57 türünün
Türkiye’de varlığı tespit edilmiştir (Dik, 1997).
Culicoides'lerin varlığı iklime bağlıdır. Dolayısıyla özellikle Culicoides'lerin biyolojik vektör
olduğu enfeksiyonlar vektörün yaşam siklusunu sürdürebileceği klimatik zonda görülmektedir.
Culicoides’ler 18-29oC arasında aktif ancak 10oC altı ve 30oC'nin üzerinde inaktif olmalarına
rağmen, OoC de 2 saatte kadar yaşamlarını sürdürebilmektedir (Mertens, 1999).
Türkiye’de Culicoides'ler üzerine yapılan çalışmalarda (Dik, 1997; Mellor ve ark., 1995) 57
farklı tür saptanmış olmakla birlikte, bu araştırmanın konusunu oluşturan mavidil, akabane ve
ibaraki enfeksiyonlarının vektörlerinin belirlenmesinin amaçlandığı çalışmalar sınırlıdır
(Mellor ve ark., 1995). Bununla birlikte yapılan çalışmalarda mavidil virusunun naklinde
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önemli rol oynadığı bildirilen C. İmicola ve C. Obselotus’un saptandığı (Dik, 1997) ve
muhtemelen Türkiye’de C. Imicola’nın mavidil enfeksiyonunu naklettiği (Mellor ve ark., 1995)
bildirilmiştir.
Mavidil, akabane ve ibaraki enfeksiyonlarının epidemiyolojisinde rezervuar-vektör-iklim üçlü
faktörü önemlidir. Mavidil enfeksiyonunda koyunlarda yaklaşık 30 gün süren vireminin
sığırlarda 100 gün kadar sürmesi rezervuar olarak sığırları öne çıkartmaktadır. Sığırlardaki
vireminin uzun olmasının hem enfeksiyonun nakli hem de vektörün aktif olmadığı kış aylarında
etkenin bir sonraki sezona aktarılmasında önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Mertens, 1999).
Söz konusu (Mavidil) enfeksiyonlar, vektör biyolojisi için uygun klimatik zon olan, Amerika
kıtasında 30o Güney-500 Kuzey enlemleri, dünyanın diğer kıtalarında ise 350 Güney-400 Kuzey
enlemleri arasındaki ılıman iklimli ülkelerde görülmektedir (Mellor ve Wittmann, 2002). Asya
kıtasında yer alan Türkiye 350 Güney-420 Kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Sadece
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı bu alanın dışında kalmaktadır.
Bu kuşakta yer alan birçok ülkede sıklıkla enfeksiyon tekrarlamış ve ciddi ekonomik kayıplara
neden olduğu belirtilmiştir (Mellor ve Wittmann, 2002; Mertens, 1999; Sellers ve Pedgley,
1985). Ayrıca 1998 yılından bu yana Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Ege adalarını
etkileyen mavidil enfeksiyonu epizootisi seyretmektedir (Mellor ve Wittmann, 2002).
Türkiye’de mavidil enfeksiyonu ile ilgili ilk veriler 1944 yılındadır. Hatay ve çevresinde klinik
olarak görüldüğü bildirilen mavidil enfeksiyonunun sınır komşusu olan Suriye kaynaklı olduğu
bildirilmiştir (Ertürk, 1994). Daha sonra uzun bir süre Türkiye’de varlığı bildirilmeyen mavidil
enfeksiyonu 1977 yılında Aydın ve çevresindeki 19 ilde görülmüş ve koyunlarda önemli
ekonomik kayıplara yol açmıştır (Urman ve ark, 1979; Yonguç ve ark., 1982).
Türkiye’de mavidil enfeksiyonuna ilgili olarak sığırlarda bildirilen çalışmalar ise sıklıkla
anomalili buzağı doğumları epizootilerine ilgilidir (Hazıroğlu, 1987; Urman ve ark, 1979;
Yonguç ve ark., 1982).
Bundan başka Türkiye’de mavidil virus enfeksiyonu ile ilgili olarak bildirilen birçok çalışmada
(Bolat, 1986; Burgu, 1992; Ertürk, 1994; Mellor ve ark., 1995; Öztürk, 1990) sığır ve
koyunlarda söz konusu enfeksiyonun seroprevalansı belirlenmiş ve klinik enfekte hayvanlardan
etken izolasyonları bildirilmiştir. Bu çalışmalarda belirlenen seroprevalans değerleri
koyunlarda %12-100, sığırlarda %0-15.5 arasında değişmektedir. GAP kapsamındaki illerde
enfeksiyonun oranına ilgili çalışmalar ise sınırlı sayıdadır (Bolat, 1986; Burgu, 1992; Ertürk,
1994)
Akabane enfeksiyonuna ilgili olarak Türkiye’deki (Hazıroğlu, 1987; Urman ve ark, 1979;
Yonguç ve ark., 1982) çalışmaların hemen hemen tümü AG/HE'li buzağı doğumu
epizootilerinin görülmesi üzerine, bu epizootilerde etiyojik ajanın belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Mellor ve ark. (1995) çalışmalarında ise Türkiye’de kongenital deformiteli
buzağı doğumlarının belirtildiği Güney, Güneydoğu ve Batı Anadolu Bölgelerinde sığırlarda
akabane enfeksiyonunun seroprevalansını %12,3 olarak bildirilmiştir. Bu çalışma (Mellor ve
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Wittmann, 2002) aynı zamanda GAP kapsamındaki illerden örnekleme yapılan tek çalışmadır.
Türkiye’de bilindiği kadarıyla ibaraki enfeksiyonu ile ilgili olarak bir çalışma bulunmaktadır
(Alkan ve Bilge, 1998). Alkan ve Bilge (1998), bu çalışmada 9 kamu işletmesinde bulunan
toplam 1342 sığıra ait kan serumunun mikronötralizasyon testi ile yapılan kontrolü sonunda,
seropozitiflik oranını %0.22 olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada (Alkan ve Bilge, 1998) GAP
kapsamında yer alan yalnızca bir ilde (Şanlıurfa) bulunan sığırlardan (61 adet) örnekleme
yapılmış olup, söz konusu sığırlarda ibaraki virusuna spesifik antikor varlığı tespit edilmemiştir.
GAP kapsamındaki bölge BT, AKA ve IBA enfeksiyonlarının vektörleri için tanımlanan iklim
koşullarının hakim olduğu bir bölge özelliğindedir. Ayrıca körfezden gelen rüzgarlar ile de
sokucu sineklerin Türkiye’ye ulaştığı ilk yerleşim alanını kapsamaktadır (Sellers ve Pedgley,
1985).
GAP’ın bitkisel ve hayvansal üretimin artışı sonucu olarak bölge insanının ekonomik yapısına
ve ülke ekonomisine olumlu katkılarının olacağı açıktır. Ancak bölgede sulu tarıma geçilmesi,
bölgenin iklim koşullarında bazı değişikliklere de neden olacaktır. Bölgede gerek barajların
oluşturacağı göller gerekse sulama sonucunda kış aylarında soğuk olan havanın yumuşaması,
yazın ise sıcak olan ısının düşmesi ve nem oranının artışı hem sokucu sineklerin
popülasyonunda artışa hem de uçuş aktivitelerinin artmasına yol açacaktır. Bunun sonucu
olarak optimal uçuş aktiviteleri %60 nem ve 13-14oC olan sokucu sinekler (Dik, 1997) kısa
olan yaşam sikluslarında daha çok konakçıyı enfekte etme şansına sahip olacaklardır. Elbette
bu değişiklikler akabane, mavidil ve ibaraki, vb. vektörlü hastalıkların epidemiyolojileri
yönünden büyük önem arz etmektedir.
Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın oluşturacağı
ekolojik değişiklikler dikkate alınarak, geniş bir hayvan popülasyonu örneklenerek, GAP
bölgesinde sığırlarda mavidil (BT), akabane (AKA) ve ibaraki (IBA) enfeksiyonlarının son
durumunun araştırılması; elde edilen veriler ışığında hem daha kapsamlı araştırmalar için
basamak oluşturulması hem de GAP'nin ilerleme sürecinde, herhangi bir kontrol programı
uygulanmaz ise söz konusu hastalıklarının oluşması sıklığı konusunda bir projeksiyon
oluşturularak, getirilen öneriler ile GAP’nin bölge hayvancılığına olumlu etkilerinin yansıması
konusunda katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT
MATERYAL
Serum Örnekleri: Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bulunan Adıyaman,
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde küçük aile
işletmelerinde yetiştirilen 740 adet ve Şanlıurfa il sınırları içindeki bir kamu işletmesinde
yetiştirilen 150 adet bir yaşın üzerindeki sığırdan olmak üzere toplam 890 kan örneklendi
(Tablo 1).
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Tablo 1: İllere göre örnekleme dağılımı.
İl
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Mardin
Kilis
Siirt
Şanlıurfa*
Şırnak
Şanlıurfa**
Toplam

Kan Serumu Sayısı
75
117
94
93
85
69
71
69
67
150
890

Küçük aile işletmelerinde yetiştirilen sığırlardan materyal sağlandı.

*

Kamu işletmesinde yetiştirilen sığırlardan materyal sağlandı.

**

Virüs: Araştırmada mavidil tip-4, akabane ve ibaraki virüsleri kullanıldı.
Hücre Kültürü: Mavidil, akabane ve ibaraki virüslerinin üretilmesi, titrelerinin belirlenmesi
ve bu viruslara spesifik antikorların tespiti amacıyla uygulanan serum nötralizasyon testinde
Vero hücre kültüründen yararlanıldı. Hücrelerin üretilmesinde %10 dana serumu içeren DMEM
(Dulbecco’s Modified Minimal Esential Medium, Biochrom, T-041-10, Almanya) kullanıldı.

METOT
Kan Serumu Örneklerinin Hazırlanması: Steril kan tüplerine (Greiner, 187246, Almanya)
alınan kan örnekleri +4oC’de 3000 rpm’de santrifüj edildikten sonra üstte kalan serum kısmı
stok tüplerine aktarıldı ve 56oC’de 30 dakika inaktivasyonu takiben kullanılıncaya kadar 20oC’de saklandı.
Virüslerin Mikrotitrasyon Yöntemi ile Enfeksiyözite Güçlerinin Belirlenmesi. Virüslerin
enfeksiyözite gücünün belirlenmesi amacıyla her bir virus için ayrı ayrı Frey ve Liess (1971)’in
bildirdikleri yöntemden yararlanıldı.
Serum Nötralizasyon Testi: Örneklenen kan serumlarında mavidil tip-4, akabane ve ibaraki
virüslerine spesifik nötralizan antikorların araştırılması amacıyla Frey ve Liess (1971)’in
bildirdiği yönteme göre mikronötralizasyon testi uygulandı. Mavidil tip-4 ve akabane için 1/5,
ibaraki için ise 1/10 oranındaki sulandırmada nötralizasyon veren örnekler pozitif olarak
değerlendirildi.
Mavidil tip-4, akabane ve ibaraki viruslarına spesifik antikorlarının varlığı saptanan kan
serumlarının antikor titresinin saptanması amacıyla, serum örneklerinin iki basamaklı
sulandırmalarına uygulanan mikronötralizasyon testinden yararlanıldı.
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İstatistik Değerlendirme: BT, AKA ve IBA enfeksiyonları için belirlenen seropozitiflik
oranlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amacıyla Ki-Kare (X2) testi uygulandı.

BULGULAR
Virusların Enfeksiyözite Gücü: Bu çalışmada kullanılan mavidil tip-4, akabane ve ibaraki
viruslarının enfeksiyözite güçleri (DKID50) sırası ile 10-7,25/0,1 ml, 10-5,25/0,1 ml, 10-6.00/0,1 ml
olarak tespit edildi.
Serum Nötralizasyon Testi: Araştırmada kullanılan 890 kan örneğinin 468 (%52,58) adedinde
mavidil, 249 (%27,98) adedinde akabane, 390 (%43,82) adedinde ibaraki viruslarına spesifik
antikor varlığı saptandı. Materyal sağlanan 9 farklı ilde küçük aile işletmelerinde yetiştirilen
sığırlar ile bir kamu işletmesine ait sığırlarda saptanan seropozitiflik oranları Tablo 2’de
gösterildi.
Araştırmada kullanılan etkenlerden en az birisi için antikor varlığı saptanan kan örnekleri, iki
ve üç enfeksiyon için seropozitiflik yönünden değerlendirildi. Bu kan örneklerinden 335
adedinde yalnızca bir enfeksiyon, 245 adedinde iki enfeksiyon ve 94 adedinde üç enfeksiyon
etkeni için spesifik antikor varlığı belirlendi. Materyal sağlanan 890 sığırdan 674’ünde
(%75,73) söz konusu enfeksiyon etkenlerinden en az birisi için spesifik antikor varlığı saptandı.
Materyal sağlanan yerleşim birimlerine göre tek ya da çok (iki ya da üç) enfeksiyon yönünden
seropozitiflik oranları ise Tablo 3'de gösterildi.
Pozitif Serumlarda Antikor Titresi (SN50) Sonuçları: Antikor varlığı tespit edilen kan
serumlarının 2 katlı sulandırmalarına uygulanan mikronötralizasyon testi sonucunda mavidil ve
akabane antikor titreleri 1/5-320, ibaraki antikor titresi ise 1/10-320 arasında tespit edildi (Şekil
1).

22,82

1/10
1/20

8,46

19,49

1/5

14,36

16,41

12,05
8,03

8,84

18,46

23,29
17,67
4,91

2,14

5

0,43

15
10

17,67

25,64

%

20

12,45

25

20,51

30

17,52

35

28,85

Antikor Titresi Dağılımı

1/40
1/80
1/160

0
Mavidil

Akabane

Ibaraki
1/320

Enfeksiyonlar

Şekil 1: BTV, AKAV ve IBAV spesifik antikor titre (SN50) değerleri
İstatistik Analiz; BT, AKA ve IBA seropozitiflik değerleri karşılaştırmalı olarak istatistiksel
değerlendirildiğinde; 1 serbestlik derecesinde BT ve AKA, BT ve IBA ile AKA ve IBA
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arasındaki Ki-Kare değerleri sırasıyla 5,07 (p < 0,024), 10,475 (p < 0,001), 41,662 (p < 0,000)
olduğu tespit edildi.

Tablo 2: İllere göre BT, AKA ve İBA enfeksiyonlarının seropozitiflik oranları.
İl

Serum sayısı

Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Mardin
Kilis
Siirt
Şanlıurfa-1*
Şırnak
Şanlıurfa-2**
Toplam

BT
(+)
22
88
60
60
44
19
31
46
15
83
468

75
117
94
93
85
69
71
69
67
150
890

AKA
(+)
%
23
30,67
27
23,08
31
32,98
12
12,90
18
21,18
24
34,78
20
28,17
20
28,99
10
14,93
64
42,67
249
27,98

%
29,33
75,21
63,83
64,52
51,76
27,54
43,66
66,67
22,39
55,33
52,58

IBA
(+)
36
34
59
49
45
39
22
22
19
65
390

%
48,00
29,06
62,77
52,69
52,94
56,52
30,99
31,88
28,36
43,33
43,82

Küçük aile işletmelerinde yetiştirilen sığırlardan materyal sağlandı.

*

Kamu işletmesinde yetiştirilen sığırlardan materyal sağlandı.

**

Tablo 3: İllere göre BT, AKA ve İBA enfeksiyonlarından yalnızca birisi için ve çoklu (iki ya
da üç enfeksiyon) seropozitiflik oranları

Serum
Sayısı
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Mardin
Kilis
Siirt
Şanlıurfa-11
Şırnak
Şanlıurfa-22
Toplam

75
117
94
93
85
69
71
69
67
150
890

BT
(+)
5
53
16
25
14
7
16
16
7
28
187

%
6,67
45,30
17,02
26,88
16,47
10,14
22,54
23,19
10,45
18,67
21,01

AKA
(+)
3
6
5
7
1
2
2
3
16
45

%
4,00
5,13
5,32
7,53
1,18
2,90
2,82
4,48
10,67
5,06

IBA
(+)
13
2
15
15
16
19
3
7
13
103

%
17,33
1,71
15,96
16,13
18,82
27,54
4,23
10,45
8,67
11,57

BT-AKA
(+)
4
7
5
3
1
4
3
9
16
52

%
5,33
5,98
5,32
3,23
1,18
5,80
4,23
13,04
10,67
5,84

BT-İBA
(+)
7
18
23
32
13
2
4
11
5
20
135

%
9,33
15,38
24,47
34,41
15,29
2,90
5,63
15,94
7,46
13,33
15,17

AKA-IBA

BT-AKA-IBA

(+)
10
4
5
2
12
7
1
4
13
58

(+)
6
10
16
16
6
8
10
3
19
94

%
13,33
3,42
5,32
2,15
17,39
9,86
1,45
5,97
8,67
6,52

1

Küçük aile işletmelerinde yetiştirilen sığırlardan materyal sağlandı.

2

Kamu işletmesinde yetiştirilen sığırlardan materyal sağlandı.

%
8,00
8,55
17,02
18,82
8,70
11,27
14,49
4,48
12,67
10,56

TOPLAM
(+)
48
100
85
84
61
52
43
47
29
125
674

%
64,00
85,47
90,43
90,32
71,76
75,36
60,56
68,12
43,28
83,33
75,73

TARTIŞMA
Mavi dil, akabane ve Ibaraki enfeksiyonları sokucu sinekler ile nakledilmekte olup, vektör
popülasyonu için uygun olan birçok ülke (Inaba, 1975; Inaba ve Matumoto, 1990; Mellor ve
ark., 1995; Mertens, 1999) yanı sıra Türkiye’de de (Alkan ve Bilge, 1998; Burgu, 1992; Mellor
ve ark., 1995) varlıkları bilinmektedir.
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Türkiye’de ilk kez 1944 yılında varlığı saptanan mavidil enfeksiyonuna ilgili olarak son yıllarda
yapılan çalışmalar (Bolat, 1986; Ertürk, 1994; Mellor ve ark., 1995) seropozitiflik oranlarının
koyunlarda %1-36,04, sığırlarda %2,3-34,4 arasında olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalarda
GAP kapsamında bulunan illere ilgili veriler sınırlıdır (Burgu, 1992; Ertürk, 1994). Burgu ve
ark., (1992)'nın yaptıkları bir çalışmada, Türkiye’nin Güney ve Güneydoğu ile Ege
bölgelerindeki illerden örneklenen koyun ve sığırlarda seropozitiflik oranları sırasıyla %25,5
ve %15,5 olarak belirlenmiştir. Aynı araştırmada Burgu ve ark., (1992) GAP kapsamındaki bazı
illerde (Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep) sığırlarda mavidil
enfeksiyonu oranlarını %0-10,5 olarak bildirmişlerdir. Ertürk (1994) GAP kapsamındaki 5
ilden (Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa) sağladıkları koyun kan
serumlarının %0-42’sinde mavidil virüsüne spesifik antikor varlığını saptamışlardır. Aynı
araştırıcılar (Ertürk, 1994) Diyarbakır ve Adıyaman illerinde bulunan sığırlardan sağlanan kan
örneklerinde ise antikor saptayamadıklarını belirtmişlerdir. Bolat (1986), Diyarbakır, Şanlıurfa
ve Gaziantep illerindeki koyunlardan sağlanan kan örneklerinde %7,29-16,23 oranında mavidil
virüsüne spesifik antikor varlığını belirtmiştir. Bu çalışmada ise, Mavidil için GAP
kapsamındaki 9 ayrı ildeki bir yaşın üzeri sığırlardan sağlanan 890 adet kan örneğinde
seropozitiflik oranı %52,58 olarak belirlenmiş ve illere göre seropozitiflik oranlarının %22,3975,21 arasında değiştiği saptanmıştır. Bu oranlar bölgede daha önce bildirilen çalışmalarda
saptanan oranlardan oldukça yüksek olup, enfeksiyonun yaygınlığını ortaya koymaktadır.
Türkiye’de akabane enfeksiyonuna ilgili sınırlı sayıda (Hazıroğlu, 1987; Mellor ve ark., 1995)
ve Ibaraki için ise bilindiği kadarıyla bir çalışma (Alkan ve Bilge, 1998) bulunmaktadır.
GAP kapsamındaki bazı illerde de akabane enfeksiyonunun seroprevalansının araştırıldığı
Mellor ve ark. (1995)'nın çalışmasında, Türkiye’de kongenital deformiteli buzağı doğumlarının
belirtildiği Güney, Güneydoğu ve Batı Anadolu bölgelerinde sığırlardan sağlanan kan
örneklerinde akabane virusuna spesifik antikor oranı %12,3 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada
ise akabane enfeksiyonunun seroprevalansı %27,98 olarak tespit edilmiş olup, örneklenen
illerde %12,90-42,67 arasında değişen oranlar belirlenmiştir.
Türkiye’de ibaraki enfeksiyonu ile ilgili olarak, Alkan ve Bilge (1998) tarafından bildirilen
çalışmanın verilerine göre örneklenen sığırların %0.22’sinde ibaraki virusuna spesifik antikor
varlığı saptanmıştır. Aynı çalışmada (Alkan ve Bilge, 1998) GAP kapsamında olan illerden
yalnızca Şanlıurfa’da bulunan kamu işletmesine ait sığırlar örneklenmiş ve söz konusu
sığırlarda ibaraki virusuna spesifik antikor varlığı tespit edilmemiştir. Bu çalışmada ise ibaraki
enfeksiyonunun seroprevalansı örneklenen popülasyon için %43,82, illere göre %28,36-62,77
olarak belirlenmiştir. GAP kapsamındaki illere ilgili olarak bu araştırmada elde edilen
verilerden sadece Şanlıurfa ilindeki kamu işletmesine ilgili verilerin Alkan ve Bilge (1998)'nin
verileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilme olanağı bulunmaktadır. Alkan ve Bilge
(1998)’nin çalışmasında söz konusu işletmeden sağlanan kan örneklerinde antikor varlığı
saptanmazken, bu çalışmada seropozitiflik oranının %43,33 olarak saptanmış olması, tesadüfü
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örneklemeden oluşabilecek farklılıklar göz önünde bulundurulmakla birlikte, enfeksiyonun
hızla yaygınlaştığını göstermektedir.
Bu noktada, bu araştırmada değerlendirilen enfeksiyonlar için belirlenen oranlar daha önce
yapılan çalışmaların (Alkan ve Bilge, 1998; Bolat, 1986; Burgu, 1992; Ertürk, 1994; Mellor ve
ark., 1995) verileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirdiğinde, söz konusu enfeksiyonların
artan oranları dikkati çekmektedir. Bu duruma neden olarak;
1.Örneklenen hayvan popülasyonlarının sınırlı olması nedeniyle oluşabilecek oransal
farklılıklar,
2.Tesadüfü örneklemeye ilgili oransal farklılıklar,
3.Enfeksiyonların prevalanslarında ilerleyen yıllardaki artış düşünülmektedir.
Ancak, karşılaştırmalı değerlendirmede her ne kadar 3 faktörün de etkisinin var olduğu söylene
bilinir ise de önemli olan bu çalışma ile belirlenen “söz konusu enfeksiyonların bölgede
yaygınlığı” gerçeğidir. Enfeksiyon oranlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi yanısıra, örneklenen
sığırlardan %75,73 (647/890)’ünde (Tablo 3) söz konusu enfeksiyon etkenlerinden en az birisi
için antikor varlığının belirlenmiş olması da bu gerçeği destekleyen önemli bir veridir.
Bu noktada BT, AKA ve IBA seropozitiflik oranları istatistiksel olarak karşılaştırmalı
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede BT-IBA (p < 0,001), IBA-AKA (p < 0,000) ile BTAKA (p < 0,024) seropozitiflik oranları arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Bu durum en
önemli faktörün bölgenin iklim ve coğrafyası nedeniyle vektörler için uygunluğu olduğu
kanaatine varılmıştır.
Söz konusu enfeksiyonlar için bu çalışmada belirlenen seropozitiflik oranlarının yüksekliği
yanısıra, antikor titre dağılımları da enfeksiyonların bugününe ilgili değerlendirmeler yönünden
önem taşımaktadır. Şekil 1 incelendiğinde, BTV spesifik antikor varlığı saptanan bireylerin
yaklaşık %75'inin antikor titrelerinin 1/40’ın aşağısında olduğu görülmektedir. Bu durum BT
antikorlarının enfeksiyonu takiben kısa sürede en yüksek titreye ulaştığı ve yaklaşık 3 yıl kadar
varlığını sürdürebildiği düşünüldüğünde, geçmiş yıllardaki bir epideminin göstergesi olabilir.
Bu olasılık aynı zamanda bölgenin yeni epidemiler için bir potansiyel olduğuna da işaret
edebilir. Bununla birlikte bu durum daha düşük bir olasılıkla örnekleme yapılan bölgede
başlamakta olan bir epidemi ile de açıklanabilir. AKAV ve IBAV için belirlenen titreler (şekil
1) değerlendirildiğinde ise 1/5-1/320 arasında benzer oranlarda dağılımın olduğu
görülmektedir. Bireysel immun yanıtın, yaş, cinsiyet, etkenin virulensi vb. etkilediği bilinmekle
birlikte, söz konusu dağılımın IBAV ve AKAV'unun sahada halen sirkülasyonda olduğunun bir
göstergesi olabileceği de düşünülmektedir.
Bir diğer önemli konu ise enfeksiyonların epidemiyolojileri dikkate alınarak, GAP olarak
adlandırılan proje kapsamındaki bölgedeki geniş bir arazide sulu tarıma geçilmesinin söz
konusu enfeksiyonların yaygınlığı ve bu nedenle oluşması muhtemel ekonomik kayıplar
konusunda bazı öngörülerin oluşturulmasıdır.
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Mavidil, akabane ve ibaraki enfeksiyonlarının önemli ortak özelliği etkenlerinin vektörler ile
naklediliyor olmalarıdır (Mellor, 2000). Özellikle Clucoides cinsi sokucu sineklerin bu
enfeksiyonların nakledilmelerinde önemli rol oynadıkları bildirilmektedir (Mellor, 2000). Her
üç enfeksiyonun epidemiyolojisinde rezervuar-vektör-iklim üçlü faktörü önemli olup, özellikle
vektörlerin aktif olmadığı dönemde virüsün varlığını sürdürebilmesi bir bölgede enfeksiyonun
devamlılığında kilit niteliğindedir.
Bu konuda özellikle mavi dil enfeksiyonuna ilgili birçok bildirim bulunmaktadır. Mavi dil
enfeksiyonunda sığırlarda vireminin 100 gün kadar sürmesi rezervuar olarak sığırları öne
çıkartmaktadır. Sığırlardaki vireminin uzun olması hem enfeksiyonun nakli hem de vektörün
aktif olmadığı kış aylarında etkenin bir sonraki sezona aktarılmasında önemli rol oynamaktadır
(Mertens, 1999). Bundan başka rüzgarında özellikle enfeksiyonun bulunmadığı bölgelere
nakledilmesi ya da bölgede enfeksiyonun yayılmasında etkin faktörlerden olduğu
bilinmektedir. Rüzgârın etkisi ile çok uzak mesafelere taşınan enfekte vektörler taşındıkları
bölgelerde yeni enfeksiyonlara neden olmaktadırlar. Bu şekilde bir bölgeden diğerine hatta bir
ülkeden başka bir ülkeye enfeksiyonun naklinin mümkün olduğu bildirilmektedir (Sellers ve
Pedgley, 1985).
Vektör Culicoidesler optimal uçuş aktiviteleri 13-140C olarak bildirilmektedir (Dik, 1997).
Mellor ve Wittmann (2002), iklim değişiklikleri üzerine 2001 yılında yapılan bir panelde,
1990’ların en sıcak 10 yıl olduğunun ve 20. yüzyılda global ortalama yüzey ısısının 0.6 +0.2
°C arttığının belirtildiğini, bildirmişlerdir. Yazarlar (Mellor ve Wittmann, 2002) aynı
toplantıda, 2100 yılına kadar ısının 1,4-5,8°C artabileceği, bunun sonucunda çok sıcak günlerin
artabileceği ve çok soğuk günlerin ise azalabileceğinin belirtildiğini ve tüm bunların vektörlü
hastalıkların epidemiyolojisi bakımından oluşturulacak öngörülerde önemli konular olduğunu
bildirmişlerdir.
GAP kapsamındaki bölge söz konusu enfeksiyonlarının vektörleri için tanımlanan iklim
koşullarının hakim olduğu bir bölge özelliğindedir. T. C. Başbakanlık Meteoroloji Genel
Müdürlüğü'nün GAP kapsamındaki illerde son 20 yılın aylık ortalama ısı ve nem oranları
incelendiğinde; mart-kasım ayları arasında vektörün aktif olduğu uygun ortamın olduğu, aralıkşubat aylarında ise nadiren ısının 00C nin altına düştüğü görülmektedir. Bu durum vektörlerin
kışı ölmeden geçirebilmesi için uygun bir ortamı sağlamaktadır. Ayrıca vektörlerin aktif
olmadığı sezonunun 3 ay (Aralık-Şubat) ile sınırlı olması, sığırlarda vireminin 100 gün kadar
sürdüğü dikkate alındığında, ilk yazda aktif sinek popülasyonunun artışı ile birlikte rezervuar
konakçı olan sığırlardan beslenme sırasında enfekte olan sinekler ile çok geniş bir sığır ve
koyun popülasyonunun enfeksiyonu için uygun ortamı sağlamaktadır. Bu noktada özellikle BT
için belirlenen antikor titresi düzeylerinin düşük olduğu dikkate alındığında, bölgenin BT-4 ile
yeni bir epideminin gelişmesine açık olduğu söylenebilir.
Bu değerlendirmelerin tümü, GAP kapsamındaki bölgenin bu gününe ilgilidir. Ancak bilindiği
kadarıyla henüz bu bölgedeki tarım arazisinin yalnızca %12’si sulu tarıma açılmıştır. Projenin
ilerlemesi sürecinde, yapılması planlanan barajların tamamlanması ve sulu tarım nedeniyle, her
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ne kadar iklim koşullarında oluşacak değişikliklere ilgili resmi öngörüler elde edilememiş ise
de- iklim koşullarında özellikle nem oranının artışı, sineklerin gelişme dönemlerini
tamamlayabilmeleri için gerekli kuytu bataklık alanların artması gibi bazı değişikliklerin
oluşması muhtemel görülmektedir. Bu durum Mellor ve Wittmann (2002) ‘ın bildirdiklerinden
hareketle iklim koşullarındaki farklılaşmaya ilave olarak, GAP kapsamında vektörlü hastalıklar
yönünden değerlendirildiğinde;
1.Oluşan iklim ve çevre değişikliği muhtemelen erişkin sineklerin uçuş aktivitesi artışına yol
açacak ve bataklık alanlar nedeniyle sineklerin üremelerinde birkaç jenerasyon fazlalığa neden
olabilecektir.
2.Sonbaharın uzaması ve baharın erken başlaması ile özellikle rezervuar konakçılarda kışın
geçirildiği dönem kısalacak ve bu durumda ilk yazla beraber epidemiler oluşabilecektir.
Sonuç olarak akabane, ibaraki ve mavidil tip- 4 enfeksiyonlarının oldukça yaygın düzeyde
varlıklarının ortaya konulduğu bu çalışmanın verileri dikkate alındığında, başta son yıllarda
neden olduğu büyük ekonomik kayıplardan dolayı OIE tarafında A kategorisine alınan BT
enfeksiyonu olmak üzere söz konusu enfeksiyonların hem GAP bölgesi hem de Türkiye için
acil önlemlerin alınmasını gereken konulardan olduğu görülmektedir. Özellikle GAP
tamamlandığında büyük ölçüde sulu tarıma geçişe paralel olarak vektörler için optimal şartların
oluşabileceği sezonun genişleyeceği; hayvan hareketleri, rüzgâr gibi nedenler ile bölgeye
komşu ülkelerden ya da özellikle komşu ülke orijinli olarak batı bölgelerimizden enfeksiyon
etkenlerinin aktarılmasının önemli ekonomik kayıplara neden olacağı düşünülmektedir. Ayrıca
bu öngörünün sokucu sinekler ile nakledilen at vebası, vb. enfeksiyonları için de
yapılabileceğini hatırlatmakta yarar bulunmaktadır. Bundan başka GAP kapsamındaki bölgede
-ve diğer bölgelerde- mavidil virüsünün diğer tiplerinin varlığı/yaygınlığı ile her üç
enfeksiyonun da vektörü olan sokucu sinek türlerinin varlığının ve bu türlerin yaygınlıklarının
da araştırılması gerekmektedir. Elbette geniş çaplı araştırmalar sonucu elde edilecek verilerin
sağlayacağı bilimsel katkının ürünü, uygun aşı hazırlanması ve kontrol çalışmalarının temeli
olacaktır.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİLERİNDE FEBRİL NÖTROPENİ
EPİZODLARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Uzm. Dr. Leyla Şero¹
¹ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları, Diyarbakır, Türkiye.
ORCID:0000-0001-5224-8583
ÖZET
Kanserli nötropenik hastalarda infeksiyonlar önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu
çalışmamızda çocukluk çağı Akut Lösemilerinde febril nötropeni epizodlarının bakteriyemi
sıklığını, risk faktörlerini ve epidemiyolojisini belirlemeyi monoterapi ve kombine tedavinin
seçiminde dikkat edilicek noktaları vurgulamak istedik.
Bu çalışmamızda üç yıl boyunca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) Çocuk Hematoloji
ve Onkoloji Bilim Dalı’nda 50 lösemili çocukta gelişen 260 febril nötropeni atağı retrospektif
olarak incelendi, ampirik antibiyoterapi seçimi, antibiyoterapi modifikasyonları, kültür
sonuçları, tedavi süreleri ve mortaliteleri değerlendirildi.
Mikrobiyolojik ve/veya klinik olarak kanıtlanmış infeksiyon, 155 ( % 59,6) atakta saptandı.
Febril nötropeni ataklarının %19,2’sinde bakteriyemi saptandı. Bunlardan % 52’si gram
pozitif, % 24’ü gram negatif, % 14’ü fungal patojenlerdi. Febril nötropeni atağı esnasında altı
hasta ( % 12) kaybedildi. Başvuru esnasında yüksek riskli grup olmalarından dolayı atakların
%65’inde kombine tedavi uygulandı.
Sonuçta uluslar arası kabul görmüş febril nötropenide standart bir tedavi protokolü yoktur.
Tedavi başarısı kişiye bağlı özellikler, infeksiyon tipi, merkezin flora ve direnç durumu, altta
yatan hastalık, beklenen nötropeni düzelme süresi gibi birçok faktöre bağlıdır. Her merkez risk
gruplarına göre ampirik başlangıç antibiyoterapi tedavi protokolünü belirlemelidir
Anahtar kelimeler: Febril nötropeni, akut lösemi, çocuk

RETROSPECTIVE EVALUATION OF FEBRILE NEUTROPENIA EPISODES IN
CHILDHOOD ACUTE LEUKEMİAS
ABSTRACT
Infections are important causes of morbidity and mortality in neutropenic patients with cancer.
In this study, we wanted to determine the bacteremia frequency, risk factors and epidemiology
of febrile neutropenia episodes in childhood acute leukemia and to emphasize the points to be
considered in the selection of monotherapy and combined treatment.
In this study, 260 febrile neutropenia attacks that developed in 50 children with leukemia in
Dicle University Faculty of Medicine (DUTF) Pediatric Hematology and Oncology Department
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for three years were retrospectively analyzed, empirical antibiotic choice, antibiotic
modifications, culture results, treatment durations and mortality were evaluated.
Microbiological and/or clinically proven infection was detected in 155 (59.6%) attacks.
Bacteremia was detected in 19.2% of febrile neutropenia attacks. Of these, 52% were gram
positive, 24% gram negative, and 14% were fungal pathogens. Six patients (12%) died during
an episode of febrile neutropenia. Combined treatment was applied in 65% of the attacks, since
they were a high-risk group at the time of admission.
As a result, there is no internationally accepted standard treatment protocol for febrile
neutropenia. The success of treatment depends on many factors such as individual
characteristics, type of infection, central flora and resistance status, underlying disease,
expected neutropenia recovery time. Each center should determine the empirical initial
antibiotic treatment protocol according to risk groups.
Keywords: Febrile neutropenia, acute leukemia, children.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİLERİNDE FEBRİL NÖTROPENİ
EPİZODLARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

ORCID ID: 0000-0001-5224-8583
1. GİRİŞ VE AMAÇ
Çocukluk çağı kanserlerinde genel sağkalım oranları son 5 yılda %84'e kadar önemli ölçüde
iyileşmiştir. Buna rağmen nötropenik hastalarda infeksiyonlar halen en önemli morbidite ve
mortalite nedeni olmaya devam etmektedir(1).
Nötropenili hastalarda bakteriyel enfeksiyonların yüksek insidansı ve antibiyotik direncinin
ortaya çıkması, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımının artmasına neden olmuştur (2).
Bu çalışmamızda çocuk hematolojik onkolojik acillerinden olan febril nötropeni ataklarında
kliniğimizdeki risk faktörlerini belirleyip, morbidite ve mortaliteyi azaltıp hasta yönetiminde
standart bir yaklaşım oluşturmayı amaçladık.
Tanım;
Mutlak nötrofil sayısı (absolute neutrophil count) MNS: Toplam lökosit sayısının periferik
kan yaymasındaki toplam nötrofil yüzdesi (nötrofil çomakların toplamı) ile çarpımı sonrasında
elde edilen sayı (3).
Ateş: Oral veya aksiller tek sefer 38,3°C ve üstü veya bir saat süreyle 38,0-38,2°C arası ateş(3).
Nötropeni: MNS<500/mm3 olan veya MNS 500–1000/mm3 arasında olup, ancak 48 saat
içinde MNS’nın 500/mm3’ün altına düşmesi beklenen hastalar(3).
Febril nötropenide tedavi planlanmadan önce risk faktörleri ayrıntılı değerlendirilmeli, uygun
kültür ve laboratuar tetkikleri alındıktan sonra hemen ampirik antibiyoterapiye başlanmalıdır.
Erişkinlerin aksine çocuklardaki FN’de standart bir tedavi yaklaşımı yoktur. İlk 3-5 gün sonra
ateşi devam eden hastalar; bakteriyel olmayan infeksiyon, antibiyotik direnci, ilaca yavaş
cevap, sekonder infeksiyon, yetersiz serum antibiyotik düzeyi, ilaç ateşi, avasküler odak
infeksiyonu açısından tekrar değerlendirilip tedavi modifikasyonu yapılmalıdır (antiviral tdv,
antifungal tedavi, daha geniş spektrumlu, daha yüksek doz tdv, IVIG, steroid vb)(3).
Febril nötropenili hastaya yaklaşım (4,5);
1. Ayrıntılı anamnez-fizik muayene (şok, hemodinamik boz, hipotansiyon, takipne/hipoksi
(SaO2<%94) bilinç kaybı, kanama, dehidratasyon, kusma, karın ağrısı, ağır mukozit, organ
yetmezliği)
2. Lokalize enfeksiyon bölgelerinden kültür ve kan kültürü (kan, idrar, BOS, gayta, katater
kültürü)
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3. Yardımcı laboratuvar incelemeleri (CRP,IL-6, IL-8, Prokalsitonin, MBP)
4. Görüntüleme yöntemleri( PA akciğer, abdomen USG, HRCT , abdomen BT)
5. Antimikrobiyal tedavi(monoterapi, kombine tdv, antiviral, antifungal)
6. Büyüme faktörü, IVIG
Yüksek riskli olgularda enfeksiyon komplikasyonu %35, risk faktörü olmayanlarda %3 olarak
bildirilmektedir. En sık kullanılan yüksek riskli durumlar (6);
1. Ani gelişen, uzamış (>10 gün) ve ağır nötropeni (MNS< 100/ mm3 )
2. Nötropeni ile beraber hücresel immünite bozukluğunun olması
3. Ciddi mukozit, kusma, karın ağrısı
4. Hemorajik diyatezin olması
5. İlaçlara allerjik reaksiyon gelişmesi
6. Primer hastalık remisyonda değil
7. <1 yaş altı hasta
8. Trombosit sayısı<75.000/mm3
9. Kİ’de düzelme olmaması
10. Primer hastalık remisyonda değil

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
Kliniği’nde 2008-2011 tarihleri arasında 45 Akut Lenfoblastik Lösemi(ALL), beş AML(Akut
Miyeloblastik Lösemi) olmak üzere toplam 50 akut lösemi hastası alındı. Akut Lenfoblastik
Lösemi tanısı ile izlenen hastalara TR-ALL BFM 2000 protokolü, AML tanısı ile izlenen
hastalara AML-BFM 93 protokolü uygulandı. Çalışmada bu hastalarda kemoterapiye bağlı
gelişen 260 Febril Nötropeni (FN) atağı retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara akut
lösemi tanısı klinik, tam kan sayımı, periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu, histokimyasal
boyama, flow sitometri ve sitogenetik değerlendirme ile konuldu. Bu çalışma için Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Yerel Etik Kurulu’nun
onayı, 13 Ocak 2012 tarih ve 368 sayılı kararı alındı.
Çalışmaya alınan hastaların dosyalarından demografik özellikleri, risk grupları, bakteriyemi
nedenleri, profilaktik ve ampirik tedavi yaklaşımı ve bunların mortaliteyle olan ilişkisi
incelendi.
Hastaların alınan tıbbi öyküsü ve fizik muayenesi ile birlikte en az iki adet kan kültürü, idrar
kültürü, klinik semptom ve bulgularına göre uygun vücut bölgelerinden alınan kültürler, akciğer
grafisi, tam kan sayımı, tam idrar analizi ve kan biyokimya kayıtları değerlendirildi. Kan
kültürlerinin otomatize sistem (BACTEC) ile çalışıldığı saptandı.
Araştırma verilerimizin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 15,0 istatistik paket programı
kullanıldı. Ölçümsel değişkenlerimiz ortalama ± standart sapma (SD) ile kategorik
değişkenlerimiz sayı ve yüzde (%) ile sunuldu. Nitel değişkenlerin gruplar arası
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karşılaştırılması ki-kare analizi ile nicel değişkenlerin ikili gruplar arası karşılaştırılması MannWhitney U testi ile üçlü gruplar arası karşılaştırılması Kruskal-Wallis testi ile yapıldı.
Değişkenler arası ilişki Spearman korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi ile test edildi.
İstatistiksel olarak p ≤ 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi ve anlamlılık derecesinde p
≤ 0,05 önemli derecede anlamlı, p ≤ 0,01 çok önemli derecede anlamlı, p ≤ 0,001 ileri derecede
anlamlı olarak kabul edildi.

3. BULGULAR
Çocukluk çağı hematolojik onkolojik acillerden biri olan febril nötropenide risk faktörleri
hastaya ait, hastalığa ait ve epizoda spesifik olabilir (Tablo-1). Çalışmamızda atakların 111’inde
( % 42,7) risk faktörleri saptandı. En sık 78’inde ( % 30) mukozit, 68’inde ( % 26,2) ishal,
79’unda ( % 30,4) organ fonksiyon bozukluğu, 58’inde ( % 22,3) hipotansiyon ve 34’ünde ( %
12,7) yoğun bakım ihtiyacının olduğu gözlendi (Tablo-1).
Nötropenisi derin başlangıçlı olanlarda tedavi başarısı, daha az gözlendi( p ≤ 0,00). Port katater
kullananlarda bakteriyemi daha sık gözlendi. Port kateter kullananlarda en sık saptanan patojen
ajan %48 oranında gram (+) olarak MRKNS olduğu saptandı. Atakların 50’sinde ( % 19,2)
bakteriyemi saptandı. Kan kültüründe üreme saptananların 26’sını ( % 52) gram-pozitif
bakteriler, 12’sini (% 24) gram-negatif bakteriler ve yedisini ( % 14) candida spp
oluşturmaktaydı (Tablo-2).

Tablo-1. Hastaların Demografik Özellikleri.
Toplam hasta sayısı(n)/ atak sayısı (FN)

50 /260

Cinsiyet
•
Kız
•
Erkek
Yaş(ay; ortalama±SD;aralık)
•
Kız
•
Erkek

•
28(%44)
•
22(56)
71,78±39,77(9-162) ay
•
78,16±33,60(12-137) ay
•
66,87±43,41(9-162) ay

Primer tanı
•
ALL-SRG
•
ALL-MRG
•
ALL-HRG
•
AML
İnfeksiyon kategorisi
•
MTİ
•
KTİ
•
NBA
Hasta başına düşen ortalama atak sayısı
Ortalama yatış süresi
Ortalama nötropeni süresi
•
MTİ
•
KTİ
•
NBA
Ortalama ateş süresi
Atak esnasında hastalık durumu(n/%)
•
Remisyonda
•
Yeni tanı
•
Relaps/refrakter
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•
•
•
•

Hasta sayısı
11(%22)
20(%40)
14(%28)
5(%10)

Atak sayısı
48(%18,4)
84(%32,3)
107(%41,2)
21(%8,1)

•
50(%19,2)
•
105 (%40,4)
•
105 (%40,4)
6,71±3,19(1-15)
17,7±14,83(1-91) gün
5,81±4,62(1-26) gün
•
16,6±14,5 gün
•
13,9±9,36 gün
•
10,4±13,09 gün
2,75±3,67(1-33) gün
•
•
•

862

183( %70,4)
47 (%18,1)
30(%11,5)
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Başlangıç MNS(n/%)
•
<100/mm3
•
100-500/mm3
•
500-1000/mm3
Nötropeninin başlangıç durumu (n/%)
•
Ani
•
Uzun
•
Derin
Başlangıç esnasında ateş durumu
Port katater
•
Hasta sayısı
•
Atak sayısı
•
Bakteriyemi
•
Ölüm

•
•
•

119 (%45,8)
86 (%33,1)
55 (%21,2)

•
133 (%51,2)
•
16 (%6,2)
•
111(%42,7)
206 (%79,2)

İnfeksiyon tipi ( FN atak/%)
•
Sepsis
•
Solunum yolu infeksiyonu
•
GIS infeksiyonu
•
GÜS infeksiyonu
•
YDE
•
Diş-sinopulmoner infeksiyon
•
Kateter infeksiyonu
•
Tifilit
•
Toplam
Başlangıç Ampirik Tedavi
•
Kombine
•
Monoterapi
Ölüm (hasta/%)

•
•
•
•

19 (%38)
112(%43,1)
31 (%28,4)
2(%10,5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17(%16,2)
50 (%47,6)
23 (%21,9)
20 (%18)
8 (%7,6)
11 (%10,5)
11(%10,5)
2 (%1,9)
105 (%100)

•
•

%65
%35

6 (%12)

Tablo-2. Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar.
ETKEN
1.
GRAM (+) MO
-MRKNS
-MSSA
-Enterococcus spp.
-Streptococcus
-Corynebacterium
-Bacillus
TOPLAM
2.
GRAM (-) MO
-E.coli
-K. Pneumonia
-P. aeuroginosa
-Salmonella spp.
-Stenotrophomonas maltophilia
-Acinetobacter
TOPLAM
3.
MANTAR
-Candida spp.
TOPLAM
4.
MİKST
-Enterobacter mikst
-MRKNSA mikst
-MSSA mikst
-Streptokok mikst
-Candida mikst
TOPLAM

ATAK SAYISI

YÜZDE (%)

14
3
2
4
2
1
26

28
6
4
8
4
2
52

5
1
2
2
1
1
12

10
2
4
4
2
2
24

7
7

14
14

1
1
1
1
1
5

2
2
2
2
2
10

GENEL TOPLAM

50

100
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Tedavi sonucunda atakların 147’sinde ( % 56,5) başlangıç ampirik tedavi ile başarılı sonuç
alındığı, 107’sinde ( % 41,2) tedavi modifikasyonu ile başarılı sonuç alındığı, altısında ( % 2,3)
tedaviye yanıt vermediği saptandı.
Febril nötropeni tedavisinde % 65 kombine antibiyotik tedavisi, % 35’inde ise monoterapi
uygulandı. Kombine tedavide ensık karbapenem ve aminoglikozitlerin ikili ve/veya
glikopeptidlerle üçlü birlikteliği saptandı. Monoterapide ise ensık karbapenemlerin veya
üçüncü kuşak sefalosporinlerin kullanıldığı görüldü. Atakların sıklık sırasına göre 85’inde ( %
32,7) meropenem/imipenem + aminoglikozid + glikopeptid, 66’sında (%25,4)
meropenem/imipenem + aminoglikozid, 61’inde ( % 23,5) imipenem/meropenem, 14’ünde ( %
5,4) seftriakson/sefotaksim, 11’inde ( % 4,2) sefoperazon-sulbaktam, yedisinde ( % 2,7)
sefoperazon-sulbaktam + aminoglikozid + glikopeptid, altısında ( % 2,3) ampisilin-sulbaktam
+ makrolid, beşinde ( % 1,9) sefepim, üçünde ( % 1,2) sefepim + aminoglikozid, ikisinde ( %
0,77) sefepim + aminoglikozid + glikopeptid kullanıldığı saptandı
Kombine tedaviye atakların 164’ünde ( % 63) aminoglikozidlerin ve 101’inde (%38,8)
glikopeptidlerin eklendiği saptandı. Beş ile yedi günü geçen ateşli durumlarda kombine
tedaviye atakların 43’ünde ( % 16,5) antifungal eklendiği ve 18’inde ( % 6,9) ise antiviral
başlandığı saptandı.
Total atak sayısı erkeklerde daha fazla olmakla birlikte her iki cinste sırasıyla ALL-HRG ve
ALL-MRG daha sık saptandı. Bunun yanında kız hastalarda ALL-SRG atak sayıları erkeklere
oranla daha fazla gözlendi.
Cinsiyete göre ortalama yaş aralığı erkeklerde aha küçük saptandı. Ataklar sırasında altı ( %
12) ALL-HRG tanısı ile izlenen hasta kaybedildi. Kaybedilen hastaların dördünde ( % 67)
nedeni bilinmeyen ateş(NBA) ve ikisinde ( % 33) mikrobiyolojik tanımlanmış infeksiyon
(MTİ) saptandı. Sepsis nedeniyle kaybedilen iki hastadan birinin kan kültüründe (% 50)
Acinetobacter ürerken, diğer hastanın kan kültüründe de ( % 50) koagülaz negatif stafilokok
ürediği görüldü. Kaybedilen hastalardan birinin ( % 16,7) remisyonda olduğu, birinin ( % 16,7)
yeni tanı olduğu ve dördünün ( % 66,6) relaps/ refrakter olduğu saptandı. Atak esnasında
hastaların ikisinin ( % 33,3) port kateter kullandığı saptandı. Ortalama nötropeni süresi
ölenlerde yaşayanlara kıyasla daha uzun gözlendi.
MİT’ın ortalama yaş aralığı daha küçük, ortalama yatış süreleri daha uzun, ortalama nötropeni
süresi daha uzun, ortalama ateş süreleri daha uzun gözlendi.
Atakların ortalama nötropeni ve ateş süreleri bakteriyemi olanlarda daha uzun gözlendi. Febril
başlangıçlı atakların ortalama yaş aralığı daha küçük, ortalama yatış ve ateş süreleri daha uzun
gözlendi.
Glikopeptid/antifungal tedavi kullanan grubun ortalama yatış süresi, nötropeni süresi ve ateş
süresi kullanmayanlara kıyasla daha uzun gözlendi(p ≤ 0,001). Kan dolaşımı infeksiyonu
saptanan 50 ataktan kültür antibiyogram sonuçlarına göre yalnızca bir atakta (% 2) vankomisine
direnç saptandı o atakta da linezolide duyarlı staphylococcus aureus olduğu saptandı.

www.artuklukongresi.org

864

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

TARTIŞMA
Bu çalışmada 50 hastada gelişen toplam 260 FN atağı retrospektif olarak incelendi. En fazla
atak sayısı sırasıyla 107( % 41,2) ALL-HRG (yüksek doz ajanların kemik iligini baskılayıcı
etkisinin yüksek olması nedeniyle) ve 84( % 32,3) ALL-MRG (sıklığının fazla olması
sebebiyle) hastalarında saptandı.
Hastalıkta relaps/refrakter olanlarda ortalama atak sayısı daha fazla saptandı. Literatürde benzer
olarak hastalık evresinin yüksek risk sınıflamasına alındığı vurgulanmıştır (7).
Ortalama yatış süresi mikrobiyolojik tanımlanmış infeksiyonlarda, bakteriyemide, ateşli
başlangıçlı ataklarda, glikopeptid veya antifungal kullananlarda ve yeni tanılarda daha uzun
saptandı.
Ortalama yaş aralığı erkeklerde, bakteriyemide, febril başlangıçlı ataklarda ve başarısız tedavi
olanlarda daha küçük saptandı. Literatürde benzer olarak beş yaşından küçük hastalar yüksek
riskli kabul edilmiştir (7)
Ortalama nötropeni süresi ölenlerde, MTİ’da, bakteriyemide, glikopeptid veya antifungal
kullananlarda daha uzundu. Uzamış nötropenik süre beklenildiği gibi sekonder infeksiyon ve
bununla ilişkili mortalite riskini artırmaktadır. Literatürde benzer olarak ortalama nötropeni
süresi ölenlerde, MTİ’da ve bakteriyemide daha uzun saptanmıştır(8).Çalışmamızda atak
ilişkili mortalite % 12 bulundu. Nötropeninin derecesi ve hastalığın remisyonda olup olmaması
da mortalite açısından büyük risk taşımaktadır(4,5). Çalışmamızda kaybedilen hastaların hepsi
ağır nötropenik dördü ise relaps/refrakter idi.
Çalışmamızda başlangıç mutlak nötrofil sayısı 119 atakta <100/mm3 ( % 45,8) idi. Amman ve
ark.’ları tarafından MNS > 100/mm3 olanların bakteriyemi gelişimi için düşük riskli olduğu
vurgulanmıştır (9,10). Çalışmamızda nötropeninin başlangıç durumu 133 atakta ani ( % 51,2),
111 atakta derin ( % 42,7), 16 atakta uzun ( % 6,2) saptandı. Diğer çalışmalarla benzer olarak
derin nötropeni ve uzun süreli ateşin bakteriyemi gelişimi için risk faktörü olduğu görüldü. (11).
Port kateter kullananlarda bakteriyemi gözlenme oranı daha fazla gözlendi.Çalışmamızda port
kateter kullananlarda en sık patojen ajan % 48 oranında gram (+) ajan olan koagülaz negatif
stafilokoktu. Özellikle akut lösemiler, kateter ilişkili bakteriyemi gelişimi için daha riskli olarak
tanımlanmaktadır. Olgularımızın 175’inde G-CSF kullanılmazken ( % 67,3), 85’inde
kullanıldığı görüldü ( % 32,7). Literatürde büyüme faktörü kullanımı ile ilgili kesin karar
olmamasına rağmen ASCO FN riski > %40 olanlarda kullanımını önermektedir (7).
Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak bakteriyemi oranı % 19,2 saptandı. Literatürde
infeksiyonun en önemli kanıtı olan bakteriyemi febril nötropenik atakların ancak % 30-40’ında
tanımlanabilmiştir. Söker ve ark.’ları 2001’de % 27 oranında bakteriyemi saptanmıştır (9).
Çalışmamızda bakteriyemilerde izole edilen 50 patojen bakterinin literatürle uyumlu olarak
gram-pozitif baskın gözlendi. En sık infeksiyon odağı sepsis ve solunum yolu enfeksiyonu
gözlenip, Altınel ve ark.’ları ilebenzer gözlenmiş (12).
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Çalışmamızda fungal infeksiyon varlığı yedi atakta kan kültüründe; dört atakta port kateter
kültüründe (mikst infeksiyon); bir atakta gaita kültüründe; saptandı. Hiçbir hastada
galaktomannan, mannan, antimannan veya 1,3-b-d-Glucan bakılamamıştır. Reyhanioğlu ve
ark.’ları FN’si olan çocuklarda invaziv fungal aspergillozun erken teşhisinde kullanılan
galaktomannan ve 1,3-β-D-glukan testlerinin yüksek yanlış pozitifliğini vurgulamıştır (13).
Çalışmamızda % 26,2 oranında ishal, % 30 mukozit, saptandı. Amerikan Klinik Onkoloji
Derneği tarafından mukozit yüksek risk faktörleri olarak kabul edilmiştir (14). Offidanni ve
ark.’ları otolog KHN yapılan hematolojik maligniteli hastalarda evre II-IV mukozit varlığının
infeksiyöz komplikasyonları 3-4 kat arttırdığı bildirmişlerdir (15)
Çocukluk çağı hematolojik maligniteli hastalarda FN tedavisinde monoterapinin kombine
tedavisi kadar etkili bulunduğu ve vakanın klinik durumu da uygunsa güvenle kullanılabileceği
belirtilmiştir (9,16). Amerikan Klinik Onkoloji Derneği tedavi yaklaşımı düşük riskli gruba oral
tedavi, yüksek riskli gruba antipseudomonal etkili beta laktam veya karbapenemin monoterapi
olarak kullanılması; klinik olarak stabil olmayan, dirençli infeksiyon şüphesi olan veya dirençli
patojenlerin yüksek oranda olduğu merkezlerde kombine tedavide gram negatif etkili bir ajan
veya glikopeptid ekleme önerilmiştir (7). Ülkemizde yapılan bir çalışmada gram negatif bakteri
infeksiyonlarına yönelik başlanan ampirik tedaviye ilk üç günde olumlu yanıt alınamayan ve
gram pozitif bakteri infeksiyonu olasılığı bulunan hastalarda kombinasyona vankomisin ilavesi
önerilmiştir (17).
Bizim febril nötropenik hastalarımızda atak ile ilişkili mortalite oranımız % 12 oranında
literatür ile uyumlu olarak bulundu. (13). Biz de kaybedilen olguları incelediğimizde küçük yaş,
relaps/refrakter olma, ağır nötropenik başlangıcın nedenler arasında olduğunu saptadık.
Literatürden farklı olarak kliniğimizde kombine tedavinin daha sık kullanılmasının nedeni
olarak gerek hastalık tipi (lösemi), gerekse diğer risk faktörleri (yaş, port kateter kullanımı)
taşıması nedeniyle yüksek riskli grup kabul edildiğinden kaynaklandığı düşünüldü (18).

SONUÇ
Hastalarımızda FN ataklarından elde ettiğimiz sonuçlar, literatürde bildirilen farklı kanser
türlerinin dahil edildiği febril nötropenik atakların sonuçları ile benzer olarak bulundu. Sonuçta
uluslar arası kabul görmüş febril nötropenide standart bir tedavi protokolü yoktur. Tedavi
başarısı kişiye bağlı özellikler, infeksiyon tipi, merkezin flora ve direnç durumu, altta yatan
hastalık, beklenen nötropeni düzelme süresi gibi birçok faktöre bağlıdır. Her merkez risk
gruplarına göre ampirik başlangıç antibiyoterapi tedavi protokolünü belirlemelidir. Ayrıca
yıllar içinde FN’de etken olabilen M.O, flora, tedavi seçeneklerinin değişebileceğini
vurgulamak ve bu çalışmanın aralıklı olarak tekrarlanması gerektiğini ispatlamak istedik.
Sonuçta bu verilerin daha fazla sayıda ve daha fazla hasta popülasyonunda yapılan çalışmalarla
desteklenmesi, nötropenik ateşte ampirik tedavi rejimlerinin alınacak sonuçlara göre
değerlendirilip yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanısına vardık.
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Abstract
The study of storage losses of soft wheat along 06 months, During the first two months,
temperature affects grains that have undergone cryptogramic disease during development.
These losses represent about 30% for common wheat for total losses. From the third month of
storage, humidity is a determining factor in generating certain types of losses, especially (live
insects, attacked grains, dead insects, impurities, dust, sprouted grains, broken grains). These
losses represent 53% for common wheat for total losses. This explains why soft wheat is more
sensitive to humidity during storage for more than three months. Grains of other cereals affect
the degradation of wheat in the presence of temperature and humidity and accounted for 17%
for common wheat. This leads us to clean the cereals before storing it in order to reduce these
losses. As regards the rheological characteristics of soft wheat has a greater extensibility.
The new knowledge about the global evolution of the stored wheat ecosystem issued from this
systemic approach should be useful for the enhancement of modern strategies of integrated
protection of stored grain, sanitary quality management when stored for a long period.
The study of storage losses of soft wheat over 06 months.
Keywords Keywords: Cereals, wheat quality; loss of storage grain, Tunisia

Introduction
In Tunisia, cereal production does not cover the country's consumption needs. On average, we
import 40% of our cereal requirements. In addition, the seasonal nature of cereal production
requires us to store cereals for longer or shorter periods. Cereals are the most important source
of food in Tunisia Energy intake for human consumption is higher than for all other foods
combined. The identification of the losses through an experimental study, as well as the time
of appearance of qualitative losses of soft wheat, during the period of storage in control and
experimental cells could show that during 06 months.
Problems related to the storage of cereals and more particularly those posed by pests require
effective solutions for the safeguarding of our cereal harvest and consequently of our basic
food. The development of storage and conservation systems in Tunisia allows us to manage
our long-term grain stocks with the minimum of expenses. Storage systems operate under a
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wide range of variables including climate, harvest type, humidity content end use of the
product

Materiel and Methods
To be able to study validly the losses of the imported common soft wheat as well on the
plan quantitative as qualitative it is necessary to understand the system of existing storage and
its state of function this evaluation was realized in the storage site of Birkasaa( Tunis) in
during a period of 6 months. A quantity of imported common wheat was transferred by
Goulette (Tunis) .The presentation of the working methodology used for soft wheat limits
itself only to the method of search and classification of the impurities.
These quantities were stored in about two small unit 500 tons each, a unit was used as unit
witness baton and the second as experimental unit.
Silo witness 500 tons of imported common soft wheat were stored in unit witness Here the
wheat and with the exception of the disinsectization, underwent no technical operation during
all the period of the storage. The analysis and the evaluation of the quantity were made that at
the end of the period of storage to be compared with the results obtained at the level of the
experimental unit.
Every two months, the contents of the experimental unit have bin transfer in another concrete
(watertight) cell (unit) translating) put in reserve after cleaning and disinsectization and
intended for the experiment. Samples were taken after every technical operation. Method of
work for both wheat .Physical analyses: The main physical characteristics of grains are
defined by the weight in the hectolitre and the content in impurities. The impurities: two
method of search and classification of the impurities for the imported common wheat The
following operations are made in the order:
- Refusal of the sieve of 2mm: separate the grains of the other cereal, the grains heated
chambers, grains affected by insects, midge grains, the broken grains, the germinated grains
and the diverse impurities.
- Refusal of the sieve of 1mm: separate the impurities grains, the diverse impurities, the
germinated grains, the broken grains.
Tamest of tamis1mm: place all of the tamest in the small dish of the impurities themselves
The search for impurities is the operation which aims at separating, classifying and weighing
the various impurities (broken, sprouted, heated attack, impurities, dust, scalds, other cereals,
fusarium, gall midge + 50%, midge -50%, live and dead insects) grain contained in a sample.
Different operations are necessary for the investigation of impurities after sieving. This
operation is carried out with great rigor while respecting the following conditions. Stirring
time of 30 to 45 seconds, screen position, the sieving is carried out by a movement or slots
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being oriented in the direction of movement. The sieves used for the detection of impurities
are of two types; the 2mm slot screen and the 1mm slot screen.

Results and Discussions
The establishment of statistical interactions that link storage duration, humidity, grain
temperature on the one hand and the different grains variables (broken, sprouted, heated
attack, impurities, dust, scalds, other cereals, fusarium, gall midge + 50%, midge -50%, live
and dead insects) and others predicts the importance of the different types of qualitative losses
during the period of storage of cereals according to the experimental data. Regression analysis
of different variables for soft wheat was performed by XLSTAT.
The study of storage losses of soft wheat over 06 months, in experimental silos recorded for
stocks. Soft wheat proved to be the most sensitive to "critical" conservation conditions, with
the highest rate of increase in insect populations, associated with the occurrence of different
cryptogrammic diseases of this type of grain. This particular susceptibility to fungal attack has
been positively correlated with the level of equilibrium that is established during storage
between interstitial air humidity and the upper humidity content of the grains. It has been
deduced from this result that the particular characteristics of the structure of the cell layers of
the grain shell (pericarp, test and aleuronic layer) of common wheat significantly influence
the absorption of humidity from the ambient air. This difference between stored soft wheat
and durum wheat should be logically associated with the composition and the different
structure of the grain envelopes which give it different physicochemical and mechanical
properties (which cannot be observed in terms of the rheological properties of the grain).
The new knowledge about the global evolution of the stored wheat ecosystem issued from this
systemic approach should be useful for the enhancement of modern strategies of integrated
protection of stored grain, sanitary quality management when stored for a long period.
Although the analysis of the variance showed a significant difference between the two silos
(control and experimental). During the six-month common wheat storage period, only 0.57%
of the quantitative loss in the control silo and 0.47% in the experimental silo were observed.
The physical storage losses for both silo (control and experimental) cases are the result of
insect damage, dusting at the time of loading and unloading, retention of certain amounts of
wheat in the foot. of the elevator, in the distribution circuits and finally the fall of wheat in the
gallery full of water due to lack of sealing of the elevator foot. The results show that there has
been no improvement in the quality of common wheat under transfer cell storage in the
experimental silo. Based on the averaging analysis, at the end of 6 months of storage of both
silos, the rate of broken kernels increased during the storage period in the control and
experimental silos, reflecting the effect of translating grain of 0 , 20% to 1.20%. Sprouted
grains are reduced by 0.1% in the 0.05% control silo in the experimental silo.While for the
attacked grains remained constant by 0.4% for both silos, so that the appearance of dead
insects higher in the experimental silo (13ind / kg) saw that this silo underwent treatments
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before during filling. Part of the living insects died by shaking the grain impurity rate is
0.35% for the control silo while it is 0.25% for the experimental silo.
This is due to the presence of broken grains and dust, attacked grain and dust at the beginning
of durum storage in the experimental and control silos. Wheat grain deterioration variables
tend to shatter broken kernels, attacked kernels, impurities, living insects, dead insects, and
dust. Parameters related to the temperature effect of soft wheat kernels (heated kernels,
cecydomie grains + 50%, cecydomie grains -50%, fusarium grains, on the other hand. Broken
kernels are the most important cause that causes the different types of kernel grain
degradation in the presence of moisture.
During the first two months, temperature affects wheat kernels that have undergone fungus
diseases (Samir Zahri.et al 2013) (NDIAYE, 2001).The heated grains, the scalded grains, the
midge -50% grains, the midge -50% grains which represent about 30% of the total losses.
From the third month of storage, humidity is a determining factor to generate certain types of
losses, especially (live insects, attacked grains, dead insects, impurities, dust, sprouted grains,
broken grains). These losses represent 53% of total losses. The remaining losses which are the
fusarium grains and the grains of other cereals represents 17% are losses existing from the
beginning of storage of the common wheat. These types of losses are sensitive to temperature
and humidity. The models of the determined regression equations of the different variables of
soft wheat degradation. They make it possible to note that in the presence of humidity and
temperature are main causes of the different losses for the broken grains, the attacked grains,
the impurities, the fusariated grains and the living insects are validated by the equations

Fig 1:Regression of soft wheat humidity grains according to storage days

Fig2: Regression of soft wheat grain temperature according to storage days
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These types of losses are sensitive to temperature and humidity.
The models of the determined regression equations of the different variables of soft wheat
degradation (fig 1 and 2). They make it possible to note that in the presence of humidity and
temperature are main causes of the different losses for the broken grains, the attacked grains,
the impurities, the fusariated grains and the living insects are validated by the equations

 G ca = 2,848+4,3285*Imp+2,159*G ci (-50%)-0,207*G fu-0,238*In V

(R²= 0,99) (1)

 G at = -0,181-0,205*G fu+0,055*In V+0,034*In M+0,090*G ca

(R²=0,99)

 Imp = -0,658-0,498*G ci-50%+0,047*G fu+0,055*In V+0,231*G ca

(R²= 0, 99) (3)

(2)

 Pou = -0,3591+0,011*In V+0,008*In M+0,793*Imp+1,095*G ci+50%

(R²=0,99) (4)

 In V = 11, 95-4,19*G ca+18, 162*Imp+9,06*G cé-50%-0,86*G fu

(R²=0, 99) (5)

 In M= 24, 47-25, 86*G éch+13, 58*G cé+50%-4, 39*G fu+17, 55*Pou

(R²=0, 99) (6)

Hug: humidity of grain, Tg: temperature of grain, J : days , G ca : broken grains, , G at:
attacked grains, G au Ce: grains other cereals, In V : alive insects, In M: dead insects, Pou:
dust, G fu Fusarium-, G cé+50%- Cecydomie grains +50%, G cé-50%- Cecydomie grains 50%

Fig3: Regression of the attacked grains evolution in soft wheat grains according to the days
of storage

Fig 4: Regression of dust evolution in soft wheat grains according to storage days
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Fig5: Regression of impurity evolution in soft wheat grains according to storage days

Fig6: Regression of the evolution of living insects in soft wheat grains according to days of
storage

Fig7: Regression of the evolution of dead insects in soft wheat grains according to the days
of storage
The models of the determined regression equations of the different soft degradation variables
make it possible to note that humidity and temperature are the main factors for the increase of
losses by the damage of broken grains, attacked grains (fig3) and dust(fig4). This is validated
by the equations (1, 2, 3, 4, 5, 6), which explain that each variable causes the others in the
presence of temperature and humidity .The increase of the attacked grains generates an
elevation of the broken grains later all this will generate an increase of dust caused by the
activity of the insects( fig 6) with presence of broken grains and dust, attacked and fusarium
grains at the beginning of soft storage in the experimental and control silos. All the models are
explained inter alia by the attacked grains variable, which explains that this one is the main
problem of the stored soft wheat alterations; Indicating that fusarium and parched grains are
the main factors in the commercial decommissioning of soft wheat. While the dust results
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from all these degradations. Models of regression equations for the occurrence of live and
dead insects ( fig 7) show that these insect variables vary with storage time (days), humidity
and temperature of model stored soft wheat grains. In addition to the regression equations of
living and dead insects that are explained by the attacked cecydomie grains +50% fusarium
grain and scalded soft wheat grains stored, show that these latter factors increase the
proliferation of insects in the soft wheat mass in the presence of temperature and humidity.
The increase of broken grains and grains attacked by live insects generate an increase of
impurities ( fig 5). Fusarium, scald and midge (+ 50% and -50%) grains are fragile grains
because of their attack by fungi and insects during the heading and flowering stage of their
development in the ears, otherwise many FAO specialists, including (estimated weight loss
due to feeding larvae and adults of insects. According to Ratcliffe (1941) an adult insect
consumes a weight of wheat per week equal to its own weight. While it is true that much work
has been devoted to the estimation of grain losses by primary pests, this is not yet the case for
so-called secondary pests.
We have shown that damage is only possible on broken or whole grains previously punctured
by primary pests. Thus, the present results, which show that the dry matter loss is proportional
to the primary infestation rates, confirm the results obtained. Given the qualitative losses
caused by the insect, the losses can be amplified over a long period of time. the extent of the
quantum damage, it must be considered that a truly harmful insect that must be rationally
controlled to protect the grain during storage and conservation.

Conclusion
The presence of broken grain and impurities are an important element favorable to
development insects. For this purpose, brand new lot must be properly cleaned before placing
in stock.
New knowledge on the overall evolution of the stored soft wheat ecosystem from this
systemic approach should be useful for improving modern strategies for the integrated
protection of stored cereals, for health quality management when stored for a long time.
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ABSTRACT
The development of materials with the purpose of application in the medical area must
consider biological and mechanical requirements. Biological compatibility is associated with
interactions between cells and Biomaterials and their success in performing a specific
function. Mechanical compatibility is associated with concepts such as: traction, compression,
torsion, fatigue, bending and wear resistance. The choice of titanium for use as an implant in
orthopedic and dental areas is due to its excellent mechanical properties, biocompatibility and
good corrosion resistance. Among the most commonly used materials, titanium b alloys stand
out, as they have a lower elastic modulus and, as a result, are close to the biomechanics of
bone. To improve such properties, b-phase stabilizing elements are added to the titanium
matrix, among these elements are tantalum, molybdenum, vanadium, nickel, niobium, iron,
chromium and cobalt, which have the function of stabilizing b-phase at room temperature. In
this scenario, the Ti-47Nb alloy stands out, which due to its structural characteristics, has
superior mechanical properties, elastic modulus close to human bone, making it a promising
alternative for use as a biomaterial. Another important factor to be analyzed is the corrosion
resistance of these alloys, since the presence of body fluids, inflammatory processes, the
presence of fluorine and chlorine ions increase the amount of ion release and can lead to
rejection processes. Thus, the aim of this work was to evaluate the influence of heat
treatments on the hardness and corrosion resistance of a Ti-47Nb alloy. For this, Vickers
microhardness tests, electrochemical tests, scanning electron microscopy and wettability tests
were carried out. The electrochemical analyzes performed were open circuit potential and
potentiodynamic polarization measurements. The electrolyte used was 0.9% NaCl at room
temperature and aerated. The results obtained showed that the heat treatments performed
influenced the properties of the materials. The conditions in which higher wettability was
obtained showed lower corrosion resistance. This is due to higher surface energy.
Keywords: Titanium; Niobium; Ti-47Nb; Biomaterial; Corrosion
Introduction
Biomaterial is any exogenous material that aims to repair or restore tissue and system
function, without causing a deleterious reaction. In this interaction, there will be contact with
the fluids, it is expected that the material in question does not produce an adverse response, is
not carcinogenic or mutagenic. However, even under equilibrium conditions, biomaterials can
cause adverse effects in the human body, due to the release of cytotoxic metal ions. This has
attracted the interest of many researchers, as the degradation products can induce a foreign
body reaction or pathological process. The release of metal ions originates by dissolution,
wear or, mainly, by corrosion of the alloy. Therefore, corrosion resistance is important in the
analysis of biocompatibility.
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Literature Review
Metallic biomaterials are an alternative for patients who have had hard tissue loss, this
application ranges from the replacement of bone structures and joints to the replacement of
lost teeth. A suitable metallic implant material must satisfy a set of strict criteria: it must be
biocompatible in its chemical composition, that is, it must not incite any toxic or allergic
effects; it must not be corrosive in the presence of body fluids, that is, it must not dissolve and
must not release harmful constituents; it must have adequate mechanical properties, including
high strength and a modulus of elasticity close to that of human bone, so that it has protection
against wear or loads; must exhibit adequate rough surface morphology so that tissue
ingrowth is allowed; and should provide good longevity, ideally exceeding the patient's life
expectancy. (MORAIS,2007)
Since the 1970s, Ti alloys have been used to rehabilitate damaged tissue. Their chemical
composition generally provides better biocompatibility, and the layer of Ti oxide that
naturally forms on their surfaces increases corrosion resistance. Among the most used alloys,
Ti-6Al-4V alloy has been widely described as an implant material due to its excellent
mechanical characteristics, however, recent studies have shown that Al and V provoke a
negative tissue response to living cells, including allergic reactions and until toxicity. Also, as
a single-phase α alloy, Ti-6Al-4V has a modulus of elasticity of about 110 GPa, which is still
undesirable. Currently, it is suggested that the alloys should have elastic moduli closer and
closer to the bone in order to avoid the occurrence of stress shielding, from this, we can say
that Ti-Nb alloys can be an excellent alternative for biomedical applications, both with regard
to its biocompatibility and its mechanical properties. (ELIAS, 2010; BHUI, 2018)
The Ti-Nb alloy in the manufacture of implants.
Materials used in the manufacture of medical implants must present high yield strength,
corrosion resistance, fatigue resistance, low elastic modulus and must not present cytotoxic
alloying elements (GEETHA, 2009). Another concern in the manufacture of implants is bone
resorption caused by stress shielding, when the difference between the elastic modulus of the
implant and the bone is very large. Stress shielding is one of the most important causes of
implant loss (RIDZWAN, 2007). Due to these two problems, cytotoxicity and bone
resorption, materials that do not react with the human body and that have a low modulus of
elasticity are sought after.
When we talk about numbers, it has been described in the literature that grade 2 and grade 4
Ticp alloys obtained by powder metallurgy have an elastic modulus of approximately
103GPa, and Ti-6Al-4V alloys have an average of 110GPa. However, the Ti-Nb alloys, such
as the Ti-45Nb alloy, have a modulus of 60Gpa and the Ti-47Nb alloy have a modulus of
elasticity of 52GPa. From this analysis, it is already possible to understand that Ti-Nb alloys
have values that represent almost half the modulus of conventional alloys, much closer to the
values found in human bones. (NIINOMI, 2016; BÖNISCH, 2013, DOS SANTOS
MONTEIRO, 2020)
The effect of heat treatment
The heat treatments performed on titanium and its alloys aim to improve the mechanical
properties by modifying the microstructure. In general, the solubilization heat treatment is
applied as a step to obtain a homogeneous matrix. The temperature chosen for solubilization
must be sufficient to promote the solubilization of the precipitates and place the alloying
elements in solid solution. In this process, the temperature must be higher than the β–transus
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temperature to obtain a single-phase matrix. The β–transus temperature is the threshold
temperature above which the α phase ceases to exist and the alloy has only the β phase.
After the solubilization heat treatment, depending on the composition of the titanium alloy
and the percentage of its elements, martensitic α” and/or metastable β phases can be obtained.
These phases show good ductility and a decrease in mechanical strength.
The corrosion resistance of Biomaterials
Most biomaterials present some type of interaction with the environment, which can
compromise their use, due to the deterioration of their mechanical, physical properties or their
appearance. Corrosion is one of these deterioration processes and can be classified as:
uniform, galvanic, crevice, pitting, intergranular, leaching, erosion and stress corrosion. The
corrosion process takes place through chemical dissolution reactions of metal atoms to a nonmetallic ionic state of chemical compounds or dissolved ions. These reactions are generally
oxidation-reduction in nature and occur on the surface of materials. Body fluids are extremely
corrosive to the surfaces of metallic implants, which can cause the release of nonbiocompatible ions (such as Ni, Co, Cr, V, Al) in the human body. The presence of these ions
from the corrosive process in the physiological environment can cause classic symptoms such
as flushing, local temperature increase, inflammation, infections, allergies and swelling. In
addition, different corrosive processes accelerate failures due to fatigue and wear, which can
lead to implant loss. As corrosion reactions take place on the surface, the corrosion resistance
of metallic materials is closely associated with the formation of the passivation film layer that
forms on their surface. Ti being a material with a characteristic that stands out among other
biomaterials, because its passivating layer, formed from its reaction with other oxides, allows
it to have a slower corrosion when compared to other chemical elements.
To measure the corrosion resistance of metallic materials, some electrochemical techniques
are used. Examples of these techniques are potentiodynamic and potentiostatic polarization,
electrochemical impedance, among others.
Wettability
The surface properties of materials differ from the properties of internal volumes due to the
arrangement of atoms on the surfaces. It is at the surface where chemical reactions take place,
and materials with higher surface free energies are more susceptible to reactions.
Materials and Methods
In this study was used samples of Ti-47Nb alloy that was submitted to mechanical polishing
with 400,600,800 and 1200 mesh.
The samples were analised in Optical microscope Zeiss Axioscope.
For heat treatment, was used a tubular oven (NBD-O1200), the samples was submitted to
900oC for 3 hours.
For mechanical test was used a micro hardness tester (shimadzu HMV-G series).
For wettability test was used a goniometer FTA 100 (First Ten Angstroms, Portsmouth, VG,
USA), using deionized water. In each sample, 3 measurements of the contact angles were
performed with the volume of a drop of 1 μL.
The corrosion tests were carried out in an Autolab potentiostat/galvanostat model PGSTAT
204N. The Ti-47Nb alloys were submitted to the following electrochemical tests: open circuit
potential (OCP), potentiodynamic polarization and potentiostatic polarization.
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Results
Microscopical Analysis
The Figures 1 and 2 shows the result obtained for optical microscopy for sample as received
and for heat treatment in 900oC.
In the figure 1 was attacked with Kroll reagent to evidence the ground bounduary, in letters
a,b,c,d it is possible to observe that there is no homogeneity in the size of the grains.
Characteristic grains of the beta phase are observed. This is due to the concentration of
niobium which is a betagenic element, it becomes possible to obtain an alloy with this phase
at room temperature.
In Figure 2, it is possible to observe that the grain boundaries present more homogeneity both
in the grain boundary and in its size.

Figure 1 -Ti-47Nb alloy as received. Letters A,B,C,D shows in optical microscopy in different
magnifications.
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Figure 2 - Ti-47Nb alloy heat treated to 900ºC attacked by Kroll reagent. Letters A,B,C,D
shows in optical microscopy in different magnifications.
Microhardness
The figures 3 and 4 shows the result obtained for micro hardness Vickers for samples as
received, 900oC (3h).
Regarding microhardness, a relative increase in the value obtained in the test was observed
after the heat treatment for no heat treated sample for 900ºC sample.

Figure 3 – Microhardness Vickers in Ti-47Nb in no heat treated sample indicates a value
158HV.
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Figure 4 - Microhardness Vickers in Ti-47Nb 900oC heat treated sample indicates a value
383HV.
Wettability
Figures 5 and 6 show the profiles of the contact angles obtained with deionized water on the
surfaces of the samples by the wettability test. And it demonstrated that the value of contact
angle degree decreased relatively.

Figure 5 – Goniometer test indicates 60,90 degrees of contact angle between liquid and
sample in no heat treated alloy
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.

Figure 6 - Goniometer test indicates 42,85 degrees of contact angle between liquid and
sample in 900oC heat treated alloy.
Corrosion Test
Figure 7 shows the results of the curves of potential (E) vs current density (Log I(A/cm2),
obtained by the electrochemical anodic potentiodynamic polarization test.
The anodic potentiodynamic polarization curve shows the electrochemical behavior of Ti47Nb alloys in 0.9% NaCl medium at different temperatures. It is noted that the curves have
similar behavior and all heat treatments present a region of passivation and absence of the
region of increase in current density, which shows that there was no pitting on the surface of
the alloys and the oxides present on the surface are stable. However, the alloy curve with heat
treatment showed a small current reduction at potentials above 0.4V. This indicates a slight
increase in corrosion resistance by the heat treatment. Ti-47Nb alloy treated at 900oC showed
higher current values, which can be associated with the presence of irregular α precipitates in
the β matrix.

Figure 7- Polarization Curves Ti-47NB alloy before and after thermical treatment.
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Conclusions
From the microscopic analysis it is possible to see that there was a significant increase in the
size of the grain and a homogeneity between them.
The comparative analysis of the results obtained in the different treatments allows us to
understand that the vickers microhardness values increased relatively and proportionally with
the temperature used.
The values found between the contact angle and the sample show a decrease in the angle and
suggest that the heat treatment increased the wettability.
The alloy presented high corrosion resistance and behavior suitable for use in the manufacture
of dental and biomedical implants, when other necessary requirements are met in these alloys.
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ÖZET
Dünyamızda sudan sonra en fazla tüketilen malzeme betondur. Beton, agrega (kum, çakıl),
çimento, su ve katkıların belirli oranlarda karıştırılması ile elde edilen bir yapı malzemesidir.
Geçmişten günümüze, dünya genelinde betonun farklı alanlarda kullanımı ile beton
teknolojisinde pek çok gelişme meydana gelmektedir. Özellikle kimyacılara göre polimer çağı
olarak ifade edilen günümüzde, “Polimer Beton” kullanımı da gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Polimer betonun diğer betonlara göre tercih edilmesinin sebebi olarak kür süresinin daha kısa
ve dayanımının da daha fazla olması söylenebilir. Ayrıca, son yıllarda bitkisel atık olarak
doğaya bırakılan liflerin kompozit bir yapı malzemesi olan beton içerisinde kullanımı bilimsel
araştırma konusu haline gelmiştir. Bitkisel kökenli liflerden en çok tercih edilenlerden biri de
hindistan cevizi lifidir. Gıda, tıp ve kozmetik sektörlerinde yıllık 20 milyondan fazla hindistan
cevizi kullanılmaktadır ve milyonlarca hindistan cevizi kabuğu israfa neden olarak çöpe
gitmektedir. Bu atık kabukların ve liflerin yapı sektöründe kullanım olasılığı mevcuttur.
Hindistan cevizi lifi farklı isimlerde ifade edilmektedir. Örneğin; Almancada Coir,
Fransızcada fibre de coco, İngilizcede coconut fiber. Bir meyve lifi olan hindistan cevizi lifi,
hindistancevizi üzerinde gelişen, havuzlama yoluyla elde edilen ve genellikle halat, hasır,
çuval ve paspas yapımında kullanılan bir liftir. Bu çalışmada, hindistan cevizi lifinin polimer
betonlarda kullanım potansiyelini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, hacimce %0 ve
%5 oranlarında polimer katkılı betonlara %0, %0,5, %1 ve %1,5 oranlarında hindistan cevizi
lifi agrega yerine ikame edilmiştir. Bu oranlarda harç numuneleri üretilmiştir. Üretilen
numuneler üzerinde taze halde, yayılma tablası deneyi yapılmış ve bunlara ilaveten sertleşmiş
halde, birim hacim ağırlık, basınç dayanımı (7-28 günlük) deneyleri ve eğilme dayanımı (7-28
günlük) deneyleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, %1 oranında hindistan cevizi lifi
ikamesinin betonun basınç ve eğilme dayanımında olumlu etkiye sebep olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmanın sonucu göz önünde bulundurularak doğal bir lif olan hindistan cevizi lifinin
farklı betonlarda (hafif beton, kendiliğinden yerleşen beton, püskürtme beton, vb.)
kullanımının araştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Polimer beton, hindistan cevizi lifi, Dayanım
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EFFECT OF COCONUT FIBER IN POLYMER CONCRETE
ABSTRACT
Concrete is the most consumed material in our world after water. Concrete is a building
material obtained by mixing aggregate (sand, gravel), cement, water and additives in certain
proportions. From past to present, with the use of concrete in different areas around the world,
many developments occur in concrete technology. Especially today, which is expressed as the
polymer age according to chemists, the use of "Polymer Concrete" is becoming more and
more widespread. It can be said that the reason why polymer concrete is preferred over other
concretes is that its curing time is shorter and its strength is higher. In addition, the use of
fibers released to nature as vegetable waste in concrete, which is a composite building
material, has become a subject of scientific research in recent years. Coconut fiber is one of
the most preferred plant-based fibers. More than 20 million coconuts are used annually in the
food, medical and cosmetic industries, and millions of coconut shells are wasted. There is the
possibility of using these waste shells and fibers in the construction industry. Coconut fiber is
expressed by different names. For example; Coir in German, fiber de coco in French, coconut
fiber in English. Coconut fiber, which is a fruit fiber, is a fiber that grows on the coconut, is
obtained by pooling and is generally used in the manufacture of ropes, mats, sacks and mats.
In this study, it is aimed to reveal the potential of use of coconut fiber in polymer concretes.
For this aim, 0%, 0.5%, 1% and 1.5% coconut fiber was substituted for aggregate in polymeradded concretes at 0% and 5% volume. Mortar samples were produced at these rates. Flow
table test were carried out on the samples produced in the fresh state, and in addition to these,
unit volume weight, compressive strength (7-28 days) tests and flexural strength (7-28 days)
tests were carried out in the hardened state. As a result of the study, it was determined that 1%
coconut fiber substitution had a positive effect on the compressive and flexural strength of
concrete. Considering the result of this study, it is recommended to investigate the use of
coconut fiber, which is a natural fiber, in different concretes (lightweight concrete, selfcompacting concrete, shotcrete, etc.).
Keywords: Polymer concrete, Coconut fiber, Strength
GİRİŞ
Yapı sektöründe kullanılan en yaygın malzeme olarak beton, agrega, çimento, su ve katkı
maddelerinin belirli miktarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Beton, taze halde kolay şekil
alması, istenilen yerde üretiminin yapılabilmesi, iyi mekanik özelliklere sahip olması ve
ekonomik olması nedeniyle tercih edilmektedir.
Yapı malzemelerinde aranan farklı özelliklerle birlikte beton teknolojisinde önemli gelişmeler
meydana gelmiştir. Polimer beton, kum ve çakıl gibi agregaların bir monomer ile
birleşiminden elde edilen kompozit bir yapı malzemesidir ve pek çok farklı uygulamada
çimento betona alternatif olarak kullanımı yaygın hale gelmiştir [1]. Polimer beton çimento
betona kıyasla daha hızlı kürlenmesi, daha geçirimsiz yapıya sahip olması, kimyasal
saldırılara karşı daha dayanıklı olması ve nispeten daha iyi mekanik özellikleri nedeniyle
otoyol kaplamalarında, köprü döşemelerinde, atık su borularında ve dekoratif yapı ürünlerinde
sıklıkla kullanılmaktadır [2-5]. Polimer betonlar, hazırlama koşulları, karışım oranları, agrega
tane boyutları, mikro dolgu içeriği ve kürlenme şartlarına bağlı olarak farklı özelliklere sahip
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olabilirler [5]. Epoksi reçineler, polyester reçineler, vinilester reçineler, metil metakrilat ve
furan reçineler polimer beton üretiminde yaygın olarak kullanılan reçine çeşitleridir [5, 6].
Lif, bir boyutu diğer boyutuna göre çok büyük olan, doğal veya yapay olarak üretilebilen,
aynı malzemenin büyük boyutlu haline kıyasla yüksek dayanım ve elastisite modülüne sahip
olan malzeme olarak tanımlanmaktadır [7, 8]. Doğal lifler, geri dönüştürülebilir olmaları,
çevre dostu olmaları, hafif olmaları, yapay liflere kıyasla kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli
olmaları gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedirler [4, 9, 10]. Ayrıca yapılan çalışmalar,
doğal liflerin yüksek deformasyon kapasitesine ve yüksek tokluğa sahip olduğunu ortaya
çıkarmıştır [9]. Bu kapsamda doğal liflerin otomobil ve inşaat başta olmak üzere farklı
sektörlerde kullanımı yaygın hale gelmektedir [9, 11]. Hindistan cevizi, kenevir, jüt, bambu,
palmiye, keten ve pamuk doğal lifler arasında en bilinen türlerdir [10].
Betonun fiziksel ve mekanik özelliklerini geliştirmek ve betonu ekonomik hale getirebilmek
amacıyla çeşitli lif türleri betona ilave edilmektedir. Lif takviyeli beton, zor şartlarda dahi
yüksek dayanıklılığa sahip olan umut verici bir kompozit malzemedir [12]. Lif takviyeli
betonlar, çekme dayanımlarının yüksek olması, enerji emme kapasitelerinin yüksek olması,
çatlak oluşumuna karşı dirençli olması ve tokluklarının fazla olması gibi üstün özellikleri ile
bilinmektedirler [9-12]. Lif takviyeli betonların özellikleri, lif ile bağlayıcı arasındaki
etkileşime, karışım oranlarına, üretim şekline, beton içeriğindeki lifin fiziksel özelliklerine,
türüne ve dağılımına göre değişiklik gösterebilmektedir [10, 11]. Lif takviyeli betonlar
içerdiği lif türüne göre dört kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; Çelik lif takviyeli beton, Cam
elyaf takviyeli beton, Sentetik lif takviyeli beton ve Doğal lif takviyeli beton olarak
sıralanmaktadır [10, 12].
Son yıllarda, çevresel farkındalığın gelişmesiyle birlikte çevre dostu malzemelere duyulan
ihtiyaç artmakta ve doğal lif takviyeli kompozitler ön plana çıkmaktadır [10, 11, 13]. Syed vd.
yaptıkları çalışmada, Hindistan cevizi lifinin betondaki rolünü araştırmışlardır. Çalışmalarında
Hindistan cevizi lifini betona katarak numuneler üretmiş ve üretilen numuneler üzerinde
yayılma (slump), basınç dayanımı, çekme dayanımı, eğilme dayanımı, darbe dayanımı ve
standart proktor testi yapmışlardır. Çalışma sonucunda ideal lif oranının toplam betona
hacimce %0,6 ile %1,2 arasında olması gerektiğini belirlemişlerdir [14]. Abolarin vd.
Hindistan cevizi lifi takviyeli polimer betonların performansını inceledikleri çalışmalarında,
%15 polyester ile %85 ince agrega ve %25 polyester ile %75 ince agrega içeriğine sahip
polimer harç karışımlarına polimerin kütlece %1, %2 ve %3’ü kadar Hindistan cevizi lifi ilave
ederek polimer beton numuneleri üretmişlerdir. Üretilen numunelerin 28 günlük basınç
dayanımlarını belirlemişlerdir. Çalışmaları sonucunda %1 ve %2 lif ilavesinin basınç
dayanımını artttırdığını ancak %3 lif ilavesinin basınç dayanımın azalttığını gözlemlemişlerdir
[15].
Bu çalışmada, hindistan cevizi lifinin polimer betonlarda kullanım potansiyelini ortaya
koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, hacimce %0 ve %5 oranlarında polimer katkılı betonlara,
hacimce %0, %0,5, %1 ve %1,5 oranlarında hindistan cevizi lifi agrega yerine ikame
edilmiştir. Bu oranlarda harç numuneleri üretilmiştir. Üretilen numuneler üzerinde taze halde,
yayılma tablası deneyi yapılmış ve bunlara ilaveten sertleşmiş halde, birim hacim ağırlık,
basınç dayanımı (7-28 günlük) deneyleri ve eğilme dayanımı (7-28 günlük) deneyleri
yapılmıştır.

www.artuklukongresi.org

887

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

MATERYAL VE METOT
Materyal
Agrega: Bu çalışmada agrega olarak AFS 30-35 silis kumu kullanılmıştır. Silis kumunun elek
analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1 Silis kumu elek analizi
Elek açıklıkları
(mm)

Kümülatif elekte kalan
(%)

2,00

0

1,60

0

1,00

1,34

0,710

11,72

0,500

44,93

0,355

82,49

0,250

96,83

0,180

99,94

0,125

100

Çimento: Çalışmada TS EN 197-1[16] standardına uygun CEM I 42.5R çimentosu
kullanılmıştır. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2 Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri
Bileşen

Değerler TS EN 197-1
(%)
Değerleri (%)

CaO

63,94

SiO2

19,5

Al2O3

4,35

Fe 2O3

C+S ≥ 50
-

İlk Priz

Priz Süreleri
(dakika)

Son Priz
3

Yoğunluk (g/cm )
2

Blaine İnceliği (cm /g)

3,39

-

SO3

2,8

Lim ≤ 4

Hacim Genleşmesi (mm)

MgO

1,68

Lim ≤ 5

32µ Elekte kalan

Na2O

0,28

-

90µ Elekte kalan

K2O

0,66

-

Klorür (Cl )

0,009

Lim ≤ 0,10

Kızdırma Kaybı

2,92

Lim ≤ 5

Kalıntı

0,31

Lim ≤ 5

-
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TS EN 197-1
Değerleri

Fiziksel Özellikler

Basınç Dayanımı
(N/mm2)

888

140

≥ 60

203

-

3,15

-

3865

-

1

≤ 10

7,6

-

0,1

-

2 gün

28,2

≥ 20

7 gün

45,6

-

28 gün

56,9

≥ 42,5
≤ 62,5
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Polimer: Beton içerisine agrega yerine ikame olarak, tek komponentli poliüretan esaslı
polimer kullanılmıştır. Kullanılan polimer, su yalıtım ürünü olarak üretilen ve temas ettiği
yüzeylerde hızlıca kuruyarak sıvı geçirimsiz, yüksek dayanıma sahip bir tabaka
oluşturmaktadır. Kullanılan polimerin özellikleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3 Polimerin Özellikleri
Çekme dayanımı (7 günlük) DIN 53 504

>4,0 N / mm2

Kopma uzaması (7 günlük) DIN 53 504

> % 250

Katı madde miktarı

% 90

Yoğunluk

1,45 g/cm3

Sertleşme süresi

4 – 7 gün

Kuruma süresi (+230C ve % 50 nem)

12 – 24 saat

Servis sıcaklığı

-300C ve +800C arası

Shore A sertliği

70-75

Hindistan Cevizi Lifi: Karışımlar içerisinde lif olarak doğal lif çeşitlerinden olan hindistan
cevizi lifi kullanılmıştır. Hindistan cevizi lifleri uzun yapıda temin edilmiş ve 20 mm
uzunluğunda kesilerek karışıma ikame edilmiştir.
Su: Harç karışımları için Düzce Belediyesine ait şebeke suyu kullanılmıştır
Metot
Çalışma kapsamında toplam 8 farklı harç karışımı tasarlanmıştır. Kontrol karışımına agrega
yerine hacimce %0, %0,5, %1 ve %1,5 oranlarında Hindistan cevizi lifi (coconut fiber) ikame
edilerek 4 farklı karışım tasarlanmış ve bu karışımlar içerdiği lif oranına göre CF-0 (Kontrol),
CF–0,5, CF–1 ve CF–1,5 olarak kodlanmıştır. Daha sonra aynı karışımlara agrega yerine
hacimce %5 oranında polimer ikame edilerek 4 farklı karışım daha tasarlanmış ve bu
karışımlar CF-0 POL5, CF–0,5 POL5, CF–1 POL5 ve CF–1,5 POL5 olarak kodlanmıştır.
Harç karışım tasarımları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4 Harç karışım tasarımları
CF-0
(Kontrol)

CF-0,5

CF-1

CF-1,5

Agrega

1538,1

1523,7

1509,3

1494,8

1461,2

1446,8

1432,4

1417,9

Çimento

512,7

512,7

512,7

512,7

512,7

512,7

512,7

512,7

Su

256,4

256,4

256,4

256,4

256,4

256,4

256,4

256,4

Polimer

-

-

-

-

41,9

41,9

41,9

41,9

Hindistan Cevizi
Lifi

-

4,6

9,2

13,8

-

4,6

9,2

13,8

Malzeme (kg)
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Tasarlanan harçlar TS EN 196-1[17] standardında belirtildiği şekilde, 20±2 ºC sıcaklığa ve
%60±5 bağıl neme sahip laboratuvar ortamında karıştırma mikseri kullanılarak üretilmiştir.
Harçlar 50x50x50 mm boyutlarındaki küp ve 40x40x160 mm boyutlarındaki prizma
numunelere toplam 120 düşüşe maruz kalacak şekilde iki aşamada yerleştirilmiş ve
sıkıştırılmıştır. 24 saat sonra kalıptan çıkarılan numuneler dayanım kazanmaları için 20±2 ºC
sıcaklığındaki kür havuzuna bırakılmış ve 7 ile 28 gün boyunca su kürüne tabii tutulmuştur.
Deneysel çalışma olarak numuneler üzerinde taze halde yayılma tablası deneyi ve sertleşmiş
halde birim hacim ağırlık deneyi, 7 ile 28 günlük basınç dayanımı deneyi ve eğilme dayanımı
deneyi yapılmıştır.
Taze Beton Deneyleri
-Yayılma Tablası Deneyi
Hazırlanan harçların yayılma miktarları ASTM C230[18] standardına uygun olarak
belirlenmiştir. Harçlar, 70 mm üst çapında, 100 mm alt çapında ve 60 mm yüksekliğindeki
kesik koni içerisine toplamda 20 kez tokmakla sıkıştırılarak iki aşamada yerleştirilmiştir.
Kesik koninin üst yüzeyi düzeltilerek koni yavaş bir şekilde kaldırılmıştır. Tablaya 25 kez
sarsma işlemi uygulanarak üzerindeki harcın yayılması sağlanmış ve gerekli ölçümler
yapılmıştır.
Sertleşmiş Beton Deneyleri
-Kuru Birim Hacim Ağırlık Deneyi (BHA)
Su küründe 48 saat bekletilen numuneler sudan çıkarılmış ve 105±5°C sıcaklıktaki etüv
içerisinde 24 saat bekletilerek tamamen kurumaları sağlanmıştır. Daha önceden boyutları
bilinen ve kurutulan numuneler hassas terazi ile tartılmıştır. Son olarak gerekli işlemler
yapılmış ve numunelere ait kuru birim ağırlık değerleri hesaplanmıştır.
-Basınç Dayanımı Deneyi
Basınç dayanımı deneyi TS EN 196-1[17] standardında belirtilen hususlar dikkate alınarak
50x50x50 mm boyutlarındaki 7 ve 28 günlük numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney,
numunelere düzgün ve sabit hızda (2500 N/s) yükleme yapan cihaz ile yapılmıştır.
-Eğilme Dayanımı Deneyi
Eğilme dayanımı deneyi TS EN 196-1[17] standardında belirtildiği gibi 40x40x160 mm
boyutlarındaki 7 ve 28 günlük prizma numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney,
numunelere düzgün ve sabit hızda (50 N/s) yükleme yapan cihaz ile yapılmıştır.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Yayılma: Üretilen harçlar üzerinde gerçekleştirilen yayılma deneylerine ait sonuçlar Tablo
5’te verilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde, en yüksek yayılma çapının CF-0,5 numunesinde
olduğu ve CF-0(Kontrol) numunesine göre CF-0,5 numunesinin yayılma çapının %2,8
oranında arttığı diğer serilere ait numunelerin yayılma çaplarının ise azaldığı belirlenmiştir.
Bu durum, CF-0,5 serisi numunelerinin işlenebilirliğinin diğer serilere göre daha iyi olduğunu
göstermiştir.
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Tablo 5 Yayılma değerleri
Seri Adı

Yayılma
(cm)

Değişim
(%)

CF-0 (Kontrol)

13,0

100

CF-0,5

13,4

102,8

CF-1

11,3

86,7

CF-1,5

11,3

86,4

CF-0 POL5

12,8

98,3

CF-0,5 POL5

12,3

94,8

CF-1 POL5

11,9

91,4

CF-1,5 POL5

11,0

84,5

Sertleşmiş Birim Hacim Ağırlık: Sertleşmiş numunelere ait birim hacim ağırlık deneyi
sonuçları Tablo 6’da mevcuttur. Numunelerin sertleşmiş birim hacim ağırlık değerleri
incelendiğinde, en yüksek birim hacim ağırlık CF-0 (Kontrol) serisi numunelerinde tespit
edilmiş ve diğer serilere ait numunelerin birim hacim ağırlıklarında Hindistan cevizi lifi
ikamesiyle birlikte doğrusal bir azalış gözlenmiştir.
Tablo 6 Sertleşmiş BHA değerleri
BHA

(g/cm )

Değişim
(%)

CF-0 (Kontrol)

2,17

100

CF-0,5

2,16

99,5

CF-1

2,14

98,6

CF-1,5

2,13

98,2

CF-0 POL5

2,12

97,7

CF-0,5 POL5

2,09

96,3

CF-1 POL5

1,98

91,2

CF-1,5 POL5

1,96

90,3

Seri Adı
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Basınç Dayanımı: Elde edilen beton serilerinin 7 ve 28 günlük basınç dayanım değerleri
Şekil 1’de mevcuttur. 7 günlük basınç dayanım değerleri incelendiğinde en yüksek sonuç CF1 POL5 serisi numunelerinde görülmüş ve hem standart hem polimer beton numunelerinde
%1’e kadar Hindistan cevizi lifi ikamesiyle basınç dayanımı artarken %1’den sonra
dayanımın azaldığı gözlenmiştir. 28 günlük basınç dayanımlarında en yüksek sonuç CF-1
serisi numunelerinde belirlenmiş ve standart beton numunelerinde %1’e kadar Hindistan
cevizi lifi ikamesiyle basınç dayanımı artarken %1’den sonra dayanımın azaldığı
belirlenmiştir. 28 günlük polimer beton numunelerinde ise basınç dayanımının %0,5 ve %1
oranında ikame ile azalırken %1,5 oranında ikame ile arttığı görülmüştür.

Şekil 1 Basınç dayanım değerleri
Eğilme Dayanımı: Elde edilen beton serilerinin 7 ve 28 günlük eğilme dayanım değerleri
Şekil 2’de verilmiştir. 7 günlük eğilme dayanım değerleri incelendiğinde en yüksek sonuç CF1 POL5 serisi numunelerinde tespit edilmiş ve %1’e kadar Hindistan cevizi lifi ikamesiyle
eğilme dayanımı artarken %1’den sonra dayanımın azaldığı tespit edilmiştir. 28 günlük
eğilme dayanımlarında CF-0(Kontrol) serisine göre CF-0,5 POL5 ve CF-1 POL5 serisi
numunelerinde azalma görülürken diğer serilerde artış görülmüştür. En yüksek sonuç kontrol
numunesine oranla %26,9’luk artışla CF-1,5 serisi numunelerinde belirlenmiş ve eğilme
dayanımı açısından %1,5 Hindistan cevizi lifi ikamesinin eğilme dayanımında maksimum
artışı sağladığı gözlenmiştir.
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Şekil 2 Eğilme dayanımı değerleri
SONUÇLAR
Çalışmadan çıkarılan sonuçlar şu şekildedir:


En yüksek yayılma çapı CF-0,5 serisinde elde edilmiş ve CF-0,5 serisi hariç diğer
serilerde Hindistan cevizi lifi ikamesinin işlenebilirliği azalttığı tespit edilmiştir.



CF-0(Kontrol) serisi numunelerinin en yüksek birim hacim ağırlığa sahip oldukları
görülmüş ve Hindistan cevizi ikamesinin betonun birim hacim ağırlığını azalttığı
gözlenmiştir.



Basınç dayanımlarında %1’e kadar Hindistan cevizi lifi ikamesiyle artış görülürken
%1’den sonra azalma görülmüş ve en ideal Hindistan cevizi lifi ikame oranının %1
olduğu belirlenmiştir.



Eğilme dayanımlarında en yüksek sonuçlar standart ve polimer beton için %1,5
Hindistan cevizi lifi ikamesiyle elde edilmiş ve Hindistan cevizi lifinin eğilme
dayanımı açısından olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.



Çalışmadan elde edilen tüm veriler dikkate alındığında polimer betonlarda hindistan
cevizi lifi kullanımının işlenebilirliği düşürdüğü ancak mekanik özellikleri
iyileştirmesi ve hafif bir yapı oluşturması nedeniyle oldukça güçlü bir potansiyele
sahip olduğu tespit edilmiştir.
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ÖZET
İnşaat malzemelerinde endüstriyel alanda gelişmeler gözlemlenmiş ve buna bağlı olarak
endüstriyel atık malzemeler önemli bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda atık malzemelerin
hammadde olarak kullanılması ve kullanılmış hammaddelerin yeniden kullanılması gibi atık
yönetimi konuları önem kazanmıştır. Beton, inşaat sektörünün en önemli unsurlarından biridir.
Uçucu kül ve silika dumanı gibi bor yan ürünlerinin betonda endüstriyel atık olarak
kullanılabilirliğinin araştırılması önemlidir. Bilindiği gibi Türkiye bor rezervleri açısından çok
önemli bir konumdadır.
Bu çalışmada, bor yan ürünü olan öğütülmüş kolemanitin çimento yerine belirli oranlarda
kullanılması ve elde edilecek betonun dayanım ve durabilitesine etkileri araştırılmıştır. Üretilen
ve 150x150x150 mm'lik küp şeklindeki kalıplara yerleştirilen her bir beton türü üzerinde taze
beton denemeleri yapılmıştır. 24 saat kalıplarda kalan numuneler kalıplardan çıkarılmış ve
kireçle doyurulmuş suda oda sıcaklığında kür koşullarında 7, 28 ve 90 gün tutulmuştur. Sudan
çıkarılan numunelerin dayanım ve dayanıklılık özellikleri araştırılmıştır. Bor yan ürünü olarak
granüle kolemanitin beton numunelerinin dayanım, su emme, SEM analiz testleri gibi mekanik
özelliklerine etkisi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bor, Kolemanit, Beton, Dayanım
ABSTRACT
Developments in the industrial field have been observed in construction materials, and
accordingly, industrial waste materials have become an important issue. In this direction, waste
management issues such as the use of waste materials as raw materials and the reuse of used
raw materials have gained importance. Concrete is one of the most important elements of the
construction industry. It is important to investigate the usability of boron by-products such as
fly ash and silica fume as industrial waste in concrete. As it is known, Turkey is in a very
important position in terms of boron reserves.
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In this study, the use of ground colemanite, a by-product of boron, in certain proportions instead
of cement and its effects on the strength and durability of the concrete to be obtained were
investigated. Fresh concrete trials were carried out on each type of concrete produced and
placed in cube-shaped molds of 150x150x150 mm. The samples remaining in the molds for 24
hours were removed from the molds and kept in lime-saturated water at room temperature for
7, 28 and 90 days under curing conditions. The strength and durability properties of the samples
extracted from the water were investigated. The effect of granulated colemanite as a boron byproduct on the mechanical properties of concrete samples such as strength, water absorption
and SEM analysis tests was evaluated.
Keywords: Boron,Colemanite,Concrete,Durability
GİRİŞ
Nüfus artış hızı, ekonomik ve kentselleşmenin neticesinde inşaat ve diğer bütün sektörler
gelişim kaydetmektedir. Bununla birlikte çoğu Avrupa ülkelerinde çimento sanayi hem üretim
süreçlerinin çevreye verdiği zararlı etkiler hem de işyeri çalışanlarının çalışma koşullarının
olumsuzluğundan dolayı ağır iş olarak adlandırılmaktadır ve betonda çimento kullanımını
azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca inşaat sektörü gibi hızlı gelişim gösteren
alanlarda atık malzemelerin kullanılması çevre kirliliğini azaltmakla beraber ek yatırım
masraflarının da ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır (Çelik 2004). Bu kapsamda yapılan
çalışmalar neticesinde bor ve ara ürünlerinin beton teknolojisi alanında kullanılabileceği
yapılan çalışmalar neticesinde görülmüştür.
YÖNTEM ve BULGULAR
Bor, Türkiye’de bulunan madenler arasında rezerv büyüklüğü,rezerv ve üretim kapasitesi,kalite
ve çeşitlilik,işletme kolaylıkları ve üretim maliyetlerindeki rekabet üstünlüğü açısından
dünyada söz sahibi olabilecek potansiyele sahiptir.Dünya rezervinin %72’sine sahip
olduğumuz bor önemli madenlerin başında gelmektedir(Kalafatoğlu ve Örs,2016).Çalışmanın
amacı sahip olduğumuz bu potansiyelden en etkin şekilde faydalanabilmek için bor madenini
bir dizi deneylere tabi tutup yapı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.
Bu kapsamda %0.5, %1.0, %1.5 oranlarında bor katılmasıyla elde edilen 36 adet
numune 7-28-90 gün suda bekletildikten sonra çeşitli deneylere maruz bırakılmıştır.Numuneler
üzerinde yapılan sertleşmiş beton deneyleri sırası ile Basınç deneyi,Su emme deneyi,Yarmada
çekme dayanımı,SEM analizi ve UPV ses geçiş hızı deneyidir.
Basınç Deneyi
Numuneler deney makinasına yerl eştirilmeden önce yüzeyindeki fazla sudan
arındırılmıştır.Numune, yük uygulama yönü beton döküm yönüne dik olacak şekilde
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yerleştirilmiştir .Yükleme TS EN 12390-3 (2010)’a göre en büyük yüke ulaşıncaya kadar sabit
hızda uygulanmıştır.Basınç dayanımı değeri,kırılma yükünün yüzey alanına bölünmesi ile
belirlenmiştir.Belirli yüzdeliklerle katkılı çimentoların basınç deneyi performansları Çizelge
1.0’da verilmiştir.
Çizelge 1. Numuneler üzerinde yapılan basınç deneyi sonuçları
Beton Kodu

Katkı Oranı(%)

Beton Yaşı

Ortalama Basınç
Dayanımı(MPa)

K0

0

7

51.35

K0

0

28

62.66

K0

0

90

73.67

K0.5

0.5

7

47.39

K0.5

0.5

28

60.59

K0.5

0.5

90

73.79

K1.0

1.0

7

47.08

K1.0

1.0

28

59.69

K1.0

1.0

90

74.48

K1.5

1.5

7

42.87

K1.5

1.5

28

58.28

K1.5

1.5

90

73.41

Su Emme Deneyi
Sertleşmiş betonda(numunelerin) su emme oranlarının belirlenmesi amacıyla TS EN 12390-7
standartına göre yapılmıştır.Numuneler ilk olarak etüvde kurutulup ağırlıkları
belirlenmiştir.Daha sonra suya doygun hale gelinceye kadar suda bekletilip ağırlıkları
belirlenmiştir.
Hesaplanan ağırlıklar,aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanmıştır.
Su emme oranı(%)=[(G2-G1)/(G1)]x100
G1:Etüv kurusu ağırlığı,g
G2:Kuru yüzey doygun ağırlığı,g
Dizayn edilen beton numunelerine ait su emme oranları tayini 28 günlük suda bekletilen
küp formundaki numunelere uygulanmıştır. Katkı yüzdelerine göre belirlenen su emme oranları
Çizelge 1.1’de verilmiştir
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Çizelge 2. Numunelerin Su Emme Yüzeleri(%)
Beton kodu

Su emme (%)

Şahit Numune

8.78

K0.5

7.74

K1.0

7.01

K1.5

6.27

Yarma Deneyi
Yarmada çekme dayanımı deneyleri TS EN 12390-6(2010) standartına uygun olarak
yapılmıştır.15x15x15 cm boyutlarındaki küp numuneler kür havuzundan çıkarılıp
kurutulduktan sonra pres makinasına yerleştirilip sabitlenmiştir.Yükleme hızı, 0.04 MPa/s
(N/mm2.s) ile 0.06MPa/s (N/mm2.s) arasında sabit gerilme hızı sağlanacak şekilde
ayarlanmıştır. Yük, sabit hızda arttırılarak, darbe etkisi oluşturulmadan, seçilen yükleme hızının
± % 1 sapma sınırları içerisinde kalması sağlanarak, numune kırılıncaya kadar kesintisiz
uygulanmıştır.
Yarmada çekme dayanımı aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanmıştır.
Fct = 2xf/(ΠxLxd)
fct:Yarmada çekme dayanımı,MPa
F: En büyük yük,N
L: Numunenin yükleme parçasına temas çizgisi uzunluğu, mm
d: Numunenin seçilen en kesit boyutu,mm
Betonun bor yan ürünü yüzdelerine (K%0, K%0.5, K%1, K%1.5) ve kür süresine göre
(7,28 ve 90 günlük) yarmada çekme dayanımı değerleri Çizelge 1.2’de verilmiştir
Çizelge 1.2. Numuneler üzerinde yapılan yarmada çekme dayanımı sonuçları
BETON
KODU/GÜN

7

28

90

ŞAHİT

11.35

14.15

17.82

K0.5

10.61

13.87

17.43

K1.0

9.80

13.43

17.73

K1.5

8.21

12.91

16.04

UPV Deneyi (Ultrasonic Pulse Velocity)
Ultrasonik darbe hızı testi,beton ve doğal kayaların kalitesini kontrol etmek için
yerinde,tahribatsız uygulanan bir testtir.Bu testte betonun kalitesi ultrasonik ses dalgalarının
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vericiler arasındaki geçiş hızı baz alınarak hesaplanır.Yüksek hızlar malzemenin kalitesinin iyi
olduğuna,düşük hızlar ise bir çok çatlak ve boşluk olduğuna işaret edebilir.
Ses dalgalarını sınıflandıracak olursak ses geçiş hızı 4.5km/s değerinden daha büyük
olan betonlar mükemmel ,3.5-4.5 km/s arasında olan betonlar iyi,3.0-3.5 km/s arasında olanlar
şüpheli,2.0-3.0 km/s arasında olan betonların kötü ve 2.0km/s değerinden düşük olanlar ise çok
kötü kalitededir(Neville 1990). Kür süresine bağlı olarak beton numune gruplarına ait ses geçiş
hızı çizelge Çizelge 1.3’de verilmiştir.
Çizelge 1.3. Numuneler üzerinde yapılan UPV sonuçları

#
Şahit
K0.5
K1.0
K1.5

1
Okuma
1, μs
31,70
31,20
31,00
32,00

V1
(km/sn)

4,73
4,81
4,84
4,69

2
Okuma
2, μs
32,20
31,50
31,30
32,20

V2
(km/sn)

4,66
4,76
4,79
4,66

3
Okuma
3, μs
30,40
31,30
30,00
31,40

V3
(km/sn)

4,93
4,79
5,00
4,78

4
Okuma
4, μs
30,50
31,30
29,90
30,60

V4

Vortalam
a (km/sn)

(km/sn)

4,92
4,79
5,02
4,90

4,81
4,79
4,91
4,76

TARTIŞMA ve SONUÇ
Yapılan deneyler ve elde edilen veriler ışığında puzzolanik malzeme özelliğide gösteren bor
elementinin çimento yerine belirli yüzdeliklerle betona eklenmesi tüm deneylerde olumlu
sonuçlar vermiştir.Özellikle bor rezervi bakımından %72 ile dünyanın en zengin ülkesi
konumundaki Türkiye açısından bor madeninin birincil hammadde kaynakları yerine
kullanılması gerek ekonomi gerekse çevre açısından oldukça önemlidir.
Borun üretimi sırasında açığa çıkan artıkların depolanması,depolama alanlarının
açılması ilgili işletmeleri ekonomik olarak zor durumda bırakmaktadır.Artıkların
değerlendirilmesiyle depolama maliyetlerine ayrılan bütçe daha farklı çalışmalara
ayrılabilecektir.
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TONAL ARMONİDE GEÇİŞ NOTALARI
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ÖZET
Tonal armonide geçiş notaları, akor dışı notalar ya da yabancı notalar konusu kapsamında yer
almaktadır. Bu çalışmada, tonal müzikte geçiş notaları tanımlanarak örnekler ile müzik teorisi
kapsamında değerlendirilmiştir. Bu inceleme yapılırken tonal armoni konusuna odaklanan
literatürdeki pek çok müzik teorisi kitabından faydalanılmıştır. Geçiş notaları yalnızca tonal
müzik kapsamında kalmayıp daha geniş müzik teorilerinde de yer almaktadır. Bu nedenle bu
notaların doğru tanımı ve kapsamının belirlenmesi önem taşıyan bir konudur. Örneğin,
Rönesans polifonisinde gelişmiş olan türler kontrpuanında geçiş notalarına yer verildiğini ve
geçiş notalarının farklı nota değerleri ile kullanıldığını görmekteyiz. Rönesans Dönemi sonrası
Barok, Klasik ve Romantik Dönemin neredeyse tüm eserlerinde rastlanan geçiş notaları
besteciler için önemli bir teorik araç olarak kullanılmıştır. Akor dışı notalar kapsamında işleme
notalar ile beraber belki de en sık kullanılan bu sesler, melodik yapının ve müzikal akışın akıcı
ve organik bir yapı kazanmasını sağlayan unsurlardan sadece birisidir. Geçiş notaları, hem
çalgısal hem de vokal müzik repertuvarında müzikal hattın zenginleştirilerek özgün birer ifade
aracı olmasına da yardım eder.
Bu çalışmada yer alan örnekler, müzik tarihinin çeşitli dönem, tür ve formlarından seçki
yapılarak hazırlanmış ve geniş bir eser yelpazesi ile sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca
hazırlanan özgün örnekler ile geçiş notalarının farklı senaryolardaki kullanımı sadeleştirilerek,
konu yalın bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.
Akor dışı sesler konusunda değerlendirilen pek çok alt başlık mevcuttur. Bunlar arasında geçiş
notaları, işleme notalar, geciktirmeler (süspansiyon), erken duyurma (antisipasyon), kaçak
notalar gibi konuları saymak mümkündür. Tüm bu alt başlıkların müzik teorisinde oldukça
geniş bir alanı kapsaması nedeniyle bu çalışmada yalnızca geçiş notalarının incelenmesi uygun
görülmüştür. Yabancı notalar tanımlanırken aynı zamanda literatürden alınan alıntılarla
desteklenmesi ve örneklendirilmesi gerekmektedir ve her birinin pek çok farklı kullanım şekli
vardır. Bu sebep ile bu çalışmada sunulan örnekler ve tanımlamalar sınırlandırılarak geçiş
notaları özelinde açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamlı alanın yalnızca bir
bölümünü oluşturan geçiş notaları konusu tonal armoni çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geçiş notaları, tonal armoni, akor dışı notalar, müzik teorisi.
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PASSING NOTES IN TONAL HARMONY
ABSTRACT
Passing notes in tonal harmony are included in the scope of non-chord notes or non-chord tones.
In this study, passing notes in tonal music were defined and evaluated within the scope of music
theory with examples. While making this study, many music theory books in the literature
focusing on tonal harmony were used. Passing notes are not only included in tonal music, but
also in broader musical theories. For this reason, the correct definition and scope of these notes
is an important issue. For example, we see that passing notes are included in the genre
counterpoint developed within the scope of Renaissance polyphony, and passing notes are used
with different note values. Passing notes, which can be found in almost all works of the
Baroque, Classical and Romantic Periods after the Renaissance Period, were used as an
important theoretical tool for composers. These sounds, which are perhaps the most frequently
used together with the neighbor notes within the scope of non-chord notes, are just one of the
elements that enable the melodic structure and musical flow to gain a fluent and organic
structure. Passing notes also help to enrich the musical line in both instrumental and vocal music
repertoire, making it a unique means of expression.
The examples in this study were prepared by selecting from various periods, genres and forms
of music history, and it was aimed to present them with a wide range of works. In addition, the
use of passing notes in different scenarios has been simplified with the original examples
prepared and the subject has been tried to be explained in a simple way.
There are many sub-titles evaluated on non-chord notes. These are the passing notes, neighbor
notes, suspension, anticipation, and the escape notes. Since all these sub-titles cover a very wide
area in music theory, it was deemed appropriate to examine only the passing notes in this study.
While defining non-chord notes, they also need to be supported and illustrated with quotations
from the literature, and each of them has many scenarios and usage patterns. For this reason,
by limiting the examples and definitions presented in this study, it has been tried to make
explanations specific to the passing notes. The subject of passing notes, which is only a part of
this comprehensive area, has been tried to be examined within the framework of tonal harmony.
Keywords: Passing notes, tonal harmony, non-chord notes, music theory.
GİRİŞ
Müzik teorisinde akor dışı sesler kapsamında ele alınan geçiş notaları en basit tanımıyla iki
akor notası arasında inici ya da çıkıcı yönde ilerleyen seslerdir. Bu sesler onları kapsayan
armonik akor kurgusunun dışında kalmaktadır. İngilizce passing tone ya da passing note olarak
literatürde yer alan bu notalar Türkçe literatürde geçit notası, geçit sesi, geçiş notası, geçiş sesi,
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geçişli sesler veya geçici sesi gibi farklı adlar ile kullanılmaktadır. İki hakiki armoni notası
arasına bitişik diyatonik yahud kromatik derecelerle ve çıkıcı yahud inici hareketlerle konulan
bütün notalara geçit notası derler (Dubois, çev. Rey, 1937: 176). Eğer bir akorun iki sesi
arasında veya değişik iki akor arasında başka bir ses (veya sesler) hafif zamanda geçiyorsa bu
sese geçici ses (geçit notası=note de passage) denir (Cangal, 2012: 122). Farklı iki akor sesinin
arasında geçen ve bu iki akora ait olmayan sese geçişli ses (geçit) denir (Bakihanova, 2003:
91). Geçiş sesi eğer akor dışı bir sese bitişik olarak geliniyor ve bu ses yine aynı yönde yine
bitişik olarak terk ediliyorsa, söz konusu akor dışı ses geçiş sesi olarak adlandırılmaktadır
(Usman, 2017: 267). Yukarıda görüldüğü gibi bu sesler, literatürde farklı isimlerle de
tanımlanmıştır. Bu çalışma için ise bu seslerin “geçiş notaları” ismi ile ele alınması uygun
görülmüştür.
Müzik literatürünün modal ve tonal müzik örneklerinde geçiş notaları ile karşılaşılabilmektedir.
Modal müzik kapsamında, Rönesans polifonisini sistematik bir yol ile öğretilmesini amaçlayan
türler kontrupuanını örnek olarak verebiliriz. Johann Joseph Fux, türler kontrupuanı ele alan
Gradus and Parnassum isimli kitabında ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bu kitabın Mann (1971)
tarafından yapılan çevirisinde ise (The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s
Gradus and Parnassum) beş adet tür, teorik ve pratik perspektifte ele alınarak örneklerle
açıklanmaktadır. Türler kontrpuanının ikinci, üçüncü ve beşinci türünde kullanılabilen geçiş
notaları farklı nota değerleri ile yazılabilmektedir. Geçiş notalarının ikinci türde ikilik notalar,
üçüncü türde dörtlük notalar ve beşinci türde ise farklı nota değerleri ile kullanıldığını
görmekteyiz. Bunlardan üçüncü tür için bir örnek Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Üçüncü türe örnek, Mann (1971: 50).
Modal polifoninin yapısında bulunan bu tip geçiş sesleri aynı zamanda tonal müzik
örneklerinde de görülmektedir. Modal müzikten tonal müziğe geçiş sürecinde besteciler bu tip
uygulamaları sürdürmüşlerdir. Barok dönem polifonisinin tonal çerçevesinde üretilen eserlerin
neredeyse tümünde geçiş seslerini görmekteyiz. Homofoninin öne çıktığı Klasik ve Romantik
dönemlerde de geçiş notaları ile karşılaşılmaktadır.
Bu çalışmada ele alınan geçiş notaları incelenirken literatürde yer alan müzik teorisi
kitaplarından yararlanılmıştır. Buna ek olarak literatürden seçilen eserlerin geçiş notaları ile
ilgili bölümleri incelenerek örneklendirilmiş, ayrıca özgün örnekler ile de sadeleştirme
yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada geçiş notaları; güçlü ve zayıf zamanda kullanılan geçiş
notaları, tekli ve çoklu geçiş notaları, diyatonik ve kromatik geçiş notaları, farklı akorlar
arasındaki geçiş notaları, atlamalı geçiş notaları ile akorlar ve aralıklarla yapılan geçişler
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başlıkları altında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sunulan örneklerde geçiş notaları (+) işareti
ile gösterilmiştir.
Zayıf ve güçlü zamanda kullanılan geçiş notaları
Literatürde geçiş notalarının çoğunlukla ölçünün zayıf zamanında kullanıldığını görmekteyiz.
Rönesans polifonisinin türler kontrpuanının ikinci türünde ele alınan ikilik değerdeki geçiş
seslerinin yalnızca zayıf zamanda kullanılmasına izin verilmektedir. Akora/armoniye yabancı
olan bu sesin kuvvetli zamanda kullanılması disonant tınıyı görece arttırırken, zayıf zamanda
kullanılması ise bu disonant tınının daha zayıf hissedilmesine neden olmaktadır. Bu konuda
bazı teori kitaplarında kuvvetli zamanda kullanılan geçiş sesleri için “aksanlı geçiş sesi”
(accented passing tone) tanımlamasının da yapıldığını görmekteyiz (Koskta&Payne (2000:
179); Piston (1969: 81); Wedge (1930: 78). Zayıf zamanda kullanılan geçiş notası için Şekil
2’de, güçlü zamanda kullanılan geçiş notası için Şekil 3’te özgün örnekler verilmiştir.

Şekil 2. Zayıf zamanda kullanılan geçiş notası örneği.

Şekil 3. Güçlü zamanda kullanılan geçiş notası örneği.
Tekli ve çoklu geçiş notaları
İki akor notası arasında tek yöne doğru yapılan bu melodik harekette çoğunlukla tek bir ses
kullanılsa da bazı durumlarda birden çok notanın kullanıldığını görmekteyiz. Kromatik seslerin
kullanıldığı geçiş notalarında çok sayıda ses art arda yer alabilmektedir. Geçiş seslerinin
diyatonik çerçevede kullanılması durumunda ise çoğunlukla dizinin beşinci derece ile tizdeki
birinci dereceyi bağlayan tam dörtlü aralığı bölgesinde yapılan melodik yapılarda
rastlanabilmektedir. Çoklu geçiş notası örneği için, Johann Sebastian Bach’ın “Well Tempered
Clavier II” adlı eserinde yer alan Re Minör tonundaki Prelude (BWV 875) verilebilir (Şekil 4).
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Şekil 4. Çoklu geçiş notası örneği- J. S. Bach - Well Tempered Clavier II- Prelude (BWV
875).
Diyatonik ve kromatik geçiş notaları
Tonal armonide majör ve minör tonlarda yer alan melodik yapılar çoğunlukla diyatonik bir
seyir sergilerler. Bu diyatonik yapı içerisine kromatik ögelerin de yerleştirilmesi, müzik
tarihinin farklı dönemlerindeki eserlerde görülmektedir. Bir majör veya minör dizinin
dereceleri arasında yapılan yürüyüş diyatonik bir yapı oluşturmaktadır. Dizinin derecelerinde
bulunmayan, bir başka ifade ile diyatonik olmayan dereceler olarak da tanımlanan bu seslerin
ezgisel hatta dahil edilmesi ile de kromatik bir ezgisel yürüyüş oluşturulabilmektedir. Geçiş
notalarında kromatik derecelere yer verilebilir ancak bu hattın tiz veya pese doğru tek yönde
ilerlemesi gerekmektedir. Diyatonik ve kromatik geçiş notaları örnekleri için Joseph Haydn’ın
Mi Bemol Majör tonundaki piyano sonatından (Hob. XVI: 49) kesitler Şekil 5 ve Şekil 6’da
verilmiştir.

Şekil 5. Diyatonik geçiş notası örneği. J. Haydn Sonat Mi Bemol Majör, Hob. XVI: 49.

Şekil 6. Kromatik geçiş notası örneği. J. Haydn Sonat Mi Bemol Majör, Hob. XVI: 49.
Farklı akorlar arasındaki geçiş notaları
Bir akorun elemanları arasında yapılan melodik yürüyüşler farklı akorlar arasında da
yapılabilmektedir. Geçiş sürecinin başında tınlayan akor süre sonunda farklı bir akora
bağlanabilir. Diğer bir ifade ile geçiş seslerinin oluşturduğu melodik hat farklı iki akor sesi
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arasında bir köprü olarak görülebilir. Farklı akorlar arasındaki geçiş notaları için Şekil 7’de
özgün bir örnek sunulmuştur.

Şekil 7. Farklı akorlar arasındaki geçiş notası örneği.
Atlamalı geçiş notaları
Müzik teorisi kitaplarının çoğunda geçiş seslerinin basamak hareketi ile yapılması hususunda
ifadelere yer verilmektedir. Ancak literatürde yer alan pek çok eserde bu seslerin bir atlama ile
hedefe ulaştıklarını görmekteyiz. Bu istisnai durumu Koskta&Payne (2000), Piston (1969) gibi
tanınmış müzik teori kitaplarında bahsedilmezken Cangal (2012: 123) bu sesleri şu şekilde
anlatmıştır: Geçici sesler, her zaman komşu sese adım hareketiyle olmayıp, akora ait bir sese
atlayarak da yapılabilir. Bazen de, yabancı bir sese atlayıp sonra akor sesine gidebilir. Bunlara
“atlayan geçici ses” denmektedir. Atlamalı geçiş notaları için Johann Sebastian Bach’ın solo
keman için bestelediği partitanın (BWV 1006 Mi Majör) prelüd başlıklı ilk bölümünün son
ölçüsü örnek olarak gösterilebilir (Şekil 8).

Şekil 8. Atlamalı geçiş notası örneği. J. S. Bach Mi Majör- Partita- No. 3 BWV 1006
Akorlar ve aralıklarla yapılan geçişler
Geçiş sesleri dikey yönde birden çok partide aynı anda da yapılabilir. Altılı, dominant yedili
gibi (örneğin ikinci çevrimi) akorların veya üçlü ve altılı gibi aralıkların art arda tizleşerek/
pestleşerek dizilmesi ile bir pasaj oluşturulabilir. Bu oluşum tek bir değil çok sayıda melodik
hattın oluşturduğu bir geçiş özelliği taşımaktadır. Ludwig van Beethoven’ın 7. Senfonisi’nin 1.
bölümünde bu geçişlere rastlanmaktadır. Ayrıca yine L. v. Beethoven’ın Do Majör piyano
sonatının (Op. 2 No. 3) 4. bölümünde de akorlar ile yapılan geçişler görülmektedir (Şekil 9).
Bu örnekte ayrıca işleme akoru (i) ile gösterilmiştir.
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Şekil 9. Akorlar ile yapılan geçiş örneği. L. v. Beethoven - Do Majör piyano sonatı
Op. 2 No. 3
SONUÇ
Tonal armonide geçiş notaları teori kitaplarında farklı isimler ve anlatımlar yoluyla
tanımlanmıştır (Ör. Bakihanova, 2003; Cangal, 2012; Károlyi, 1999, Usman, 2017). Özetle;
iki akor notası arasında inici ya da çıkıcı yönde ilerleyen sesler olarak tanımlayabileceğimiz
geçiş notaları, bu çalışmada literatürdeki farklı senaryoları da göz önünde bulundurularak bazı
başlıklar halinde ele alınmaya çalışılmıştır. Geçiş notaları; zayıf ve güçlü zamanda kullanılan
geçiş notaları, tekli ve çoklu geçiş notaları, diyatonik ve kromatik geçiş notaları, farklı akorlar
arasındaki geçiş notaları, atlamalı geçiş notaları ile akorlar ve aralıklarla yapılan geçişler
başlıkları altında değerlendirilmiş, örnekler verilerek konunun detaylandırılması
amaçlanmıştır.
Her ne kadar tüm armoni kitaplarında geçiş notaları bölümüne rastlansa da kaynaklar arasında
farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin; literatürde en tanınmış müzik teorisi/armoni kitapları
arasında yerini almış olan Piston, (1969: 81-82) Harmony isimli kitabında aksanlı geçiş
notalarını apojatür olarak tanımlamaktadır. Piston (1969)’a göre geçiş notaları vuruşa dahi
gelse aksanlı bir karakterde olmamalıdır. Diğer yandan Koskta&Payne (2000) literatürde
rastlayabildiğimiz atlamalı geçiş notalarına kitaplarında yer vermemiştir. Dubois (1937) ve
Piston (1969) geçiş notaları kapsamında pek çok senaryoyu örneklerle açıklamaya çalışırken
Koskta&Payne’in kitaplarında benzer ayrıntılı bir yaklaşımı görememekteyiz. Tüm bu
açıklamaların ışığında; geçiş notaları ile bu çalışmada ele alınmaya çalışılan farklı
kullanımlarını ayrı başlıklar halinde değerlendirmek ve örneklendirmek konunun daha kolay
anlaşılması için önemlidir.
Bu çalışmada irdelenmeye çalışılan geçiş notaları dışında, tonal armonide akor dışı notalar
kapsamında değerlendirilen işleyici notalar, kaçak notalar, basamak notalar vb. gibi diğer akor
dışı notalar da incelenerek, özgün ve literatürden örnekler ile sunulabilir. Ayrıca müzik teorisi
kitaplarındaki anlatımları karşılaştırarak farklı tespitlere de ulaşılabilir.
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Abstract
Jujube is a precious fruit in terms of medical and economic, approved nourishing feature by the
World Health Organization (WHO), rich in phenolic compounds, vitamins, alkaloids,
carbohydrates, fatty acids, proteins, minerals, and antioxidants substances [1]. In this study
obtained ethanol extracts of dry and frozen jujube fruit using the Soxhlet extraction method.
The antioxidant profile of these extracts was determined using five different methods.
According to the antioxidant results obtained, dry fruit extract showed better activity in other
methods except for the ABTS.+ radical scavenging method compared to frozen fruit extract. In
addition, the presence of frozen and dry fruit ethanol extracts 17 phenolics, 13 organic acids,
and sugars were evaluated with high-performance liquid chromatography (HPLC). As a result,
frozen fruit extract contains high rates of maleic acid compared to dry extract, but the amount
of fructose and glucose, which are also the main sugars of antioxidant properties, plays a critical
role in fruit quality control and maturity assessment, is higher in dry fruit extracting. The
presence of ascorbic acid in frozen fruit extract was detected from the standards used as
phenolic content. According to the results obtained, it can be considered that the phenolic and
organic acid content of the jujube fruit may be among the parameters responsible for antioxidant
activity and that there are also natural resources for pharmacological processes and industrial
applications.
Keywords: Ziziphus jujuba Mill., phenolic, organic acid, sugar, antioxidant

1. Introduction
There has been significant growth in the field of herbal medicine in recent years. All over the
world, plants are preferred more because of their natural origin and fewer side effects. An
example of these medicinal plants is jujube. Jujube, which is in the form of a tree or shrub
belonging to the Rhamnaceae family, mostly grows in Europe, southern and eastern Asia, and
Australia, especially in the interior regions of northern China [2]. There are 6 genera and 25
species naturally distributed in our country, and it is also cultivated in Western and Southern
Anatolia [1]. Jujube fruit, which can be consumed fresh or dry, attracts the attention of
consumers with its taste, aroma, and high vitamin C content, which plays an important role in
the prevention of oxidative stress [3]. In addition to their consumption in this way, in some
cultures, they are also consumed such as tea, jam, compote, alcoholic beverages, pickles and
candies. Consumed ripe and dried fruits are used as aphrodisiacs, laxatives, and antidotes [4].
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It has been reported that when consumed as a tea, it is used as a pain reliever and antipyretic to
reduce mental fatigue, stress, insomnia, and weakness, as well as boiling and drinking the fruit
after drying, treating stomach disorders [5, 6]. In folk medicine, it is used as a chest softener,
expectorant and diuretic, and a good toxin remover against cough. Jujube fruits, which are very
rich in fibers, minerals, proteins, carbohydrates, sugars, organic acids, and volatile compounds,
are a source of flavonoids, carotenoids, fructose, phenolic acids, and vitamins (A, B1, B2, B3,
B6, C) and cerebrosides [7, 8]. It is also used in the treatment of various diseases such as heart,
liver, vascular diseases, and cholesterol, and has antitumor, antioxidant, anti-inflammatory,
immune-stimulating, and hepato-protective effects [1, 9]. It has been used for thousands of
years due to its nutritional value and bioactive properties in traditional folk medicine in China,
which produces 90% of jujube in the world trade market and hosts more than 700 varieties [10].
It has also been stated that it protects the gastrointestinal tissue from inflammatory damage [4],
shows antiproliferative and apoptotic effects in human breast cancer cells [11], and is used in
the treatment of tuberculosis and blood diseases [12]. The organic acid content of the fruit is
considered a useful index of specificity due to its effect on the sensory properties of fruit juices.
Sugars, which are the main components of solids dissolved in jujube juice, affect the sweetness
of jujube. It is also known that phenolic content can play an important role in antioxidant
capacity [7]. In this context, this study is to determine the sugar, organic acid, and phenolic
profiles of frozen and dried jujube fruit grown in our country, which is very valuable in terms
of medicine and economy, and to evaluate and compare the antioxidant activities of fruit
extracts.
2. Material and Methods
2.1.The Extraction of Plant Samples
Ziziphus jujuba Mill. the fruit was harvested by hand after turning brown/red colors in October
2021 from the orchard (38° 57' 47.0916'' N; 38° 38' 7.5588'' E) in Aşağıyabanlı village of Ağın
district Elazığ, Turkey. Some of the collected fruits were dried in the shade, while others were
frozen. Ethanol extracts of frozen (ZjF) and dried (ZjD) fruits were prepared in Mus Alparslan
University, Central Research Laboratories Application and Research Center using the soxhlet
extraction method.
2.2. Antioxidant Activity
2.2.1. ABTS.+ scavenging assay
Re [13] method was used for the calculation of 2,2′‐Azino‐bis‐3‐ethylbenzothiazoline‐6‐
sulfonic acid (ABTS) radical scavenging activities of ZjF and ZjD extracts. First of all, solutions
of potassium persulphate (2.45 mM) and ABTS (7 mM) were mixed in a 1:1 ratio. It was
incubated for 12 hr at room temperature in the dark. Then the absorbance of the mixture was
measured at 734 nm and diluted with ethanol until an absorbance of 1.660±0.02 was reached.
After adding different concentrations of extracts to the test tubes, it was made up of 200 µL
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with ethanol. 800 µL of ABTS was added to them. It was incubated for up to two hours. The
absorbance of the extracts was measured at 734 nm.
2.2.2. DPPH• scavenging assay
1,1‐diphenyl‐2‐picryl‐hydrazyl (DPPH) radical scavenging activity of the ZjF and ZjD extracts
and standards were done to an assay by Koçpınar et al. [14]. This method is based on the
removal of DPPH free radicals by reacting with antioxidants. According to this assay, the
extracts at different concentrations (15, 30, and 45 μg/mL) were placed in the test tubes and
were made up to be adjusted to 600 µL with ethanol. 200 µL of 1 mM DPPH radical solution
was added to each test tube. The mixture was incubated for 30 minutes at room temperature
and in the dark and absorption spectra were calculated at 517 nm against the ethanol blank.
2.2.3. Cu2+ reducing power assay according to the CUPRAC method
The copper ion (Cu2+) reducing capacities of ZjF and ZjD extracts and standard antioxidants
were performed similarly to the procedure used by Apak et al. [15]. Different concentrations of
ZjF and ZjD extracts (15, 30, and 45 μg/mL) were added to test tubes and made up to 1 mL
with deionized H2O water. Firstly, 250 µL of CuCl2 solution (0.01 M) and neocuproine solution
(7.5x10-3 M), 1 mL of CH3COONH4 (1 M) buffer were transferred to each tube. After half an
hour of incubation to clearly determine their reducing capacity, absorbance at 450 nm was
measured.
2.2.4. Fe3+ reducing power assay according to the FRAP method
The reduction of total Fe3+ power was performed according to the assay of Savci et al. [16]. ZjF
and ZjD extracts (15, 30 and 45 µg/mL) were added to test tubes at different concentrations and
adjusted to 1 mL with deionized water. For each test tube, 500 µL of potassium ferricyanide
[K3Fe(CN)6] and phosphate buffer (0.2 M, pH: 6.6), as well as fruit extracts of different
concentrations, were added. The solution was incubated at 50°C for 20 minutes before the 500
µL of trichloroacetic acid (TCA) was added to the reaction mixture, and 500 µL of the phase
was taken at the top of the mixture, 500 µL of deionized H2O and 100 µL of FeCl3 were added.
The absorbances of the samples were measured by adjusting the UV visible spectrophotometer
to 700 nm.
2.2.5. Metal Chelating Activity Assay
The Fe2+ chelating activity of ZjF and ZjD extracts and standard antioxidants was studied,
modifying the method performed by Alhafez et al. [17]. It was prepared from samples at
concentrations of 15, 30 and 45 μg/mL. 2 mM solution containing 120 µL of FeCl2.4H2O and
80 µL of distilled water was added to 60 µL of the solution containing samples. After this step,
the total volume was made up to 1000 µL with ethanol. To initiate the reaction, 60 µL of 5 mM
ferrozine solution prepared earlier was added to the samples. The resulting solution was mixed
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by rapid vortexing and incubated for 10 minutes at room temperature. In the next step, the
absorbance of the samples at 562 nm was measured by UV/VIS spectrophotometer.
2.3. Phenolic substance analysis by HPLC
Concentrations of 1 mg/mL were prepared by diluting the frozen and dried ethanol extracts of
Jujube fruit for loading in HPLC. To determine the phenolic content by HPLC, the final
concentrations of the standards were adjusted to 10 mg/mL. Then, 1% acetonitrile and acetic
acid (1/9 ratio, respectively) were added to prepare the standards. Methanol was added at the
same rate and stock standards were prepared. Different concentrations of 10, 25, 50, 75, and
100 µg/mL of the stock solution prepared for the standards were created to draw the standard
graph [18]. The Jujube fruit extracts we prepared earlier were diluted at 20 mg/mL
concentration using standard solutions and filtered using a 0.45 µm membrane filter. HPLC
analyses used for phenolic content determination were performed using Agilent Technologies
1260 Infinity II HPLC (Agilent, USA). Standard chromatograms and curves generated by
HPLC were used to determine the concentrations of 17 different phenolic. The analytical
column used for the analysis was ACE 5 C18 (250 x 4.6 mm id). The HPLC configuration
consisted of a 1260 DAD WR detector (272 nm, 280 nm, and 310 nm wavelength), and 1260
Quat Pump VL pump (1.0 mL/min flow rate), 1260 Vial sampler (20 µL injected), and G7130A
column furnace (28°C).
2.4.Determination of Sugars and Organic Acids
The standards used to determine the sugar and organic acid content of Jujube fruit extracts are
fructose, glucose, rhamnose, tartaric acid, pyruvic acid, citric acid, maleic acid, malic acid,
acetoin, fumaric acid, 2,3-butanediol, acetic acid, and succinic acid. The concentrations of the
standards used were weighed to be 1 mg/mL. The standards that we will use as stocks were
dissolved in falcon tubes with 0.03M H2SO4 (sulfuric acid). Stock standard solutions were
prepared in 8 different dilutions (5, 10, 25, 50, 100, 200, 300 ve 400 ppm). It was loaded on
HPLC (Agilent Technologies 1260 Infinity II) and the calibration curve was calculated [19].
0.2 ml was taken from the extracts. It was vortexed by adding 0.03M 1.8 mL H2SO4. The
resulting mixture was centrifuged at 2000 rpm for 5 minutes and 100 µL was taken from the
supernatant. It was added to eppendorf containing 0.9 µL of 0.03M H2SO4 and mixed. The
resulting mixture was filtered through 0.45 µm pore diameter filters and transferred to
approximately 0.5 mL bottles. The extracts we prepared to determine the amount of sugar and
organic acid in HPLS were given to the device. 0.03 M H2SO4 was used as the carrier phase.
3. Results and Discussion
3.1. Results of In Vitro Antioxidant Activity
Since different antioxidant compounds can act by different mechanisms in vivo, the antioxidant
potential in foods cannot be determined with a single method. For this reason, it is important to
characterize different foods using several methods in order to determine their nutritional values
[20]. Therefore, in the current study, it was tried to determine the antioxidant capacity of ethanol
extracts of frozen and dried jujube fruit using five different methods. The antioxidant potential
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of the extracts is compared with standard antioxidants such as butylated hydroxyanisole (BHA),
butylated hydroxytoluene (BHT), and ascorbic acid (AA) are given in table 1. According to the
results obtained, dried jujube extract showed better antioxidant activity than frozen extract in
all methods except ABTS radical removal method, but it has lower activity than the antioxidants
used as standard. As stated in the literature, the antioxidant activity results are thought to be due
to the increasing maturity stage of the fruit depending on the harvest time and the decrease in
phenolic contents and activities [21]. In vitro, antioxidant activity results in the highest
concentrations of ZjF and ZjD ethanol extracts compared with standard antioxidants as µg
TE/ml and percentages are presented in figures 1 and 2.
Table 1. In vitro Antioxidant Activities of Z. Jujuba Mill. Extracts.

ZjF

Total
reducing
powerFRAP (μg
TE/ml)
3.10±0.05

Cu+2
reducing
powerCUPRAC(μg
TE/ml)
1.88±0.02

ZjD

3.96±0.07

2.25±0.02

Samples

DPPH
radical
scavenging
(IC50)

ABTS
radical
scavenging
(IC50)

242.84±0.0
5
236.41±0.1
6

161.49±0.0
3
242.25±0.0
4
18.29±0.01

Fe-chelating
activity (IC50)

191.79±0.03

121.51±0.01
90.34±0.0 101.47±0.03
1
20.14±0.30
38.29±0.01
BHT
18.16±0.0
72.81±0.04
24.65±0.21
1
26.86±0.03
38.12±0.02
AA
38.71±0.0
21.33±0.01
20.19±0.01
2
19.40±0.01
32.41±0.01
*FRAP and CUPRAC results as µg TE / ml extract, DPPH, ABTS, and Fe-chelating activity
results as IC50
BHA

Figure 1. Results in vitro Antioxidant Activities of Z. Jujuba Mill. extracts compared with
standart antioxidant as Trolox Equivalent (TE)
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Figure 2. Results in vitro Antioxidant Activities of Z. Jujuba Mill. extracts as compared with
standart antioxidant
3.2. Results of Organic Acid and Sugar Compounds
Jujube fruit is rich in sugars and organic acids, and this content is also very important for fruit
ripening, aroma, and nutrition. It has been reported that there are different types and amounts
of organic acids depending on the maturity stage, genotype, growing regions, and climates of
the fruit [22]. In the current study, ZjF and ZjD ethanol extracts were both found to contain
high amounts of maleic acid, glucose, and fructose, but only ZjF extract contained acetic acid
and acetoin. In addition, it was determined that the glucose and fructose content of dried fruit
extract was higher than that of frozen fruit. The organic acid and sugar HPLC concentration
results of the extracts are given in table 2 and the chromatogram results are shown in figures
3. In a previous study, similar to our study, glucose and fructose contents were found to be quite
high in jujube fruit. It was also similar to the present study that sun-dried jujubes had higher
glucose content than other drying methods [23].
Table 2. The µg/mL concentrations of 13 different organic acids and sugars in the Z. jujuba
Mill. extracts
Organic acid and sugar
Compounds
Maleic acid
Glucose
Fructose
Acetic acid
Acetoin
Total compounds
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Organic acid and sugar amounts (µg/mL)
ZjF
ZjD
171.6056
88.5449
369.3555
398.5484
373.5378
445.1437
4.4511
48.2270
967.1773
932.2371
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Figure 3. HPLC organic acids and sugars chromatogram results of ZjD (a) and ZjF (b)
ethanol extracts
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3.3. Results of Phenolic Compound
To determine the phenolic acid content of Jujube fruit extracts, Ascorbic acid, Gallic acid,
Myricetin, 4-Hydroxybenzoic acid, Trans-p-coumaric acid, 3,4-Dihydroxybenzoic acid,
Abscisic acid, Quercetin, Apigenin, Kaempferol, Curcumin, Catechol, Vanillin, Caffeic
acid, Cinnamic acid, Rosmarinic acid, Salicylic acid 17 different standards such as were
used. standards were used. The phenolic concentration of frozen (ZjF) and dried (ZjD)
ethanol extracts of Z. jujuba Mill. was determined using HPLC and the chromatogram
results are given in figure 4 and 5. Among the standards we used, the ascorbic acid content
of 1.3112 µg/ml was determined only in (ZjF) the frozen ethanol extract of the jujube fruit
that was collected in full ripeness. In a study conducted in the literature, it was reported that
the phenolic content of jujube fruit decreased significantly due to the harvest in the fully
mature period of the tree [24]. In this study, it is seen that the phenolic content is compatible
ith the results, depending on the harvest of the fruit in full ripeness as in the study given in
the literature.

Figure 4. HPLC phenolic chromatogram results of ZjF ethanol extracts
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Figure 5. HPLC phenolic chromatogram results of ZjD ethanol extracts

4. Conclusion
In this study, ethanol extracts of frozen and dried jujube fruit were prepared and the
phenolic, organic acid, sugar content, and antioxidant activities of both extracts were
investigated by five different methods. In general, it was determined that the dry extract
showed better antioxidant activity and the glucose and fructose ratio was higher than the
frozen fruit extracts. In addition, it is thought that the phenolic content of the fruit may have
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decreased in relation to the harvest time. In this context, it confirms that jujube fruit has
potential medicinal and dietary values for humans.
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ÖZET
Yapılan bu çalışmada, AISI D2 takım çeliklerinin EDM (Elektro Erozyon Yöntemi) ile
işlenebilirlilikleri deneysel olarak incelenmiştir. Deney numuneleri ticari olarak elde
edilmiştir. EDM ile işlemede üç farklı akım (4, 8, 16A) ve vurum süreleri (6, 50, 400µs)
değişken parametreler olarak seçilmiştir. Ayrıca, akım ve vurum sürelerinin yüzey durumuna
etkisi SEM (Taramalı Elektron Mikroskopu) görüntüleri yardımıyla yorumlanmıştır. Buna ek
olarak, parametrelerin etkileşimli analizi görmek için ANOVA (Varyans Analizi)
gerçekleştirilmiştir. İşlem parametrelerinin etkilerini 3 boyutlu görebilmek için MATLAB
yazılımında grafikler oluşturulmuştur. Çaptan sapma değerinin ölçümünde üç boyutlu
koordinat ölçme cihazı (CMM) kullanılmıştır. İşleme süresi (T) değerlendirildiğinde en etkili
parametrenin akım olduğu görülürken, çaptan sapma değerlerinde (OC) ise vurum süresinin
akıma göre daha etkili bir parametre olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: EDM, AISI D2 takım çeliği, Boyutsal doğruluk, Çaptan sapma, Varyans
analizi
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ABSTRACT
In this study, the machinability of AISI D2 tool steels by EDM was investigated
experimentally. The specimens were obtained commercially. Three different current values
(4, 8, 16A) and pulse-on times (6, 50, 400µs) were selected as EDM processing variable
parameters. In addition, the effects of current and pulse-on times on the surface condition
were interpreted with the help of SEM (Scanning Electron Microscope) images. In addition,
ANOVA (Analysis of Variance) was performed to see the interactive analysis of the
parameters. Graphics were created in MATLAB software to see the effects of the process
parameters in 3D. A three-dimensional coordinate measuring device (CMM) was used to
measure the deviation from the diameter. While it was seen that the most effective parameter
was current when evaluated in terms of machining time (T), in the diameter deviation values
(OC), it has been determined that the pulse duration is a more effective parameter than the
current.
Keywords: EDM, AISI D2 tool steel, Dimensional accuracy, Overcut, Analysis of variance
1.

Giriş

Günümüzde, ekonomik zorluklar ve üstün rekabet, minimum maliyette, daha kaliteli ve daha
hızlı üretim için yeni yolların talep edildiği kalıcı veya sürekli bir sorundur. Gelişen teknoloji
ile birlikte üretim yöntemlerindeki gelişmelere de bu sorunların çözümünde bizlere ışık
tutmaktadır. Bu nedenle, günümüzde, imalat endüstrisi, kompleks geometrilere ve yüksek
sertliğe sahip olması nedeniyle, işlenmesi neredeyse imkansız görülen malzemelerin
işlenmesinde EDM (Elektro Erozyon İşlemi) yöntemini, zamandan ve enerjiden tasarruf
etmesi açısından, bir alternatif olarak görmektedir. AISI D2 takım çelikleri, kalıp
endüstrisinde çokça kullanılan oldukça sert çelik türleridir. Günümüzde, bu metallerin, kalıp
endüstrisinde, kullanım ömürlerinin uzun olması için daha sert olmaları istenir. Ancak,
sertlikteki artış, kalıba istenilen şeklin verilmesi için bir problemdir ve bu sertlik
değerlerindeki malzemelerin işlenmesi için sertliğin önem arz etmediği bir yöntem olan EDM
büyük bir alternatiftir.
Yakın tarihlerde yapılmış olan çalışmalarda incelendiğinde, AISI D2 takım çeliklerinin, EDM
yöntemi ile işlenmesinin, yüzey pürüzlülüğü, malzeme kaldırma oranı ve takım aşınma oranı
açısında değerlendirmelerine rastlanılmaktadır. Jesus ve diğerleri, EDM işleminin D2 takım
çeliğinin yorulma davranışına etkisini incelemiştir. Düz ve çentikli numuneler üzerinden
malzemenin çentik darbe davranışı, kalıntı gerilme ve yorulma direnci araştırılmıştır. Yapılan
araştırmalar sonucunda, basma kalıntı gerilmesi gösteren ana malzeme ile karşılaştırıldığında,
EDM ile işleminin yorulma direnci gösteren çekme kalıntı gerilmelerinin oluşumuna sebep
olduğu sonucuna varılmıştır. EDM ve taşlama işlemleri karşılaştırıldığında, taşlama işlemi
malzeme yüzeyinde, basma gerilimi gösterirken, EDM ile işleme yeniden katılaşmış tabaka
olarak bilinen (beyaz tabaka) katmanda hem çatlak görünümüne sebep olmuş hem de çekme
kalıntı gerilmesinin oluşmasına sebep olmuştur [1]. Guu, D2 takım çeliğinin EDM ile
işlenmesi sonrasında numunelerin yüzey morfolojisi, yüzey pürüzlülüğü ve oluşan mikro
çatlakları AFM tekniği ile analiz etmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, daha yüksek boşalım
enerjisinin daha kötü yüzey yapısına sebep olduğu ortaya konmuştur. İşleme kusurlarının
önlenmesi için düşük seviye boşalım enerjisinin tercih edilmesi gerektiği fikri öne
sürülmüştür [2]. Prabhu ve Vinayagam çalışmalarında, dielektrik sıvı içerisine tek duvarlı
nano karbon tüpler karıştırılmış EDM de işlenmesi sonucunda, D2 takım çeliği olan iş
parçasının yüzeyindeki pürüzlülükler ve mikro çatlakları incelemiştir. Deneysel çalışma
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sonucunda, nano karbon tüpün bulunmadığı dielektrik sıvı, EDM de işlenmiş numune ile
karşılaştırıldığında, dielektrik sıvı içerisinde nano karbon tüp bulunan numuneler daha iyi
yüzey kalitesine, azalmış mikro çatlaklara ve daha iyi yüzey morfolojisine sahip olduğu
görülmüştür [3]. Pragadish ve Kumar, D2 takım çeliğini geleneksel ve kuru EDM ile
işlemişlerdir. Çalışma sonucunda, kuru EDM ile işlenen numunedeki MRR ve yüzey
pürüzlülüğün (SR) değerlerinin, geleneksel EDM işlemine kıyasla daha iyi olduğu ortaya
çıkmıştır [4]. Abbas ve diğerleri, dielektrik sıvı içerisinde bir yüzey aktif maddesi olan Span20 ve nano krom tozu (NCP) kullanarak, D2 çeliğinin EDM de işlenmesi sonucunda meydana
gelen ortalama yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmeyi hedeflemişlerdir [5]. Srivastava ve Pandey
‘in çalışmasında, sinterlenmiş bakır (75%Cu)-titanyum karbür (25%TiC) diğer bir adı ile
Cermet takım ile geleneksel bakır takım karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir. Geleneksel bakır
takım ile karşılaştırıldığında, Cermet takımda elektrot aşınma oranının azaldığı görülmüştür.
Malzeme kaldırma oranı (MRR) ve yüzey pürüzlülüğü (SR) nün ise Cermet takım ucu
kullanıldığında arttığı görülmüştür. Ayrıca, Cermet kullanılarak yapılan işlem sonrasında,
işlenen parçanın yüzeyinde, çatlak genişliği ve yüzey çatlak yoğunluğunun, geleneksel bakır
numune kullanımına kıyasla daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır [6]. Gupta ve diğerleri, D2
takım çeliği üzerinde EDM prosesi gerçekleştirilmiş, sinyal gürültü oranı (S/N) ve ANOVA
yardımı ile maksimum MRR, minimum SR ve TWR değerlerini elde etmeye çalışmıştır.
Yapılan çalışma sonunda TWR değeri için en etkili parametrenin vurum aralığı süresi, SR için
ise vurum süresi olduğu sonucunda varılmıştır [7]. Hamid ve Lajis, EDM de elektrot
malzemesi olarak yüksek aşınma direncine sahip toz metalürjisi ile üretilmiş bakır tungsten
(Cu35%-W65%) kullanarak, gaz yağında sertleştirilmiş D2 takım çeliğini işlemişlerdir.
Deneysel çalışma sonrasında, en düşük TWR ve en yüksek MRR değerlerinin elde edilmesi
amaçlanmıştır [8]. Guu ve arkadaşları, AISI D2 takım çeliğinin EDM de işlenmesi sonrası
ortaya çıkan yüzey karakteristiğini ve işleme hasarını değerlendirmiştir. Yapılan çalışma
sonucunda, yeniden katılaşmış tabakanın artan akım değeri ve vurum süresi ile daha ince
olduğu sonucu gözlenmiştir [9]. Kansal ve diğerleri, D2 kalıp çeliğinin, EDM ile işlenmesi
sırasında, dielektrik sıvı içerisine silisyum toz karıştırılmasının, iş parçasının yüzey
karakterizasyonuna etkisini incelemiştir. İncelemeler yapılırken, Taguchi methoduna ve
ANOVA analizine başvurulmuştur. Araştırmacılar, yapılan bu çalışmayla, dielektrik sıvı
içerisine katılan silisyum konsantrasyonundaki artışın işleme oranını arttırdığını
belirtmişlerdir [10]. Kumar ve Batra, üç farklı kalıp çeliğinin (D2, H13 ve OHNS), tungsten
tozu karıştırılmış dielektrik ortama sahip EDM de işlenmesi ile kalıp çeliklerinin yüzeyinde
meydana gelen mikro sertlikteki değişiklikleri incelemiştir. Çalışma sonucunda, bu üç tip
kalıp çeliğinin her birinin mikro sertlik değerlerinde %100’den fazla artış gözlenmiştir ve
işlem sorasında iş parçasının yüzeyinde önemli ölçüde tungsten ve karbon transferinin olduğu
soncuna varılmıştır [11]. Prathipati ve arkadaşları, D2 takım çeliği, EDM de çoklu delik bakır
elektrot kullanılarak işlemiş ve işleme süresinde kısalma amaçlamışlardır. Kullanılan işleme
tekniği ile yapılan deneylerde, yüzgece benzer yansımalar gözlenmiş, ancak bu görünümün
taşlama ile kolayca giderildiği tespit edilmiştir. Deney sonucunda, çoklu delik elektrotlu EDM
ile işleme süresi %50 kısaltılabilmiştir [12]. Matin ve Shabgard DIN 1.2379 soğuk iş takım
çeliğinin EDM ile işlenmesinde, elektrot şeklinin MRR ve takım aşınma oranı (TWR)
üzerindeki etkilerini çalışmıştır. Sonuçlar, en yüksek MRR’ın sırasıyla üçgen, daire ve kare
şeklindeki elektrotlarda bulunduğunu göstermektedir. Ancak, en yüksek TWR değeri üçgen
şeklindeki elektrotta bulunurken, en düşük TWR değeri daire şeklinde elektrotta elde
edilmiştir [13]. Rao ve diğerleri, 8mm çapında bakır elektrot kullanılarak AISI D2 çeliğinin
EDM ile işlenmesi için önerilen en uygun işleme parametrelerini TOPSIS ile belirlemişlerdir
[14]. Kalyon, AISI D2 soğuk iş takım çeliğinin EDM de işlenmesi ile iş parçası yüzeyinde
meydana gelen yüzey pürüzlülüğünü incelemiştir. Boşalım akımı ve vurum süresinin, yüzey
pürüzlülüğü ve elektrot aşınma oranı değerleri üzerinde negatif etkiye sahip parametreler
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olduğu, iş parçası işleme hızı üzerinde ise olumlu etkiye sahip oldukları sonucuna varılmıştır
[15].
Bu çalışmada AISI D2 takım çeliklerinin EDM ile işlenmesinde, işlem parametrelerinin iş
parçasında açılan deliklerin çaptan sapma değerleri ve işleme süresi üzerinde etkileri
incelenmiştir. Aynı zamanda, varyans analizi kullanılarak (ANOVA), çaptan sapma ve işleme
süresi üzerinde hangi parametrelerin daha etkili olduğu belirlenmiştir.
2. Materyal ve Method
2.1. AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliği
Deneyde kullanılan AISI D2 takım çelikleri ticari olarak temin edilmiştir. Deney
malzemelerinin ilk olarak spektral analizde kimyasal kompozisyonları (Tablo 1)
incelenmiştir. Daha sonra bu numunelerin sertlik değerleri (Tablo 2) ölçülmüştür.
Tablo 1. AISI D2 Takım çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu [16]

1
2
3
Ø

1
2
3
Ø

C
%
1.561
1.612
1.626
1.600
Ni
%
0.200
0.201
0.197
0.199

Si
%
0.469
0.512
0.481
0.487
As
%
0.0096
0.011
0.010
0.010

Mn
%
0.533
0.534
0.531
0.533
Co
%
0.021
0.022
0.021
0.021

P
%
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
Sn
%
<0.0010
0.0016
0.0013
0.0013

S
%
0.0016
0.0032
0.0015
0.0021
V
%
0.774
0.814
0.785
0.791

Cr
%
>7.200
>7.200
>7.200
~7.200
W
%
0.049
0.055
0.056
0.053

Mo
%
0.670
0.712
0.684
0.689
Fe
%
88.51
88.32
88.41
88.41

Tablo 2. Numunenin farklı noktalarından alınmış sertlik değerleri [16]
Rocwell sertlik Değeri (HRC)
1.Bölge
29.15
2.Bölge
39.36
3.Bölge
35.14
4.Bölge
28.48
5.Bölge
33.66
6.Bölge
41.30
7.Bölge
45.18
8.Bölge
46.15
9.Bölge
46.34
10.bölge
41.64
ORTALMA
38.64
2.2. Elektrot
Gerçekleştirilen çalışmada elektrot malzemesi olarak 99.9% saflıkta bakır kullanılmıştır.
Bakır malzemenin dalma yüzeyi 8mm olacak şekilde tornalanmıştır. Farklı işlem
parametrelerinin (vurum süresi ve akım değerleri) kullanıldığı her bir deneyde yeni bir
elektrot kullanılmıştır. EDM işlemi sonrası elektrotun görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. EDM işlemi sonrası elektrotun görünümü
2.3. EDM Deneyleri
EDM deneyleri, CHARMILLES D20 marka EDM cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Cihazın
fotoğrafı Şekil 2’de verilmiştir. EDM deneylerinde, dielektrik sıvı olarak kerosen
kullanılmıştır.

Şekil 1. Elektro Erozyon Cihazı
2.4. EDM Parametreleri
Yapılan literatür araştırması sonucunda, EDM de işleme süresi ve parça kalitesi üzerinde en
etkili parametrelerin akım ve vurum süresi olduğu görülmüştür. Bundan dolayı, yapılan
çalışmada, akım ve vurum süresi değişken olarak kabul edilmiştir. Bu iki değişken için, kabul
edilen işleme parametreleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. EDM işleminde uygulanan parametreler ve değerleri.
Akımı (A)
4, 8, 16
Vurum Süresi (µs) (Ton)
6, 50, 400
Vurum Aralığı (µs) (Toff)
10
Kutuplama
Elektrot (-), İş parçası (+)
Elektrot Cinsi
Bakır (99,9% saflıkta)
Dielektrik Püskürtme
Yandan Püskürtme (5 Bar)
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2.5. Çaptan Sapma Ölçümleri
Çaptan sapma ölçümleri CMM cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümler için 3mm çapındaki
hassas uç tercih edilmiştir. Bu uç, deney sonucunda meydana gelen her bir deliğin içine
yaklaşık 1,5mm derinlikte dalarak, üç farklı noktadan ölçüm yapmıştır.
2.6. Metalurjik İncelemeler
Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, işleme yüzeylerinin görüntüleri JEOL JSM-6060LV
SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) cihazı ile elde edilmiştir.
2.7. Varyans Analizi
Yapılan çalışmada, kullanılan parametrelerin, işleme süresi ve çaptan sapma üzerindeki
etkilerini değerlendirebilmek amacıyla, ANOVA gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, kullanılan
parametrelerin etki oranları ve birbirleriyle etkileşimleri değerlendirilmiştir.
3.

Deneysel Sonuçlar

Yapılan çalışmada, farklı akım (4A, 8A, 16A) değerlerinde ve farklı vurum sürelerinde (6µs,
50µs, 400µs) yapılan, EDM deneylerinden elde edilen işleme yüzeylerinin SEM görüntüleri
alınmıştır. SEM görüntülerinden parçaların yüzey durumları araştırılmıştır. En düşük akım
değeri (4A) alındığında değişen vurum süresine bağlı olarak elde edilen SEM görüntüleri
Şekil 3’de, vurum süresinin en yüksek olduğu (400 µs) koşulda değişen akım değerlerine göre
yüzey durumlarının nasıl değiştiği Şekil 4’te verilmiştir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 3. 4A akım değerinde EDM ile işleme sonrasında elde edilen SEM görüntüleri (x500
büyütme)
(a) Ton 6 µs, (b) Ton 50 µs, (c) Ton 400 µs,

(a)

(b)

(c)

Şekil 4. Ton değerinin 400µs olduğu, farklı akım değerlerinde EDM ile işleme sonrasında elde
edilen SEM görüntüleri (x500 büyütme)
(a) 4A, (b) 8A, (c) 16A
SEM görüntüleri incelendiğinde, artan akım değeri ile birlikte çatlak uzunluğunda ve
derinliğinde artış görülmüştür. Vurum süresi sabit tutulup akımdaki değişikliğin yüzey
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çatlaklarına etkisi incelendiğinde ise akım değeri 8A olduğunda en geniş ve derin çatlakların
görüldüğü, en yüksek akım değerinde ise çatlak boyunda ve genişliğinde ciddi azalmanın
meydana geldiği Şekil 4’de net bir şekilde görülmektedir. Bunun sebebi, 2015’de yapılan bir
çalışmada ifade edildiği şekilde açıklanabilmektedir. Bu çalışmada, akımdaki artışın çatlak
yoğunluğunu azalttığına dair net bir ifade kullanılmış ve akımın yüzey çatlak yoğunluğuyla
ters orantılı olduğu, akımdaki artışın, boşlukları doldurma eğiliminde olan erimiş metalin
tabaka kalınlığına yol açtığı ve böylece çatlak yayılmasının azaldığı belirtilmiştir [17].
Elde edilen bütün deneysel sonuçların varyans analizleri yapılarak, deney parametrelerinin,
işleme süresi üzerindeki etkisi belirlenmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. İşlem süresine bağlı varyans analiz sonuçları
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value Contribution
A
2 3415,4 3415,4 1707,7
14,75
0,014
79,46%
Ton
2 419,7 419,7
209,8
1,81
0,275
9,76%
Error
4 463,2 463,2
115,8
10,78%
Total
8 4298,3
100,00%
S: 10,7612 R-sq: 89,22% R-sq(adj): 78,45%
Tablo 4’te, akımın, 0,014 P anlamlılık değerine sahip olduğu ve işleme süresi için %79,46’lık
bir oranla en etkin parametre olduğu görülmektedir. Ton değişkeni, %9,76’lık bir etki oranına
sahiptir ve bu oran, akım ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bu tabloda, işleme süresi
üzerinde en etkin parametrenin akım olduğu görülmektedir.
İşleme süresi üzerinde, akım ve vurum seviyelerinin etkisi Şekil 5’de gösterilmiştir. Böylece,
farklı akım değerleri ve farklı vurum seviyeleri etkileşimli olarak bir arada
değerlendirilebilmektedir.

Şekil 5. İşleme süresine bağlı ana etki grafiği
Yapılan bu deneyler sonucunda, işleme süresi üzerinde akımın, vurum süresine nazaran daha
etkili bir parametre olduğunu göstermektedir. İşleme süresi, 4A’dan, 8A’ya artışla birlikte
belirgin bir şekilde azalmış, 8A’dan 16A’ya artışla birlikte azalmaya devam etmiş ancak bu
azalış 4A ile 8A arasındaki kadar belirgin bir fark yaratmamıştır. Vurum süresindeki artış ile
birlikte, işleme süresinin lineer bir şekilde azaldığı görülmektedir. Bu grafiğe bakılarak,
işleme süresinin artan akım ve vurum süresiyle azaldığı, yani akım ve vurum süresiyle ters
orantılı olduğu söylenebilir.
Girdi parametrelerinin işleme süresi üzerindeki etkilerinin daha net görülebilmesi için deney
sonuçlarının MATLAB’da üç boyutlu yüzey grafikleri elde edilmiştir (Şekil 6).
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Şekil 6. İşleme süresine bağlı üç boyutlu yüzey grafiği
Şekil 6 incelendiğinde, işleme süresinin artan akımla ve artan Ton değeriyle kısaldığı
görülmektedir. Ancak, Ton parametresinin, A ‘ya nazaran etkisinin daha az olduğu,
azalmadaki eğimden kolayca anlaşılabilmektedir. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere, en uzun
işleme süresi, akım ve vurum seviyesinin en düşük olduğu değerlerde elde edilmiştir.
İş parçalarının işlenmesinde, 8mm çapında takım elektrotlar kullanılmıştır. Elde edilen
deliklerden, CMM ile 4 farklı noktadan ölçüm alınmış ve çaptan sapmalar ölçülmüştür.
Çaptan sapmada etkili parametrelerin saptanmasında ANOVA ’ya başvurulmuştur. A ve Ton
değerlerinin çaptan sapma üzerindeki etkilerinin varyans analizi Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Çaptan sapma değerlerine bağlı varyans analiz sonuçları
Source DF
Seq SS
Adj SS Adj MS F-Value P-Value Contribution
A
2 0,001111 0,001111 0,000555
5,41
0,073
6,51%
Ton
2 0,015534 0,015534 0,007767
75,66
0,001
91,08%
Error
4 0,000411 0,000411 0,000103
2,41%
Total
8 0,017056
100,00%
S: 0,0101318 R-sq: 97,59% R-sq(adj): 95,19%
Tablo 5’de A ve Ton girdilerinin çaptan sapma değerlerine etkilerinin görülebildiği varyans
analiz sonuçları bulunmaktadır. P anlamlılık değerine bakıldığında, Ton değerinin 0,05’in
altında olduğu görülmektedir. A için P anlamlılık değeri ise bu değerin üzerindedir. Ton
değişkeninin, kriyojenik işlem görmemiş iş parçası için çaptan sapma değeri üzerindeki
etkisinin %91,08 olduğu görülmektedir. Bu durumda, Ton ve A değerlerinin değişken kabul
edildiği bir ortamda çaptan sapma için en etkili parametrenin Ton olduğu, A değişkeninin ise
%6,51 ‘lik bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. R-sq (adj) ise %95,19 ‘luk oranla, değişken
kabul edilen A ve Ton girdilerinin, çaptan sapma verilerini elde etmek için oldukça yeterli
parametreler olduğunu tanımlar.
Şekil 7’de, çaptan sapma üzerinde en etkili parametrenin saptanmasında yardımcı olacak ana
etki grafikleri verilmiştir.
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Şekil 7. Çaptan sapma değerlerine bağlı ana etki grafiği
Ana etki grafiğinde (Şekil 7) Ton parametresinin en etkili parametre olduğu açık bir biçimde
görülmektedir. Ana etki grafiği incelendiğinde, artan akım değeri ile birlikte çaptan sapmanın
arttığı görülmektedir. Ancak, akıma bağlı sapma, 0,05 ‘lik bir aralıkta gerçekleşmektedir. Bu
değer, varyans analiz sonuçlarında (Tablo 5) A parametresinin hiçbir etkisinin olmadığı da
göz önünde bulundurulduğunda, ihmal edilebilir bir değerdir.
Akım ve vurum süresi parametrelerinin çapta sapma üzerindeki etkilerinin daha iyi
anlaşılabilmesi için MATLAB ‘da üç boyutlu yüzey grafikleri elde edilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Çaptan sapma değerlerine bağlı üç boyutlu yüzey grafiği
Şekil 8 incelendiğinde, akımdaki değişikliğe bağlı olarak çaptan sapma değerlerindeki
değişiklik görülmektedir. Ancak, akımın, çaptan sapma üzerindeki etkisinin neredeyse
olmadığı bilindiği için ve değişimin çok sınırlı bir aralıkta (0.05) meydana geldiği göz önünde
bulundurulduğunda bu değişikliğin ihmal edilebilir olduğu söylenebilir.
4.

Sonuçlar ve Değerlendirme

Yapılan çalışmada, AISI D2 soğuk iş takım çeliğinin, EDM ile işlenmesi incelenmiştir. İşleme
sırasında, %99,9 saflıkta, 8mm çapında bakır elektrotlar tercih edilmiştir. Numunelerde,
4mm’lik derinlikte deliklerin açılması hedeflenmiş ve işlem süreleri ölçülmüştür. 4A, 8A,
16A akım ve 6µs, 50µs, 400µs vurum süreleri değişken olarak belirlenmiş ve bu değişkenlere
bağlı olarak işleme süresindeki değişiklik ve çaptan sapma miktarları değerlendirilip
yorumlanmaya çalışılmıştır. İşleme yüzeyleri SEM ’de görüntülenmiştir. Çaptan sapma
değerleri CMM ile ölçülmüştür. Bütün veriler ANOVA ‘da değerlendirilmiştir. MATLAB
yardımıyla sonuçlar görsel anlamda desteklenmiştir. Yapılan bu çalışma neticesinde elde
edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
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1- Vurum süresindeki artışla orantılı olarak, çatlak uzunluğunda ve derinliğinde artış
olduğu tespit edilmiştir. Akım değeri 4A’dan 8A’ya yükseldiğinde çatlak boyu ve
genişliğinde belirgin bir artış olduğu, 16A’ya yükseltildiğinde ise ciddi bir azalma
olduğu görülmüştür.
2- Gerçekleştirilen varyans analizleri sonucunda, işleme süresinin en çok akımdaki
değişiklikten etkilendiği ve aralarında ters orantılı bir ilişki olduğu sonucuna
varılmıştır.
3- Çaptan sapma (OC) verilerinin varyans analiz sonuçları, vurum süresindeki artışın,
sapmayı arttırdığını göstermiştir. Ton değişkeninin, çaptan sapma için en etkili ve
neredeyse tek değişken olduğu saptanmıştır.
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Abstract
Sitophilus granarius L. (Wheat Weevil) is among the most serious pests of wheat grains in the
world. Especially in storage areas, after completing its life cycle in wheat grains, it pierces the
wheat shells to mate. This causes serious losses in the product. Many chemical-containing
pesticide used against wheat weevil are dangerous for animal and especially human health due
to their residues. In this study, the bio-insecticidal effects of the bio-organic extracts obtained
from Thymus sp. (Thyme), Petroselinum sp. (Parsley) and Mentha sp. (Mint) plants on
Sitophilus granarius were determined and also molecular biological analyzes were performed.
Samples prepared with pure methanol and distilled water used as the extract solution were
determined as the control group. Insects were grown at 21-23°C and 71-73% relative
humidity. In different samples prepared with methanol, a strong bio-insecticide effect was
observed in approximately the same date range (6-10. days). In addition, even in studies with
chemical insecticides, 100% effectiveness is observed only between 7-14 days. For these two
reasons, the observation period was increased to over 10 days. When the results are evaluated;
it was observed that the strongest effect was on Thymus sp. and the weakest effect was on
Petroselinium sp. In the molecular biological stage of our study, the effects of bio-organic
extracts obtained from plants on the Cytochrome Oxidase-I (sgCO-I) gene in Sitophilus
granarius were determined by Real-Time PCR method. Bio-extracts prepared at 10%, 20%,
50%, 75% and 100% with methanol showed a consistent decrease in cytochrome oxidase-I
gene expression data compared to the control group. As the dose of bio-organic extracts is
increased, cytochrome oxidase-I gene expression decreases; shows that the toxic or expected
effect as bio-insecticidal affects the respiratory function in wheat weevil. In the results of
study; the results and molecular biological analyzes have also shown that bio-extracts
obtained from different plants can be used as bio-insecticide in the fight against wheat weevil.
Keywords: Sitophilus granarius (Wheat Weevil), Bio-extract, Bio-insecticide, Real-Time
PCR, Sitokrom Oksidaz-I gene.

www.artuklukongresi.org

931

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

FARKLI BİTKİLERDEN ELDE EDİLEN BİYO-EKSTRAKTLARIN DEPO
ZARARLISI Sitophilus granarius L. (BUĞDAY BİTİ) KARŞI BİYOİNSEKTİSİT
ETKİLERİNİN TESPİTİ ve MOLEKÜLER BİYOLOJİK ANALİZİ
Özet
Sitophilus granarius L. (Buğday Biti), dünyadaki buğday tanelerinin en ciddi zararlıları
arasında yer almaktadır. Özellikle depo alanlarında, buğday taneleri içinde hayat devrini
tamamladıktan sonra çiftleşmek için buğday kabuklarını deler. Bu da üründe ciddi kayıplara
neden olmaktadır. Buğday Biti’ ne karşı kullanılan pek çok kimyasal içerikli ilaçlarsa
kalıntılarından dolayı hayvan ve özellikle de insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Bu
çalışmada, Thymus sp. (Kekik), Petroselinum sp. (Maydanoz) ve Mentha sp. (Nane)
bitkilerinden elde edilen biyo-organik ektraktların Sitophilus granarius üzerindeki biyoinsektisit etkileri tespit edilmiş ve ayrıca moleküler biyolojik açıdan da analizleri yapılmıştır.
Ekstrakt çözeltisi olarak kullanılan saf metanol ve distile su ile hazırlanan örnekler kontrol
grubu olarak belirlenmiştir. Böcekler 21-23 °C ve %71-73 bağıl nem aralığında
yetiştirilmiştir. Metanol ile hazırlanan farklı örneklerde yaklaşık aynı tarih aralığında (6-10.
gün) güçlü biyoinsektisit etki görülmüştür. Ayrıca kimyasal insektisitlerle yapılan
çalışmalarda dahi ancak 7-14 gün arası %100 etkin gözlemlenmektedir. Bu iki nedenden
dolayı gözlem süresi 10 günün üzerine çıkartılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde; en güçlü
etkinin Thymus sp’de, en zayıf etkinin Petroselinium sp.’de olduğu görülmüştür.
Çalışmamızın moleküler biyolojik aşamasında bitkilerinden elde edilen bio-organik
ektraktların Sitophilus granarius’da Sitokrom Oksidaz-I (sgCO-I) geni üzerine etkileri RealTime PCR yöntemiyle belirlenmiştir. Metanolle birlikte %10, %20, %50, %75 ve %100
oranlarında hazırlanan biyo-ektraktların kontrol grubuna kıyasla sitokrom oksidaz-I gen
ekspresyon verilerinde tutarlı şekilde düşüş gösterdiği görülmüştür. Biyo-organik
ekstraktların dozu arttırıldıkça sitokrom oksidaz-I gen ifadesinin azalması; toksik ya da
istenilen biyo-insektisit etkinin Sitophilus granarius’da solunum fonksiyonu üzerinde etki
ettiğini göstermektedir. Çalışma sonucunda; farklı bitkilerden elde edilen biyo-ektraktların,
Buğday Biti’ne karşı mücadelede biyo-insektisit olarak kullanılabileceği elde edilen sonuçlar
ve moleküler biyolojik analizlerle de gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sitophilus granarius (Buğday Biti), Biyo-ektrakt, Biyo-insektisit, RealTime PCR, Sitokrom Oksidaz-I geni

1. GİRİŞ

Buğday biti, (Sitophilus granarius L.) depo zararlısı böcekler kapsamında değerlendirilen ve
depo tahılların en önemlisi buğdaya ve ayrıca makarna, bisküvi, pasta gibi sert unlu mamulleri
hem tüketerek hem de yumurta bırakarak tahrip eden, spesifik, kozmopolit, bir böcektir.
Ortalama 3-5 mm boyundadır ve uçucu değillerdir. Depo ve depo ürünleri dışında hiç
kaydedilmemiş olan S. granarius’un uçuş aktivitesinin olmaması, nem oranı çok düşük olan
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kuru hububat depolarında sıvı kaybını önleyerek, kuraklığa dayanıklılık açısından kendisine
avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda parlak, koyu kahverengi veya siyah kutikulası sıvı
kaybına karşı bariyer görevi de yapmaktadır. Uçucu olmaması temas halinde cenin
pozisyonunda ölü taklidi yapması ve tipik kutikulasıyla diğer türlerden ayrılır (Plarre, 2013).
Baş, thoraks ve abdomen bölgelerinden oluşan S. granarius’un baş ve thoraks bölgeleri belli
belirsiz bir segmentle birbiriyle kaynaşmış görünümdedir. Thoraks bölgesi yuvarlak çukurcuk
ve noktalarla; thorakstan belirgin bir segmentle ayrılan abdomen bölgesi paralel çizgilerle
şekillenmiştir. Hexapoda altşubesine de adını veren bir özellik olarak altı adet bacağı olan S.
granarius’un güçlü bir çift mandibulasının ortasında kısa bir hurtumları vardır. Bir haftalık
periyotlarla üreyen ergin dişiler, yumurtalarını, buğdayda ve sert unlu mamullerde bu hortum
vasıtasıyla açmış oldukları deliklere bırakır. Bir defada 150-300 yumurta bırakabilen ergin
dişi tohumun embriyosuna yakın bir bölgeye yumurtasını bıraktıktan sonra bu deliği salgıyla
kapatır. Tohuma açılan deliği kapatan salgı zamanla katılaşır. Kayıtlarda nem, sıcaklık ve
diğer koşullar uygunsa yumurta, larva ve pupa aşamalarını 30-45 günde tamamlayarak ergin
bireylere dönüşür. İçine yumurta bırakılan buğdaylar yavru bireyin büyümesi üzerine
dışarıdan bakıldığında belli belirsiz kararmış bir görüntü almaya başlamaktadır (Karakaş,
2016) (Şekil 1).

Şekil 1. S. granarius’un genel görünüşü
Beslenme esnasında hareketsiz kaldığı kısa molalar verdiği gözlemlenen söz konusu böcek
herhangi bir sarsıntı ve yer değişiklikleri esnasında birkaç saniye bacaklarını tamamen
toplayarak cenin pozisyonunda beklemektedir. Bu cenin pozisyonuna geçmesi sayesinde
kendi vücut kütlesinden çok büyük yığın hareketleri içerisinde sağlam kalabilmektedir.
Böceğin öldüğü, cenin pozisyonundakine benzer hareketsizlikten değil, bacakların
kendiliğinden gevşediği anlaşılmaktadır. S. granarius’de uygun sıcaklığın olmadığı kış
mevsimi boyunca veya diğer inhibe edici koşullarda yumurta, larva veya pupa evrelerinde
tahıl tanesinin içinde uzun süre beklemede kalabilmektedir. Sitophilus oryzea (Pirinç Biti),
Sitophilus zeamais (Mısır Biti) dış görünüş olarak çok küçük farkları olsa da filogenetik
olarak yakın akrabadırlar. Filogenetik olarak yakın akrabası on dört tür vardır. Depo zararlısı
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bu on dört türün içinde tahıllara en yüksek zararı veren Sitophilus granarius’dür (Longstaff,
1981; Obrepalska-Steplowska ve ark. 2008; Plarre, 2013; Manueke ve ark. 2015).
Tahıllarda sağlam tanelerde zarar verme özellikleriyle Sitophilus spp., Trogoderma
granarium, Sitotroga cerealella, ve Rhyzopertha dominica başlıca zararlı olarak
görülmektedir. T. granarium’a sıklıkla Güneydoğu Anadolu bölgesinde rastlanmaktadır
(Ferizli ve Emekci 2010). İçinde bulunduğumuz şu an bile; dünya depolarındaki besin
denizinden daha bize ulaşmadan tamamını ele geçirmeye çalışan ve n150-300 formülle aritmetik
olarak çoğalan dev bir ordu önlem alınmayacak olsa son hububat tanesi de tüketinceye kadar
sürecek bir şekilde öğütücü bir fabrika gibi gece gündüz çalışmaktadır. Bu ordunun amiral
gemisinin kaptanı ise besin denizinin en büyük iki öğesi mısır ve buğdayın ve hatta makarna,
bisküvi gibi sert unlu mamullerin baş zarar vericisi Sitophilus spp’dir. Bu cins filogenetik
olarak yakın akraba olduğu 14 takson içinde depolu ürünlerde en çok zarar verenidir.
Dünyadaki tüm zararlıların içerisinde değerlendirildiğinde, mısırdan sonra üretim ve
tüketimde ikinci sırada olan buğdayın spesifik zararlısı S. granarius olduğu söylenebilir.
Ayrıca; n150-300 üreme kapasitesine sahip olan Sitophilus sp. ve benzeri böcekler, normalde 1’e
700 çoğalma kapasitesine sahip Triticum sp. ve benzeri bitkilerin dünya üzerinde yaygın alan
kaplayarak oluşturacakları geniş vejetasyon serileriyle tür çeşitliliğinin azalması ve endemik
türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması önünde engelleyici doğal bir denge
mekanizması görevi yapmaktadır (Longstaff, 1981; Plarre, 2013).
Bu çalışmada, Thymus sp. (Kekik), Petroselinum sp. (Maydanoz) ve Mentha sp. (Nane)
bitkilerinden elde edilen biyo-organik ektraktların Sitophilus granarius üzerindeki biyoinsektisit etkileri tespit edilmiş ve ayrıca moleküler biyolojik açıdan da analizleri yapılmıştır.
Çalışmamızın moleküler biyolojik aşamasında bitkilerinden elde edilen bio-organik
ektraktların Sitophilus granarius’da sitokrom oksidaz-I (sgCO-I) geni üzerine etkileri RealTime PCR yöntemiyle belirlenmiştir. Biyo-organik ekstraktların dozu arttırıldıkça sitokrom
oksidaz-I gen ifadesinin azalması; toksik ya da istenilen biyo-insektisit etkinin Sitophilus
granarius’da solunum fonksiyonu üzerinde etki ettiğini göstermektedir. Çalışma sonucunda;
farklı bitkilerden elde edilen biyo-ektraktların, Buğday Biti’ne karşı mücadelede biyoinsektisit olarak kullanılabileceği elde edilen sonuçlar ve moleküler biyolojik analizlerle de
gösterilmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
2.1 Sitophilus granarius örneklerinin yetiştirilmesi ve biyo-ektsraktların hazırlanması
Bu çalışmada kullanılan Almanya kökenli Sitophilus granarius L. 1758 (Coleoptera;
Curculionidae) buğday biti % 74 bağıl nem ve 24 C° ısıya ayarlanmış etüv ortamında
yetiştirilen ergin populasyonlar halinde üretimi ve muhafazası devam eden örneklerden temin
edilmiştir. S. granarius örnekleri temiz buğdaylarla 1/3 oranında doldurulan 1 litre cam
kavanozlarda yetiştirilmiştir. Cam kavanozun ağızları böceklerin oksijen ve nem ihtiyacının
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karşılanması ve kaçmalarını önlemek amacıyla paket lastiği yardımıyla beyaz tülbentlerle
kapatılmıştır.
Bitki materyali olarak Thymus sp. L. (Kekik), Petroselinum sp. L. (Maydanoz) ve Mentha sp.
L. (Nane) Ankara’da yerel pazardan (marketten) temin edilmiştir. Kontaminasyondan
kaçınmak için bol su ile yıkanan örnekler oda ısısında kurutulmuştur. Çalışmamızda
marketlerden temin edilen paketli aşurelik buğday kullanılmıştır. Buğdaylar kontaminasyonu
önlemek için -20 ⁰C’de 3 gün bekletilmiştir. Buğdayın çok çeşitli varyetelerinden aşurelik
buğdayın tercih edilmesinin nedeni olarak bu tür buğdayın yumuşak olması dolayısıyla ergin
S. granarius bireylerinin beslenmesinde ve ayrıca içini oyarak yumurtasını koymasının daha
kolay olmasındandır.
Çalışmamızda bitki ekstraktının hazırlanması Talukder ve arkadaşlarının (1993)
protokolünden optimize edilen Karakaş ve Bölükbaşının (2017) çalışmasındaki yöntemlerden
yararlanmak suretiyle yapılmıştır. Bu protokole uygun olarak önce oda ısısında kurutulan
bitki dokuları mekanik olarak öğütülüp elenerek toz haline getirildikten sonra 10 gr’ı 100 ml
%70’lik metanolda 30 dk mekanik çalkalayıcıda karıştırılmış daha sonra ağzı parafin zarla
kapatılan beherlerde oda sıcaklığında bir gece bekletilmiş ve plastik falkon tüptelerde, sıcak
su banyosunda 65-70 C’de suyun içinde 15 ml seviyesine düşünceye kadar buharlaştırılmıştır.
Sprey şeklinde uygulamayı engelleyecek posa ve kalıntılardan arındırmak için 20 ml saf su
eklenmesinin ardından whatman no 1 filtre kâğıdı ile süzülmüştür. Süzme işlemi
tamamlandıktan sonra aşağıdaki verilen oranlarda saf su ile karıştırılarak konsantrasyonlar
hazırlanmıştır.
İlk olarak %10, %20, %50, %75 ve %100 konsantrasyon oranlarında her bir ekstrakt için
beşer ayrı deney kültürü planlanmıştır. Ekstrakt hazırlama protokolünde kullanılan distile su
uygulanmış kontrol grubu özellikle böceğin ekstrakttaki rutubetten etkilenip etkilenmediği
test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Daha sonra, ayrıca ekstrakt hazırlama protokolü
gereği solvent olarak kullanılan metanol uygulanan örnekler ikinci kontrol grupları olarak
belirlenmiştir. 10’ar gr tartılarak 125 mg’lık kavanozlara konulan buğdayın üzerine sprey
şişelerindeki ekstrakt ve kontrol solüsyonları (saf su ve % 70 metanol) buğdaya ortalama
15’er defa püskürtülerek uygulanmıştır. Kimyasalların uygulanmasında da pülverizasyon
denilen bu teknik kullanılmaktadır. Kavanozlar sallanarak, buğdayın solüsyonu emmesi
sağlanmış ve yaklaşık bir dakika beklendikten sonra aynı tarih aralığında yetiştirilmiş
populasyondan oluşan kültür stoklarından alınan 20’şer adet ergin S. granarius içerisine
bırakılmıştır. Daha sonra kavanozların ağızları çift kat tülbentle paket lastiği kullanılarak
kapatılmıştır. Hazırlanan bu kültür kavanozların üzerine uygulanan ekstraktların yoğunluk
oranları yazılmıştır.
2.2 RNA ekstraksiyonu ve cDNA (Komplementer DNA) Sentezi
Farklı biyo-ekstrakt uygulamasına maruz bırakılan örneklerinden Trizol (TRIGent) protokolü
kullanılarak (Chomczynski ve Mackey 1995) RNA ekstraksiyonu yapılmış ve sonrasında
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RNA miktarları ve saflığı belirlenmiştir. Daha sonra, ProtoScript-II First Strand cDNA
Synthesis Kit (BioLabs Inc.) aracılığıyla cDNA sentezi yapılmıştır.

2.3 COI geni qRT-PCR analizleri
Housekeeping geni olarak gliseraldehit-3 fosfat (GAP) primeri ve bu çalışmada kullanılan
COI geni, gen bankasındaki (NCBI; National Center for Biotechnology Information) Buğday
Biti (S. granarius L.) dizileri kullanılarak tasarlanmıştır. Bu genler hakkında bilgiler ve
tasarlanan en uygun primer dizileri Tablo 2.1'de verilmiştir.

Tablo 2.1- COI geni ve qRT-PCR'de kullanılan primerlerin dizileri ve erime sıcaklıkları
Gen/
Primer isimleri

Gen Bank No

COI

DQ453486.1

GAP

KX353928.1

Sekans (5’-3’)
F: GCCTTCCCACGGTTAAACAA
R: ACCCTGTTCCAGCACCTTTT
F: GTACCAAATGTGTCCGTAGT
R: GCTTCTGGGATCATCATTCA

Tm (°C)
58-60 °C
58-60 °C

Farklı biyo-ekstraktların farklı konsantrasyonlarındaki uygulamasına maruz kalan Buğday
Biti’ne ait RNA örneklerinden cDNA sentezini takiben COI ve GAP genlerinin ifade
düzeyleri Real-Time PCR reaksiyonu sonucu belirlenmiştir (Light Cycler Nano (Roche)SYBR Green I MasterDye).
Real-Time PCR reaksiyonları, aşağıdaki gibi elde edilen optimal koşullar kullanılarak üç
kopya halinde (biyolojik ve teknolojik tekrarlar) gerçekleştirilmiştir (Ön denatürasyon 95
°C'de 10 dakika, (40 döngü) 95 °C 15 saniye, 60 °C 20 saniye, 72 °C 20 saniye). Real-Time
PCR reaksiyonu soucunda elde edilen ekspresyon verilerinin Ct (Cycle Treshold) değerleri,
GAP housekeeping geni kullanılarak Livak ve Schmittgen'in 2-ΔΔCt yöntemine göre normalize
edilmiştir (Livak ve Schmittgen 2001).

3. BULGULAR
Biyoinsektisit çalışmamız sonucu çok zayıf etkisini görmüş olduğumuz Petroselinum sp.
uygulanan örnekler moleküler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Sırasıyla güçlü lethal etki
gösteren Thymus ve Mentha ekstraktı uygulanan kültürlerden 4. hafta ölen böceklerden alınan
örneklerin artan doz oranlarına göre çalışması kararlaştırılmıştır (Çizelge 3.1 ve Şekil 3.1).
Ancak nanenin %10 ve %20’lik konsantrasyon uygulanan kültürlerde dördüncü hafta örnek
çıkmaması nedeniyle 3. haftada bu çalışmaya dahil edilmek mecburiyetinde kalınmıştır.
Kontrol grubu olarak kullanılan metanol uygulanan böcek kültürlerinden zaten neredeyse
sadece ilk hafta mortalite gözlemleniyor olması nedeniyle bu zaman aralığında ölen örnekler
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kullanılmıştır.

Çizelge 3.1 En güçlü letal etki görülen ekstrakt gruplarının (aK, bM, bN) karşılaştırılması
Doz
aK
bM
bN

10%
9,52%
11,11%
10,52%

20%
11,11%
15,00%
20,00%

50%
80,00%
5,00%
35,00%

75%
88,88%
15,00%
68,42%

100%
77,77%
11,76%
94,44%

Letal Etki Oranları

KEKİK-MAYDANOZ-NANE (En Güçlü Etki
Karşılaştırması)
100%
80%

aK

60%

bM

40%

bN

20%
0%
10%

20%

50%

100%

75%

Artan Konnsantrasyon Oranları

Şekil 3.1 Kekik, maydanoz ve nane ekstraktların en güçlü letal etki göstermiş olduğu çalışma
gruplarının (aK, bM, bN) karşılaştırılması

Farklı konsantrasyonlarda kekik ve nane ekstraktları uygulanan Buğday Biti’ne ait COI
genine ait ekspresyon verileri gliseraldehit-3 fosfat (GAP) ve ekstrakt oranları dikkate
alınarak 2-ΔΔCt metoduna göre normalize edilmiştir.
Normalizasyon sonucunda elde edilen verilerin ortalaması alınarak COI geninin kekik ve nane
ekstraktlarının farklı konsantrasyonlarına bağlı ekspresyon düzeyindeki değişimler ayrı ayrı
verilmiştir (Çizelge 3.2).

Çizelge 3.2 Kekik ve nane ektsraktı ve metanol uygulanmış örneklere ait CO-I geninin
ekspresyon verilerinin ortalama, standart sapma ve standart hata değerleri
Konsantrasyon

Ortalama

KEKİK

Kontrol
%10
%20
%50
%75
%100

1
0,88365
0,51231
0,58307
0,34634
0,04740

NANE

Konsantrasyon

Ortalama

www.artuklukongresi.org

937

Standart
Hata
0,24336
0,22778
0,14629
0,03275
0,00476
Standart
Hata

Standart
Sapma
0,42151
0,39453
0,25338
0,05673
0,00825
Standart
Sapma

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Kontrol
%10
%20
%50
%75
%100

1
1,06883
0,96235
0,82017
0,32648
0,06547
0,52913

METANOL

0,43762
0,07140
0,02761
0,14821
0,04029
0,07333

0,75798
0,12366
0,04781
0,25671
0,06978
0,12700

Elde edilen veriler incelendiğinde; kekik uygulanmış örneklerin konsantrasyon oranlarına
bağlı olarak mRNA gen ifade düzeylerinin düştüğü görülmektedir. %50 konsantrasyondaki
kısmı yükselmenin bu gruptaki böceklerde veya bu dozda herhangi bir savunma
mekanizmasının devreye girmiş olabileceği olarak yorumlanmıştır (Şekil 3.2).

İfade Düzeyleri

KEKİK
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

KONTROL

10%

20%

50%

75%

100%

CO-I

Şekil 3.2 Kekik ekstraktı uygulanmış örneklerin konsantrasyon oranlarına bağlı olarak CO-I
gen ifade düzeyindeki değişim

Elde edilen veriler incelendiğinde; nane uygulanan örneklerin konsantrasyon oranına bağlı
olarak CO-I genine ait mRNA ifade düzeyinin %10’luk konsantrasyonda arttığı diğer
konsantrasyon oranlarında doz arttıkça ifade düzeyinin düşüş gösterdiği görülmektedir (Şekil
3.3).

İfade Düzeyleri

NANE
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

KONTROL

10%

20%

50%

75%

100%

CO-I

Şekil 3.3 Nane ekstraktı uygulanmış örneklerin konsantrasyon oranlarına bağlı olarak CO-I
gen ifade düzeyindeki değişim
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Ek olarak, ektraktların hazırlanması aşamasında kullanılan Metanol uygulanmış örneklerin
CO-I gen ifade düzeyinin anlaşılır şekilde düştüğü açık olarak görülmektedir (Şekil 3.4).
METANOL
1

İfade Düzeyleri

0,8
0,6
0,4
0,2
0

KONTROL

Metanol

CO-I

Şekil 3.4. Metanol uygulanmış örneklerin CO-I gen ifade düzeyindeki değişim.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Genel anlamda tüm ekstraktların az veya çok biyoinsektisit etkisi olduğu görülmüştür. En
güçlü etki Thymus sp.’de, en zayıf etkinin Petroselinum sp.’de gözlemlenmiştir. Örneğin
kekik uygulanan, kısaca aK olarak kodlanan, ilk örneklerde %75 ve %100 konsantrasyonları
17. gün hiçbir canlı örnek kalmamıştır. Bunun aksine Petroselinum’da görülen zayıf letal
etkiden dolayı maydanoz moleküler çalışmaya dâhil edilmemiştir.
Metanolde ilk hafta kuvvetli biyoinsektisit etkinin yanı sıra 55 gün üzeri yapılan
kontrollerinde üremeyi kısmen inhibe edici etkisi görülmüştür. Ancak ilk haftadan sonra
lethal etkisi ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Kaynaklarda 30-45 gün olarak belirtilen
Sitophilus granarius’un üreme döngüsünün 44 gün sürdürülen (Ss1, Met1, bK %10, %20,
%50, %75 ve %100, bM %10, %20, %50, %75 ve %100) gruplarında üreme
gözlemlenememiştir. Ancak 57. güne kadar günlük sayımları yapılan Mkont2, NKont
gruplarında 55. günden sonra yavru bireylerin ortaya çıkmaya başladığı görülmüştür. Bu
sonuçlar Karakaş’ın (2016) çeşitli bitkilerin böceğin verimli üzerindeki etkisin araştırıldığı
çalışmasını da desteklemektedir.
Özel ve Özgüven’in (2002) yaptığı çalışmada bitkilerin yüksek etken madde içerdiği dönemi
sonbahar olarak açıklanmıştır. Thymus sp. İçerisinde en güçlü insektisit etki Aralık 2017
tarihinde piyasadan temin edilen bitkiden elde edilen ekstrakta, en zayıf etki Şubat 2018
tarihinde temin edilen bitki ekstraktında görülmüştür, bu iki ekstraktın karışımından elde
edilen üçüncü (cK) ekstrakta ortalama bir etki ile birinci biyolojik tekrarın sonuçlarının doğru
hesaplandığını kanıtlamakla birlikte hasat mevsimi ile ilgili çalışmalarla uyuşmaktadır.
Kekikten sonra en güçlü biyoinsektisit etki görülen nanenin özellikle %75 ve %100
konsantrasyon oranlarında sırasıyla %68,42 ve %94,44 güçlü letal etkisinin yanı sıra %33%23 üremenin yavaşladığı görülmüştür. Çalışmış olduğumuz bitki ekstraktlarının tamamının
birinci hafta etkili olduğu ancak söz konusu bu etkinin daha tamamen uçmamış metanolden
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kaynaklanıyor olabileceği ihtimaline istinaden %70’lik saf metanol uygulanan örnekler
(Met1, Met2, Met3) üç biyolojik tekrar yapıldığında metanolun gerçekten ilk hafta içerisinde
güçlü biyoinsektisit etki gösterdiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine çalışmanın bu aşamadan
sonraki hesaplamalarında ekstrakt uygulanan kültürlerin biyoinsektisit ve moleküler etkisi
hesaplanırken bu hesap birinci haftadaki metanol etkisi çıkarılarak yapılmıştır.
S. granarius ile mücadele anlamında literatüre göz atıldığında örneğin; üç Artemisia türünün
(A. absinthium, A. santonicum ve A. spicigera) uçucu yağlarının denendiği bir çalışmada S.
granarius üzerinde güçlü biyoinsektisit etki gösterdikleri görülmüştür (Kordali ve ark. 2006).
Bazı çalışmalarda S. granarius’un midesindeki amilaz yapısı incelenmiştir (Baker 1983).
İçlerinde S. granarius’un da olduğu bir kaç böcek üzerinde yapılan diğer bir çalışmada
karbonhidrat aktivitesinde görev alan alfa amilazın birçok izoformunun bitki özleri tarafından
inhibe edildiği anlaşılmıştır (Mehrabadi ve ark. 2011). Mewis ve Ulrichs (2001) tarafından
içerisinde S. granarius’unda bulunduğu böcekler üzerinde sentetik kimyasalların zararlı
etkisine sahip olmayan biyolojik bir yöntem olarak diatom toprağı (DT) denenmiş ve böceğin
su bariyer yapısını bozarak letal etki gösterdiği görülmüştür. Farklı bir çalışmada da bitkiler
üzerinde toksik etkisi olmayan amorf silika tuzu (Dryacide) S. granarius üzerinde denenmiş
ve letal etkinliği görülmüştür (Aldryhim, 1990). Haritos ve Dojchinov’un yaptığı Sitophilus
oryzae üzerinde yapılan bir çalışmada biyoinsektisit ajan metil bromürün etki mekanizması
araştırıldığında sitokrom oksidaz c üzerinde inhibe edici etkisi saptanmıştır.
Yapılan literatür taraması sonucunda gen ifade düzeyleri üzerine, RT-PCR yöntemi
kullanarak yorumlamaya çalışan bir başka çalışmaya rastlanmamıştır. Sitophilus granarius’la
kontamine olmuş buğday ve un üzerinde Obrepalska-Steplowska ve arkadaşları (2008)
tarafından yapılmış olan çalışmada, S. zeamais ve S. oryzea yakın ilişkili tür olarak belirtilmiş
olup TaqMan prob yöntemi ile Real-Time PCR örneklere uygulandığında, 100 kg un başına
bir böceğin eşdeğeri tespit edilebilmiştir. Ancak bu çalışmanın asıl amacı kontaminasyonu
tespitte RT-PCR’dan yararlanmaktır. Bizim amacımızdan farklı olarak, tespit amaçlı yapılan
bu çalışmada bizim çalışmamızda da kullanılan mitokondrial COI kullanılmıştır ancak ek
olarak COII’de çalışılmıştır (Obrepalska-Steplowska ve ark. 2008). Sola ve arkadaşlarının
(2018) yaptığı diğer bir çalışmada yine aynı şekilde daha kaliteli gıdaya yönelik böcek
kontaminasyonun tespitinde PCR yöntemi kullanılmıştır. Vallier ve arkadaşlarının (2009)
yaptığı çalışmada ise RT-PCR yöntemiyle Sitophilus spp. üzerinde gelişme evreleri
incelenmiştir.
Kekik ve nane ekstraktının Sitophilus granarius üzerinde görülen biyoinsektisit etkisinin
moleküler ve genetik mekanizmasının araştırıldığı bu çalışmada; kontrol grubu olarak ele
alınan ve sadece distile su uygulanmış örneklerdeki S. granarius’lerin housekeeping gen
(Gliseraldehit 3 fosfat) gen ifade düzeyleri kıyaslandığında, solunumda elektron taşıma
zincirinin son komponenti olan sitokrom oksidaz subunit-I (COI) geninin ifade düzeyinin hem
kekik hem de nanede konsantrasyon oranlarının artışına bağlı olarak anlaşılır bir şekilde düşüş
gösterdiği görülmüştür. Bu üç örnek incelendiğinde biyoinsektisit olarak kullanılan bu
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maddelerin böceğin solunum fonksiyonu üzerinde toksik etki yaptığı söylenebilir. Hazırlanan
ekstraktların çözücü solüsyonu metanolün solunumu regüle eden genler üzerindeki inhibe
edici etkisinden ve bu etkinin ekstraktların etkisini tespitte yanıltıcı olabileceği tartışılabilir.
Hatta metanolun üremeyi inhibe edici etkisi dahi gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak biyo-organik ekstraktların dozu arttırıldıkça sitokrom oksidaz-I gen ifadesinin
azalması; toksik ya da istenilen biyo-insektisit etkinin Sitophilus granarius’da solunum
fonksiyonu üzerinde etki ettiğini göstermektedir. Çalışma sonucunda; farklı bitkilerden elde
edilen biyo-ektraktların, Buğday Biti’ne karşı mücadelede biyo-insektisit olarak
kullanılabileceği elde edilen sonuçlar ve moleküler biyolojik analizlerle de gösterilmiştir.
Ayrıca aynı konuyla ilgili bundan sonraki çalışmalar için sayımlarda sadece mortalitenin değil
aynı zamanda canlı böceklerinde sayılması; sayımların haftalık yapılması; kullanılan bitkilerin
araştırmacı tarafından canlı olarak temin edilerek yetiştirilen veya araziden toplanan
örneklerden seçilmesi; ekstrakt çözücüsü olarak sadece saf su kullanılması gereği
önerilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma, bal ve karamel gibi farklı kuruyemişler ve aromalar eklenerek kremanın lezzetini
arttırmak ve tüketiciler için cazibe sağlayarak yeni ürünler yaratmak amacıyla yapılmıştır. Bu
amaçla biri sade olmak üzere ceviz, Antep fıstığı, bal, ballı-cevizli, ballı-fıstıklı ve karamel
katkılı toplam 7 farklı çeşitte kaymak üretilmiştir. 21 gün boyunca +4ºC’de depolanan
kaymaklara belirlenen periyotlarda fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler
uygulanmıştır. Renk analizinde örneklerin L*, a* ve b* ortalama değerleri sırasıyla 78.50, -1.57
ve 30.40, pH, titrasyon asitliği, kuru madde, kül, protein, yağ ve peroksit analizlerinin ortalama
değerleri ise 6.63, %0.06, %74.25, %0.48, %2.68, %59.79 ve 1.60 meq O2/kg bulunmuştur.
Mikrobiyolojik analizlerde TMAB, toplam maya-küf, lipolitik bakteri ve koliform bakteri
sayılarının ortalama değerleri sırasıyla 3.14, 2.12, 3.12 ve 1.67 kob/g olarak tespit edilmiştir.
Duyusal analizde ise en beğenilen ballı-fıstıklı kaymak çeşidi olmuştur. Bu çalışma ile hem
yeni hem de panelistler tarafından oldukça beğenilen ürünler elde edilmiştir. Bu şekilde farklı
kaymak çeşitlerinin üretiminin ve piyasaya arzının kaymak tüketimini artıracağı ön
görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kaymak, Depolama periyodu, Ceviz, Antepfısfığı, Bal, Karamel

ABSTRACT
This study was carried out in order to increase the flavor of cream by adding different nuts and
flavors such as honey and caramel, and to create new products by providing allure for
consumers. For this purpose, 7 different varieties of walnut (C), Pistachio (F), honey (B),
honey-walnut (BC), honey-pistachio (BF) and caramel (E) added were produced. The physical,
chemical, microbiological and sensory analyzes were applied to the slides stored at + 4ºC for
21 days at the determined periods. In the color analysis, L, a * and b * mean values of the
samples were 78.50, -1.57 and 30.40, respectively. The mean values of pH, titratable acidity,
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dry matter, ash, protein, oil and peroxide analysis were found as 6.63, 0.06%, 74.25%, 0.48%,
2.68%, 59.79% ve 1.60 meq O2/kg. The mean values of TMAB, total yeast-mold, lipolytic
bacteria and coliform bacteria were 3.14, 2.12, 3.12 and 1.67 cfu / g, respectively. In the sensory
analysis, the most popular type of cream was honey-pistachio cream. With this study, both new
products were obtained and highly appreciated by the panelists. In this way, it is foreseen that
the production of the different varieties and the supply to the market will increase the
consumption of cream.
Keywords: Cream, Ripening period, Walnut, Pistachio, Honey, Caramel

1. Giriş
Süt yağının başlı başına ham madde olarak kullanıldığı ve Türk Gıda Kodeksi Krema ve
Kaymak Tebliği’ne göre ağırlıkça en az %60 oranında süt yağı içeren ürüne kaymak denir.
Kaymak, geleneksel olarak manda sütünden yapılan ve “Afyon Kaymağı” ismi ile tanınan bir
süt ürünüdür. Manda sütünün yeterli olmadığı durumlarda ise belirli miktarda krema ilavesiyle
yağ oranı yönünden zenginleştirilen inek sütü de kullanılmaktadır (Yılsay & Bayizit, 2002).
Kaymak, ülkemizde yıllardır üretilmesine rağmen pek bir çeşitlendirilmesi yapılmamıştır.
Farklı kuruyemişler ve tatlar kullanarak hem çeşitliliği arttırılabilir hem de yeni ürün elde
edilebilir. Kaymak üretiminde ceviz, Antep fıstığı vb. ve bal, karamel sosu gibi tatlar
kullanılarak daha çok beğenilerek tüketimi arttırılabilir. Kaymağın lezzetini arttırmak ve yeni
bir ürün olarak piyasaya sunmak için ceviz, Antep fıstığı, bal, karamel katkılı ve sade olmak
üzere 7 farklı çeşit kaymak üretilmiştir. Bu uygulama ile birlikte farklı tatlardaki ve besleyici
değeri arttırılan kaymağın yetişkinler ve çocuklar tarafından daha çok beğenilerek tüketilmesi
amaçlanmaktadır.

2. Materyal ve Yöntem
Kaymak üretiminde protein, yağ ve yağsız kuru madde değerleri sırasıyla %3.17, %3.3 ve
%8.41 olan süt, Balparmak markalı bal ile Van ilindeki yerel bir çerezciden temin edilen Antep
fıstığı ve ceviz kullanılmıştır. Bal, Antep fıstığı ve cevizde belirlenen bazı kimyasal özellikler
Çizelge 1’ de verilmiştir.
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Çizelge 1. Ceviz ve Antep fıstığı ve balın kimyasal kompozisyonu
Ceviz
Antep
fıstığı

Kuru madde
96.06

Kül
1.70

Yağ
67.59

Protein
12.97

96.17

3.03

52.22

16.76

Bal

pH

Nem(%)

Serbest asitlik (meq/kg)

4.02

16.4

16.3

Çalışmada yapılan ön denemeler sonucunda esas denemede kullanılacak ceviz, Antep fıstığı,
ballın %10 oranında; şekerin 20 g olarak kullanılmasına karar verilmiştir.
7 kg kremadan sade kaymak elde edilmiştir. Elde edilen sade kaymaklar 1 kg̕ lik kaplara
alınmıştır. 100 g ceviz, Antep fıstığı ve bal eklenerek sırasıyla C, F ve B, 100̕ er g ceviz ve bal
eklenerek BC, 100̕ er g Antep fıstığı ve bal eklenerek BF örnekleri elde edilmiştir. 1 kg kaymak
ise sade (K) olarak kullanılmıştır. Paketlenmiş kaymak örnekleri +4˚C ̕ de 4 hafta boyunca
depolanmıştır.
Üretilen kaymak örneklerinde pH analizi Kosikowski, (1982)’ye; titrasyon asitliği Akalın ve

ark. (2006) & Metin (2008)’e; kuru madde, protein analizi AOAC (1990)’a, kül ve
yağ analizi Kurt ve ark., (1999 ve 2003)’e, peroksit analizi Egan ve ark. (1981)’e; canlı bakteri
sayımı TS ISO 7889 (Anonim, 2004)’e; duyusal analizler Altuğ, (1993)’e göre yapılmıştır.
Renk değerleri Minolta CR-400 (Konica Minolta Sensing, İnc., Osaka, Japan) cihazı ile
ölçülmüştür.
Çalışmada elde edilen verilerin istatistik analizinde, SAS 9.4 paket programı kullanılmıştır.
Gruplara ait ortalamalar arasındaki farklılıkların belirlenmesinde genel doğrusal model (GLM)
analizi yapılmış, ikiden fazla olan gruplar arasındaki farklılıkların önemli olup-olmadığının
belirlenmesinde Duncan çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır. Duyusal analiz
sonuçlarının değerlendirilmesinde parametrik olmayan iki yönlü varyans analizi kullanılarak,
renk, görünüş, koku, tat ve genel beğeni grupları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde
Bonferroni çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır (SAS, 2014).

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Kimyasal özellikler
Kaymak örneklerinin kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Tüm örneklerin pH
değerleri depolama ile azalış göstermiştir. pH değerleri 6.35-6.86 arasında değişmektedir.
Öksüz ve ark. (2000), kaymak ile ilgili yaptığı çalışmada pH değerlerinin 5.22-6.55 aralığında,
Akalın ve ark. (2006) ise 6.20-7.20 aralığında tespit etmişlerdir. Üretilen kaymak örneklerinin
pH değerleri literatürde yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında oldukça uyumlu olduğu
görülmüştür.
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Çizelge 2. Depolama süresince kaymak örneklerinin kimyasal değerlerinin değişimleri

Ph

Asitlik

Kuru madde
%

Kül %

Protein %

Yağ %

Peroksit
meq O2/kg

ÖRNEKLER
K
C
F
B
BC
BF
E

1.GÜN
6.47 ± 0.13Aa
6.74 ± 0.10Aa
6.78 ± 0.02Aa
6.45 ± 0.19Aa
6.75 ± 0.20Aa
6.86 ± 0.26Aa
6.35 ± 0.21Aa

7.GÜN
6.02 ± 0.00CDb
6.49 ± 0.15ABa
6.59 ± 0.57ABb
6.21 ± 0.28BCab
6.50 ± 0.01ABa
6.61 ± 0.07Aa
5.76 ± 0.19Dab

14.GÜN
6.00± 0.00Cb
6.49 ± 0.06ABa
6.64 ± 0.03Aab
6.28 ± 0.03Bab
6.67 ± 0.02Aa
6.66 ± 0.01Aa
6.34 ± 0.13Ba

K
C
F
B
BC
BF
E

0.06 ± 0.00Aa
0.07 ± 0.01Aa
0.07 ± 0.00Aa
0.07 ± 0.02Aa
0.04 ± 0.00Aa
0.07 ± 0.001Aa
0.07 ± 0.006Aa

0.05 ± 0.00Ba
0.05 ± 0.00Ba
0.06 ± 0.02Ba
0.10 ± 0.003Aa
0.05 ± 0.003Ba
0.07 ± 0.01ABa
0.07 ± 0.003ABa

0.06 ± 0.00ABa
0.05 ± 0.01Ba
0.08 ± 0.01Aa
0.07 ± 0.01ABa
0.05 ± 0.00Ba
0.07 ± 0.00ABa
0.07 ± 0.01ABa

K
C
F
B
BC
BF
E

70.12± 0.10Da
72.35± 0.13Ca
73.97 ± 0.10Ba
71.64 ± 0.36Ca
73.97 ± 0.06Ba
73.91 ± 0.52Ba
83.80 ± 0.02Aa

70.90±0.11CDa
70.59 ± 0.75CDa
70.89 ± 0.24CDc
69.69 ± 0.18Dc
74.23 ± 0.32Ba
71.90 ± 0.80Cb
83.03 ± 0.55Aa

70.47 ± 0.10Ba
68.64 ± 5.23Ba
71.40 ± 0.08Bc
70.02 ± 0.02Bbc
74.59 ± 0.14Ba
73.39 ± 0.02Bab
83.33 ± 0.06Aa

K
C
F
B
BC
BF
E

0.39 ± 0.01Cb
0.49 ± 0.04Ba
0.65 ± 0.03Aa
0.39 ± 0.00Ca
0.50 ± 0.01Ba
0.64 ± 0.01Aa
0.33 ± 0.01Ca

0.46 ± 0.01Aa
0.56 ± 0.06Aa
0.64 ± 0.17Aa
0.38 ± 0.00Aa
0.42 ± 0.14Aa
0.53 ± 0.18Aa
0.35 ± 0.01Aa

0.47±0.00BCa
0.48 ± 0.06Ba
0.62 ± 0.00Aa
0.37± 0.00CDb
0.51 ± 0.01Ba
0.65 ± 0.01Aa
0.34 ± 0.21Da

0.41 ± 0.02Bb

K
C
F
B
BC
BF
E

2.09 ± 0.24DEa
3.04 ± 0.07BCa
3.27 ± 0.18Ba
1.94 ± 0.11Ea
2.59 ± 0.14CDa
4.13 ± 0.20Aa
1.73 ± 0.02Eab

2.41 ± 0.12BCa
4.07 ± 0.21Aa
3.33 ± 0.56ABa
2.00 ± 0.04Ca
3.39 ± 0.37ABa
3.41 ± 0.17ABa
1.66 ± 0.12Cb

2.34 ± 0.10ABa
3.73 ± 0.50ABa
4.18 ± 0.11Aa
2.53 ± 0.71ABa
3.22 ± 0.59ABa
3.70 ± 0.74ABa
2.07 ± 0.03Ba

2.08 ± 0.12Ba

K
C
F
B
BC
BF
E

68 ± 0.00Aa
62 ± 2.83Ba
61 ± 1.41BCa
61 ± 1.41BCa
58 ± 0.00BCa
56.5 ± 0.71CDa
52 ± 0.00Da

67.5 ± 0.71Aa
60.5 ± 2.12Ba
60.5 ± 0.71Ba
60.5 ± 0.71Ba
57.5 ± 0.71BCa
55.5 ± 0.71CDa
51.5 ± 0.71Da

69.5 ± 0.71Aa
60.5 ± 3.54Ba
61± 1.41Ba
60 ± 0.00 Ba
58 ± 0.00Ba
55 ± 1.41BCa
50.5 ± 0.71Ca

68.5± 0.71Aa

K

3.38 ± 0.09Aa

3.60 ± 0.01Aa

1.28±0.01ABb

1.49 ± 0.06Ab

C

1.20 ± 0.19

Ca

Ba

Ba

F

1.11 ± 0.04Ca

B

2.09 ± 0.04

Ba

BC

1.18 ± 0.18

Ca

BF

1.17 ± 0.07Ca

E

1.01 ± 0.06

1.03 ± 0.14

1.02 ± 0.03Ba
2.08 ± 0.16

ABa

1.38 ± 0.07

Ba

1.95 ± 1.30ABa

Ca

1.27 ± 0.31

Ba

1.00 ± 0.11

1.06 ± 0.04ABa
1.48± 0.16
1.14 ± 0.23

Ab

5.84 ± 0.02Cc
5.90 ± 0.04Cb
6.36 ± 0.07Aa
5.62 ± 0.03Db
0.02 ± 0.01Bb
0.05 ± 0.01Aa
0.03 ± 0.00Bb
0.02 ± 0.00Bb
0.03 ± 0.01ABb
70.34 ± 0.34Da
72.02 ± 0.13Cb
70.96±0.41CDab
74.11 ± 0.17Ba
83.65 ± 0.52Aa

0.65 ± 0.05Aa
0.37 ± 0.05Bb
0.66 ± 0.05Aa
0.33 ± 0.02Ba

3.47 ± 0.32Aa
1.96 ± 0.19Ba
4.00 ± 0.19Aa
1.79 ± 0.15Bab

61± 0.71Ba
61 ± 0.00Ba
56 ± 1.41Ca
51 ± 1.41Da

0.98 ± 0.16Ba
1.23 ± 0.10ABb

ABa

0.87 ± 0.06Ba
1.16 ± 0.10

21.GÜN
6.09± 0.00Bb

ABa

1.03 ± 0.00Ba
1.18 ± 0.01Ba

Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. Aynı örnekte depolama süresince oluşan önemli fark aynı satırda farklı küçük harfle, aynı
günde örnekler arasındaki önemli fark ise aynı sütunda farklı büyük harfle belirtilmiştir (P<0.05).

Çizelge 2’ye göre kaymak örneklerinin titrasyon asitlik değerlerinin %0.02-0.10 arasında
olduğu tespit edilmiştir. Kocaoğlu (2009), yaz döneminde kaymak örneklerinin titrasyon asitlik
değerlerinin 0.050-0.190 arasında değiştiğini belirlemiştir. Literatüre göre üretilen kaymak
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örneklerindeki düşük değerler depolama periyodunun uzunluğundan kaynaklanmaktadır.
Piyasadaki kaymakların raf ömrü genellikle 7 – 10 gün arasında değişmektedir. Yapılan
çalışmada 21 günlük raf ömrünün de oldukça anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür.
Örnekler arası kuru madde değerlerindeki değişim istatistiksel olarak önemli bulunmuştur
(P<0.05). Kuru madde değerlerindeki değişimlerin ilave edilen ceviz, Antep fıstığı ve baldan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Alpyörük (2013), ürettiği farklı konsantrasyonlardaki Afyon
kaymağı-bal karışımlarında bal oranın artmasıyla kuru madde değerlerinin arttığını tespit
etmiştir. Ayrıca Arslaner ve ark. (2017), ceviz ezmesinin dondurma üretiminde kullanımının
kuru madde oranını arttırdığını belirlemişlerdir. En yüksek kuru madde değerine (%83.80)
sahip E örneğinde ise bu yükseklik karamel ilavesinden kaynaklanmaktadır. Meıners ve ark.
(1969), şeker üzerinde yaptıkları çalışmada sıcaklığın 100-160ºC olduğu aralıklarda kuru
maddenin %82-98 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir
Kül değerinin en yüksek F ile BF örneklerinde olduğu tespit edilmiştir. Ballı ve karamelli
örneklerin kül değerlerinin sade kaymak örneğinden düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu, bal ve
karamel ilave edilen örneklerde kaymak konsantrasyonunun sade kaymağa göre daha düşük
olmasından kaynaklanmaktadır. Alpyörük (2013) de yaptığı çalışmada bal-kaymak
örneklerinin kül değerlerinin kaymak miktarının artmasıyla artış gösterdiğini bildirmiştir.
Cevizli ve Antep fıstıklı kaymak örneklerinin kül değerleri diğer kaymak örneklerinden daha
yüksek bulunmuştur. Bu durum ilave edilen ceviz ve Antep fıstığının kül değerlerinden
kaynaklanmaktadır. Çınar (2012), Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü’nden 20102011 yıllarında hasat edilen çeşitli Antep fıstığının kül içeriklerinin %2.41- 3.23 aralığında;
Başer ve ark. (2016), ceviz örneklerinin kül değerlerinin %1.33-2.50 aralığında değiştiğini
tespit etmiştir. Doğal olarak ilave edilen ceviz ve Antep fıstığı, kaymak örneklerinin kül
miktarını artırmaktadır.
C ve F örneklerinin protein değerleri, kullanılan ceviz ve Antep fıstığının protein oranının
yüksek olmasından dolayı diğer kaymak örneklerinden yüksek bulunmuştur. Ak & Kaşka
(1998), bazı Antep fıstığı çeşitlerinde protein değerlerini %21.01-24.78 arasında, Koyuncu ve
ark. (2002) ise % 12.08-18.09 arasında tespit etmiştir. Sade, ballı ve karamelli örnekler arasında
protein değerlerindeki fark ise kaymak oranlarındaki farktan kaynaklanmaktadır. Benzer bir
çalışmada da %90 bal-%10 kaymak, %70 bal-%30 kaymak ve %50 bal-%50 kaymak
konsantrasyonlarındaki örneklerin protein değerleri sırasıyla %0.50. %1.58 ve %2.63 olarak
tespit edilmiştir (Alpyörük, 2013).
En yüksek yağ değeri sade kaymak örneğinde tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Krema ve
Kaymak Tebliği (Anonim, 2009) ile Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 1864 sayılı standardına
göre (Anonim, 2008), Kaymakta kütlece en az %60 oranında süt yağı bulunması gerekmektedir.
Diğer örneklerin yağ değerlerinin düşük olması ise eklenen ceviz, Antep fıstığı, karamel ve
balın kaymak oranını düşürdüğünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Alpyörük (2013),
yaptığı çalışmada farklı konsantrasyonlardaki bal-kaymak karışımlarında bal miktarı arttıkça
bal-kaymak örneklerinin yağ oranlarının azaldığını tespit etmiştir.
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Örneklerin peroksit değerlerinde meydana gelen değişim önemli bulunmuştur (P<0.05). Dereli
(2010), farklı paketleme çeşitleriyle paketlenmiş kaymak örneklerinin peroksit değerlerinin
0.10-0.36 meq O2/kg arasında değiştiği belirlenmiştir Çon ve ark. (2000), farklı şekillerde
ambalajlanan Afyon Kaymaklarının muhafaza sürelerinin belirlenmesi üzerine yaptığı
çalışmada normal, vakumla ve azotla yapılan paketlemede kaymakların peroksit değeri ilk 8
günde tespit edilememiş ve 18.günde vakumla paketlenmiş kaymak örneğinin peroksit değerini
12.64 meq O2/kg olarak tespit etmiştir.
Denememizdeki örneklerin peroksit değerleri 0.87-3.60 meq O2/kg arasında değerler almıştır.
Kocaoğlu (2009), kaymak üzerine yaptığı çalışmada ilkbahar döneminde 0.97-2.13 meq O2/kg
arasında değiştiğini saptamıştır. Benzer bir ürün olan tereyağında ise Gıda Maddeleri
Tüzüğü’nde peroksit değerinin 10 meq O2/kg’ı aşmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu değer göz
önüne alındığında elde edilen sonuçların peroksit değerleri belirtilen sınırın altındadır.

3.2. Fiziksel özellikler
Üretilen kaymaklarda saptanan renk değerlerinin istatistiksel analiz sonuçları Çizelge 3’te
verilmiştir. Örneklerin L* değerinin depolama boyunca gösterdiği değişimler istatistiki olarak
önemli bulunmuştur (P<0.05). En yüksek parlaklığa sahip bal ilaveli B örneği tespit edilmiştir.
Bu durum balın doğal parlaklığından kaynaklanmaktadır. En düşük parlaklığa sahip olan
karamelli E örneği ise depolama boyunca 49.71-55.84 arasında değişmiştir. Diğer örneklere
göre E örneği, karamel renginden dolayı siyaha daha yakın değer almıştır. Piyasadan temin
edilen farklı tipteki süt reçellerinin özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapılan bir çalışmada,
ürünlerin L* değerlerinin 36.4-50.4 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Ranalli ve ark., 2012).
Bu benzerlik iki örnekte de karamelizasyonun gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer
örneklerin parlaklıklarının biraz daha düşük tespit edilmesinin nedeni içinde ceviz ve Antep
fıstığı parçalarının olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çizelge 3. Kaymak örneklerinin renk değerleri
Analiz

L*

a*

Örnekler
K
C
F
B
BC
BF
E

85.86 ± 0.62Ab
84.99 ± 0.96Ab
81.36 ± 0.83Bb
87.60 ± 0.87Aa
77.93 ± 0.61Cb
78.10 ±0.19BCab
53.67 ± 1.39Da

94.09 ± 0.78Aa
90.57 ± 0.64Ba
90.22 ± 0.76BCa
89.28 ± 0.19BCa
87.27 ± 1.03Ca
83.55 ± 1.27Da
55.84 ± 0.67Ea

94.41 ± 0.66Aa
89.41 ± 0.24Aa
89.77 ± 0.45Aa
90.69 ± 1.46Aa
85.11 ± 1.08ABa
78.17 ± 5.21Bab
54.70 ± 4.40Ca

85.97 ± 0.42Ab

K
C
F
B
BC
BF
E

-2.35 ± 0.07Ca
-0.75 ± 0.11Ba
-4.38 ± 0.26Db
-4.40 ± 0.28Db
- 0.35 ± 0.14Ba
-5.07 ± 0.63Da
6.32 ± 0.44Aa

-3.07 ± 0.04CDb
-1.15 ± 0.07BCb
-3.26 ± 0.22Da
-3.19 ± 0.20Da
-0.96 ± 0.09Bb
-3.96 ± 1.26Da
5.72 ± 0.16Aa

-2.97 ± 0.01Cb
-0.86 ± 0.02Bab
-3.66 ±0.02CDab
-4.62 ± 0.27CDbc
-0.78 ± 0.12Bb
-5.37 ± 0.86Da
6.17 ± 0.88Aa

-4.81 ± 0.05Bc
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b*

K
C
F
B
BC
BF
E

32.11 ± 0.91ABa
24.29 ± 1.37Ba
31.32 ± 1.51ABa
31.07 ± 4.88ABa
30.41 ± 1.39ABa
30.78 ± 0.93ABa
32.80 ± 0.80Aa

25.34 ± 0.31BCb
20.98 ± 0.79Ca
24.29 ± 0.32BCb
28.57 ± 3.20ABa
24.65 ± 0.98BCa
24.96 ± 1.10BCa
33.75 ± 0.36Aa

24.64 ± 0.26BCb
20.67 ± 0.09Ca
23.73 ± 0.24BCb
33.01 ± 1.54Aa
26.16 ± 2.79BCa
27.81 ± 1.68ABa
33.92 ± 2.35Aa

34.16 ± 0.52Ba
30.19 ± 0.56Ca
39.24 ± 0.11Aa
29.53 ± 1.87Ca
35.46 ± 0.21Ba

Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. Aynı örnekte depolama süresince oluşan önemli fark aynı satırda farklı küçük harfle, aynı
günde örnekler arasındaki önemli fark ise aynı sütunda farklı büyük harfle belirtilmiştir (P<0.05).

Kaymakların depolama boyunca a* değerlerine bakıldığında hem artış hem de azalış gösterdiği
görülmektedir. Renginin açık sarı-koyu kahverengi arasında olmasından dolayı E örneği en
yüksek değeri almıştır. Süt reçellerinin özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada,
ürünlerin a* değerlerinin 6.56-9.07 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Ranalli ve ark., 2012).
Bu benzerlik pişirme esnasında gerçekleşen karamelizasyon olayından kaynaklanmaktadır.
En yüksek b*değeri E örneğinde tespit edilmiştir. Bu durum karameldeki kahverenginin
içindeki sarımsı renkten kaynaklanmaktadır. Süt reçellerinin özelliklerinin belirlenmesi üzerine
yapılan çalışmada, ürünlerin b* değerin 16.9-26.1 arasında değiştiği belirlenmiştir (Ranalli ve
ark., 2012). Örneğimizdeki b* değerinin yüksek olması karamelizasyon derecesinin daha
yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

3.3. Mikrobiyolojik özellikler
Depolama süresi boyunca kaymaklardaki toplam mezofilik bakteri, toplam maya-küf, koliform
grubu bakteri ve lipolitik bakteri sayıları log kob/g olarak istatistiksel analiz sonuçları ve
değerlendirmeleri Çizelge 4’te verilmiştir.
Gıda örneklerindeki toplam mezofilik sayısı, ürünün üretiminde kullanılan hammaddeden,
üretim, nakliye ve depolama koşullarının uygunluğu hakkında bilgi vermektedir (Yılsay &
Bayizit, 2002). Depolanan kaymaklar incelendiğinde TMAB sayısı 1.gün B ve C örneklerinde
tespit edilememiştir. Depolama süresi boyunca C, F ve E örneklerinin TMAB değerlerindeki
değişim önemli bulunmamıştır. Diğer örneklerin ise depolama süresi boyunca TMAB değerleri
ve örnekler arasındaki TMAB değerlerindeki değişim önemli bulunmuştur (P<0.05). Kaymak
örneklerinin toplam mezofilik aerobik bakteri sayıları 1.06-4.93 değerleri arasında değiştiği
tespit edilmiştir. Kocaoğlu (2009), Ankara’da satışa sunulan kaymakların bazı özellikleri
üzerine yaptığı çalışmada kaymak örneklerinin toplam mezofilik bakteri sayılarının log kob/g
olarak ilkbaharda 2.134-7.431; yaz döneminde 3.146-6.531; sonbaharda 2.954-8.477 ve kış
döneminde ise 4.358-7.908 arasında değiştiğini belirlemiştir. Kocaoğlu (2009) ile
kıyaslandığında, bu çalışmada daha düşük değerler elde edilmiştir.
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Çizelge 4. Kaymak örneklerinin mikrobiyolojik değerleri

Toplam
mezofilik
bakteri
(logkob/g)

Maya- küf
(logkob/g)

Koliform
bakteri
(logkob/g)

Lipolitik
bakteri
(logkob/g)

Örnekler
K
C
F
B
BC
BF
E

1.GÜN
1.06 ± 0.08Ca
3.50 ± 0.71ABa
4.37 ± 0.09Aa
1.19 ± 0.22Ca
2.50 ±0.21BCa
4.93 ± 0.00Aa
4.43 ± 0.60Aa

7.GÜN
2.50 ± 0.14ABa
3.07 ± 1.10ABa
4.43 ± 0.50Aa
1.25± 0.10Ba
2.76 ± 0.40ABa
3.80 ± 0.29Ab
3.98 ± 0.04Aa

14. GÜN
2.80 ± 0.71ABa
3.59 ± 0.24Aa
4.10 ± 0.29Aa
1.31 ± 0.08Ba
3.07 ± 0.12ABa
4.67 ± 0.10Aa
4.02 ± 1.02Aa

21. GÜN
3.27 ± 0.09Ba

K
C
F
B
BC
BF
E

1.12 ± 0.17CDa
2.27 ± 0.22BCDa
3.81 ± 0.77Aa
1.13 ± 0.18CDc
2.38 ± 0.01BCa
3.13 ± 0.14ABb
1.00 ± 0.00Da

1.77 ± 0.76BCa
2.27 ± 0.38ABCa
3.61 ± 0.19Aa
1.16 ± 0.23Cbc
2.90 ± 0.28ABa
3.42 ± 0.02ABab
1.91 ± 0.60BCa

1.95 ± 0.50Ca
2.53 ± 0.18BCa
3.95 ± 0.07Aa
2.37 ± 0.52BCab
2.68 ± 0.53ABCa
3.58 ± 0.15ABab
2.51 ± 0.08BCa

2.73 ± 0.60Aa

K
C
F
B
BC
BF
E

0 .00 ± 0.00C
2.09 ± 0.13Bab
3.40 ± 0.71ABa
0.00 ± 0.00C
2.02 ± 0.03Ba
4.19 ± 0.72Aa
0.00 ± 0.00Cb

0.00 ± 0.00C
1.50 ± 0.71BCb
2.76 ± 0.31ABa
0.00 ± 0.00C
2.37 ± 0.52ABa
3.61 ± 0.48Aa
2.87 ± 0.35ABa

0.00 ± 0.00D
3.37 ± 0.01ABa
3.23 ± 0.11ABa
0.00 ± 0.00D
2.35 ± 0.06Ca
3.60 ± 0.42Aa
2.78 ± 0.11BCa

0.00± 0.00B

K
C
F
B
BC
BF
E

2.70 ± 0.00ABa
2.70± 0.00ABa
3.72 ± 0.03Aa
2.38 ± 0.06Ba
2.92 ± 0.88ABa
3.64 ± 0.02ABa
3.80 ± 0.01Aa

1.85 ± 1.20Aa
2.41 ± 0.15Aa
3.46 ± 0.22Aa
2.54 ± 0.14Aa
3.11 ± 0.06Aa
3.67 ± 0.22Aa
3.65 ± 0.17Aa

2.27 ± 1.20Ca
2.46 ± 0.22BCa
3.12 ± 0.13ABa
2.13 ± 0.02Ca
3.13 ± 0.12Aa
3.40 ± 0.26Aa
3.70 ± 0.08Aa

3.13 ± 0.79Aa

4.28 ± 0.07Aa
1.40 ± 0.28Ca
4.83 ± 0.09Aa
4.63 ± 0.18Aa

3.90 ± 0.05Aa
2.54 ± 0.09Aa
4.09 ±0.31Aa
2.50 ± 0.71Aa

3.30 ± 0.08Aa
0.00 ± 0.00B
3.70 ±0.21Aa
3.58 ± 0.76Aa

2.81 ± 0.53Aa
3.02 ± 0.79Aa
3.66 ± 0.01Aa
3.71 ± 0.12Aa

Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. Aynı örnekte depolama süresince oluşan önemli fark aynı satırda farklı küçük harfle, aynı
günde örnekler arasındaki önemli fark ise aynı sütunda farklı büyük harfle belirtilmiştir (P<0.05).

Kaymak örneklerinin maya-küf sayıları incelendiğinde cevizli ve Antep fıstıklı örneklerin
maya-küf sayıları diğer kaymak örneklerinden daha yüksek bulunmuştur. Örneklerin maya-küf
sayıları 1-4.09 kob/g değerleri arasında bulunmuştur. Depolama süresince örneklerin maya-küf
sayısı artış göstermiştir. Arıtaşı (1999), çeşitli kuru meyvelerin ilave edilmesi ile ürettiği kaşar
peynir çeşitleri içerisinde maya-küf sayıları bakımından en düşük değere sade peynirlerin, en
yüksek değere ise cevizli ve yer fıstıklı peynir örneklerinin olduğunu tespit etmiştir.
Blackburn ve ark. (2006), ürünlerde koliform ve Staphlococcus aureus türü
mikroorganizmaların tespit edilmesi durumunda personel hijyeni eksikliğinden ürüne bulaşının
olabileceğini belirtmişlerdir. Depolanan kaymak örneklerinin koliform grubu bakteri sayıları
C, F, BC ve BF örneklerinde 1.günden itibaren kirlilik tespit edilmiştir. Bu durum kullanılan
ceviz ve Antep fıstığının kirli olduğunu göstermektedir. Karamelli (E) örnekte daha sonraki
periyotlarda belirlenen bu durumun sonradan bir bulaşı veya ambalaj materyalinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Koliform bakteri içeren kaymak örneklerinde bakteri sayısının
2.02-4.19 kob/g arasında olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamıza benzer şekilde Çon ve ark.
(2000), kaymakların koliform bakteri sayısını 1.30-5.90 kob/g aralığında bulmuşlardır.
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Örneklerin lipolitik bakteri sayılarında en yüksek değerler F, BF ile E örneklerinde tespit
edilmiştir. Sancak (2002), Van’da tüketime sunulan kahvaltılık tereyağlarının lipolitik bakteri
sayılarının Türk Standartları tarafından verilen değerlere uygun olmadığını ve ortalama lipolitik
bakteri sayısını 6.53 log/g olarak tespit etmiştir.
3.4. Duyusal özellikler
Depolama süresi boyunca kaymak örneklerinin duyusal analiz sonuçları ve istatistiksel
değerlendirmeleri Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5. Kaymak örneklerinin duyusal analiz değerlendirmeleri
Örnekler
K
C
F
B
BC
BF
E

1.GÜN
8.88 ± 0.99Aa
7.75 ± 1.83Aa
7.13 ± 2.10Aa
8.13 ± 1.55Aa
7.13 ± 2.03Aa
7.38 ± 2.13Aa
6.38 ± 2.13Aa

7.GÜN
8.88 ± 1.25Aa
8.13 ± 1.55Aa
8.25 ± 1.28Aa
8.88 ± 1.12Aa
8.00± 1.51Aa
8.25 ± 1.28Aa
7.25 ± 2.25Aa

14. GÜN
8.50 ± 1.20Aa
7.50 ± 0.93Aa
7.75 ± 1.04Aa
8.63 ± 0.92Aa
7.63 ± 1.19Aa
7.88 ± 1.46Aa
8.13 ± 1.36Aa

K
C
F
B
BC
BF
E

8.75 ± 0.89Aa
7.88 ± 1.36ABa
7.13 ± 1.73ABa
8.00 ± 1.31ABa
7.00 ± 1.69ABa
7.50 ± 1.60ABa
5.38 ± 2.77Ba

8.88 ± 1.25Aa
8.00 ±1.41Aa
8.13 ± 1.46Aa
8.88 ± 1.13Aa
7.88 ± 1.36Aa
8.25 ± 1.28Aa
6.63 ± 2.93Aa

8.63 ± 1.06Aa
7.25 ± 1.28Aa
7.88 ± 1.25Aa
8.50 ± 0.93Aa
7.50 ± 1.20Aa
7.75 ± 1.39Aa
8.13 ± 1.46Aa

Koku

K
C
F
B
BC
BF
E

8.88 ± 0.99Aa
8.75 ± 1.04Aa
8.38 ± 1.19Aa
8.38 ± 0.92Aa
8.50 ± 1.20Aa
8.13 ± 1.36Aa
7.50 ± 1.60Aa

8.25 ± 1.28Aa
8.00 ± 1.07Aa
7.88 ± 0.99Aa
7.63 ± 1.41Aa
8.25 ± 1.39Aa
8.00 ± 1.60Aa
8.13 ± 1.81Aa

7.88 ± 0.99Aa
7.63 ± 0.92Aa
7.50 ± 0.54Aa
7.63 ± 0.74Aa
8.00 ± 0.54Aa
7.63 ± 1.19Aa
8.38 ± 0.74Aa

Tat-aroma

K
C
F
B
BC
BF
E

7.88 ± 1.46Aa
8.25 ± 1.39Aa
8.56 ± 1.18Aa
8.63 ± 0.92Aa
8.50 ± 1.07Aa
9.13 ± 0.84Aa
7.88 ± 1.81Aa

8.13 ± 1.13Aa
7.75 ± 0.71Aa
8.38 ± 0.74Aa
8.75 ± 1.04Aa
8.75 ± 0.89Aa
9.00 ± 0.93Aa
8.63 ± 1.85Aa

7.38 ± 0.74Aa
7.88 ± 0.84Aa
8.38 ± 1.41Aa
8.75 ± 1.04Aa
8.25 ± 1.28Aa
8.88 ± 1.25Aa
9.00 ± 1.07Aa

Kıvam

K
C
F
B
BC
BF
E

8.88 ± 0.99Aa
8.00 ± 1.51Aa
7.94 ± 1.37Aa
8.38 ± 1.06Aa
8.13 ± 1.73Aa
8.38 ± 1.41Aa
8.00 ± 1.85Aa

8.63 ± 1.19Aa
7.88 ± 1.89Aa
8.38 ± 1.06Aa
8.00 ± 1.60Aa
8.25 ± 1.83Aa
8.50 ± 0.93Aa
8.25 ± 1.67Aa

8.00 ± 1.51Aa
8.13 ± 1.13Aa
8.25 ± 1.04Aa
8.25 ± 1.04Aa
7.63 ± 1.60Aa
8.00 ± 0.93Aa
8.13 ± 0.99Aa

K
C
F
B
BC
BF
E

8.38 ± 1.06Aa
8.13 ± 1.36Aa
8.19 ± 1.31Aa
8.44 ± 0.98Aa
8.00 ± 1.41Aa
8.56 ± 1.45Aa
7.63 ± 1.92Aa

8.56 ± 1.35Aa
7.75 ± 1.17Aa
8.13 ± 0.84Aa
7.94 ± 1.27Aa
8.19 ± 1.19Aa
8.50 ± 1.20Aa
8.19 ± 2.07Aa

7.63 ± 1.06Aa
7.81 ± 1.06Aa
8.13 ± 0.84Aa
8.00 ± 0.76Aa
7.81 ± 1.00Aa
8.13 ± 1.25Aa
8.44 ± 1.18Aa

Görünüş

Renk

Genel
kabuledilebilirlik

Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. Aynı örnekte depolama süresince oluşan önemli fark aynı satırda farklı küçük harfle, aynı
günde örnekler arasındaki önemli fark ise aynı sütunda farklı büyük harfle belirtilmiştir (P<0.05).
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Görünüş olarak kaymak örnekleri 7.13-8.88 arasında değerler almıştır. Bu durum görünüş
açısından yapılan tüm kaymak çeşitlerinin beğenildiğini ve 14 gün depolama süresince bu
özelliğini kaybetmediğini göstermektedir. Kaymağın raf ömrünü uzatmak amacıyla yapılan bir
çalışmada bizim çalışmamıza benzer şekilde sade kaymağın (kontrol örneği) depolama ile
görünüş özelliğindeki değişimler önemli bulunmamıştır (Dereli, 2010). Ergöz (2017), Krema
ve Yayık tereyağı üzerine yaptığı çalışmada görünüş özelliğindeki değişimleri 1.gün önemli,
30. ve 60. günlerde önemsiz bulmuştur.
Renk açısından değişim örnekler arasında önemli bulunmuştur (P<0.05). Bu farklılık örneklere
katılan ürünlerden kaynaklanmaktadır. Duyusal analizde renk değerlendirmesinde en yüksek
puanı K örneği almıştır. E örneğinin rengi ise normal kaymak rengine göre değil karamel
rengine göre değerlendirildiği ve daha düşük değer aldığı düşünülmektedir. Farklı
konsantrasyonlardaki Afyon kaymağı-bal karışımları üzerine yapılan bir çalışmada, duyusal
analiz sonuçlarına göre renk özelliğinde, sade kaymak örneği 5 üzerinden 4.40, en yüksek puan
olan 4.66’yı ise %70 bal-%30 kaymak konsantrasyondaki örnek almıştır (Alpyörük, 2013).
Kaymak örneklerinin koku özelliğindeki değişimler 8.00-8.88 arasında tespit edilmiştir. Benzer
şekilde tereyağı üzerine yapılan bir çalışmada yapılan duyusal analizde muhafaza süresince
koku kriterinde meydana gelen değişimler önemli bulunmamıştır (Karatepe ve ark., 2012).
Panelistler tarafından bütün kaymak çeşitleri yüksek puan almıştır. En yüksek puan ise BF ile
E örneklerine verilmiştir. Bu durum kaymak çeşitlerinin panelistler tarafından beğenildiğini
göstermektedir. Ceviz, Antep fıstığı ve bal ilavesiyle yapılan kaşar peyniri, yoğurt vb. süt
ürünleri çalışmalarında en yüksek değerlerin panelistler tarafından bu tür ürünlere verildiği
belirlenmiştir ( Arıtaşı, 1999). Arslaner ve ark., (2017) yaptıkları ceviz ezmesi ve dut kurusu
tozu ilaveli dondurmalarda tat-koku özelliğini 5 üzerinden 4.63 olarak bildirmişlerdir. Çeşitli
kuru meyvelerin ilavesi ile üretilen kaşar peynirlerin özellikleri üzerine yapılan bir araştırmada
da yapılan duyusal analizlerde cevizli ve Antep fıstıklı kaşar peynirlerinin tat puan değerlerinin
sırasıyla 5 üzerinden 3.1-3.9 ve 3.9-4.1 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Arıtaşı, 1999).
Bütün örneklerin kıvam puanları hemen hemen aynı değerler almıştır. Bu sonuç katılan farklı
ürünlerin kaymak kıvamını etkilemediğini göstermektedir. Farklı konsantrasyonlardaki Afyon
kaymağı-bal karışımları üzerine yapılan çalışmadaki, duyusal analiz sonuçlarına göre kıvam
özelliğinde, sade kaymak örneği 5 üzerinden 3.53, en yüksek puan olan 4.86’yı ise yine %70
bal-%30 kaymak konsantrasyondaki örnek almıştır (Alpyörük, 2013).
Genel kabul edilebilirlik olarak en yüksek puanı BF örneği almıştır. Kaymak örneklerinin genel
kabul edilebilirliği 7,63-8,56 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlarda kaymak
çeşitlendirilmesinin beğenildiğini göstermektedir. Ayrıca kaymak çeşitlendirilmesinin kaymak
tüketimini artıracağı düşünülmektedir. Depolama süresi örneklerin genel kabul edilebilirlik
özelliğini etkilememiştir.
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4. Sonuç
Bu çalışma, ceviz, Antep fıstığı, bal ve karamelin kaymağa ilave edilmesiyle hem kaymağın
lezzetini arttırarak hem de tüketiciler için albeni sağlayarak yeni ürünler oluşturmak amacıyla
yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışma amacına ulaşmıştır. Hem yeni ürünler elde
edilmiş hem de panelistler tarafından oldukça beğenilmişlerdir. Bu şekilde farklı kaymak
çeşitlerinin üretimi ve piyasaya arzı kaymak tüketimini artıracaktır. Bu çalışma, ileride
yapılacak olan farklı çalışmalara ışık tutarak yeni kaymak çeşitlerinin üretilebilmesine kaynak
teşkil edecektir.
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ABSTRACT
Galium Murale leaves, which is a Galium plant species. The Galium Murale plant is known to
have powerful antioxidant properties. Likewise, other Galium species have been reported in
previous studies to have antioxidant properties. In studies on the determination of ascorbic acid
at different concentrations using cyclic voltammetry based on electrochemical voltammetric
measurements, it was observed that the peak current values increased with increasing Galium
Murale concentration. There are various techniques of electrochemical measurements such as
cyclic voltammetry (CV), linear sweap voltammetry (LSV), differential pulse voltammetry
(DPV) and chronoamperometry. In this study, electrochemical studies were studied as cyclic
voltammetry (CV). For CV measurements, firstly, measurements were taken at different
scanning speeds. For this, different scanning rates were selected in the range of 60-100 mV/s.
As the scanning speed increased, the current value increased. It was observed that the current
increased as the scanning speed was further increased. Then, CV studies were taken to measure
the current against ascorbic acid of different concentrations of the Galium Murale plant.
Ascorbic acid current values were taken in the range of Galium Murale concentrations of 30390 µL. As the concentration increased, the current value increased, and after a certain point,
the current stabilized. Stabilization was achieved at 390 µL. Therefore, 390 µL of concentration
was left. It is estimated that the limit of detection (LOD) value is around 0.000041 and the limit
of quantification (LOQ) value is around 0.00138 µA. This study will shed light on the future
green synthesis and (bio)sensor studies from natural sources. Our sensor study obtained from
an endemic plant, Galium Murale, is more non-toxic, environmentally friendly, and practical
than seösr studies obtained from chemical methods.
Keywords: Ascorbic acid, Cyclic voltammetry, Galium Murale.

INTRODUCTION
Plants of the genus Galium are common in temperate and tropical regions, with about 400
species [1], [2]. When the structure of gallium plants is examined, there are mainly flavones,
flavonol aglycones, and their glycosides [3]. In addition, it has been reported in the literature
that plants belonging to the Gallium species contain quercetin, luteolin, apigenin, and
kaempferol glycosides [4]. Mollugin, coumarins, phenolic acids, and iridoid glycosides are
other functional groups [5], [6]. All these functional groups show that Gallium-type plants have
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a strong antioxidant structure [3], [6], [7].
Sensors are divided into types chemical sensors, biosensors, colorimetric sensors, and
aptasensors. Biosensors are devices that convert incoming data into electrical signals with a
physicochemical converter [8]. In biosensor applications, a glassy carbon electrode is used as a
working electrode, Ag/AgCl electrode is used as a reference electrode and platinum wire is used
as the counter electrode [9].

MATERIALS AND METHODS
2. Material & Method
2.1. Materials
Galium Murale plant was collected from the natural nature of Adıyaman city. Dimethyl
formamide (DMF) and Nafion were provided from Sigma Aldrich.

2.2. Preparation of electrodes
For the determination of ascorbic acid, 0.002 g was taken in the crystalline version of Galium
Murale plant and the electrodes were modified by sonication in 75 ul nafion, 150 ul DMF and
1000 ul distilled water for 1 hour. Thus, different concentrations of ascorbic acid were
determined.Tables and Figures

3. RESULTS
Glassy carbon electrode modified with Galium Murale plant showed sensitivity to ascorbic acid
at different scanning speeds in the range of 60-100 V/s. CV measurements taken with different
scanning speeds are shown in Figure 1. For CV measurements, CV measurements were taken
by adding 30 µL of Galium Murale plant to 0.1 M PBS buffer solution. In CV measurements,
peaks
were
observed
at
about
0.35
V
against
ascorbic
acid.
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Figure 1. CV studies for different scan rates against to ascorbic acid.

In Figure 2, it is seen that the sensitivity of Galium Murale plant against ascorbic acid at
different concentrations (30-390 µL) is increased. Plant concentrations were increased regularly
to 30 µL. It is observed that the peaks of the CV curves increase with each increasing
concentration. According to the results observed according to Figure 2, it was observed that the
LOD value was 0.00041 uA and the LOQ value was 0.00138 uA.
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Figure 2. CV studies of different concentration of ascorbic acid against to Galium Murale.

CONCLUSION
The sensor properties of Galium Murale plant against ascorbic acid were supported by cyclic
voltammetry measurements in this study. According to the CV studies, an increase was
observed in the peaks of Galium Murale plant against ascorbic acid in measurements with
scanning speeds at 60-100 V/s intervals. Then, the electrodes were modified with different
concentrations of Galium Murale and measurements were taken. It was observed that the
average of LOD and LOQ values were 0.00041 and 0.00138 uA, with an increase in the peaks.
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ABSTRACT
Raising consumer awareness of the relation between food and health has boosted the meat
industry to reduce the salt content in meat products. In the last years, the consumption of meat
products is associated with a higher incidence of hypertension and cardiovascular diseases due
to an excessive salt intake. Salt is a multi-functional ingredient widely used in meat processing
due to its low cost and diverse technological properties. Salt plays a key role to prevent spoilage,
to provide characteristic flavour and create the desired texture, to solubilise myofibrillar
proteins and to enhance adhesion and cohesiveness in meat products. Production of meat
products with a low salt content is not convenient because of these essential functions of NaCl
in processed meats and, these have resulted in poor product quality, followed by new adverse
effects on health. Reformulation of these products to reduce the salt content must be carefully
considered to avoid a negative impact on their shelf life and their sensory quality. There are
many strategies to have the ability to reduce the salt content in meat products such as changing
the physical characteristics of salt, using salt replacers, alternative processing methods e.g.
high-pressure processing (HPP), ultrasounds (US), and pulsed electric field (PEF), as nonthermal processing technologies in the food industry. Accordingly, several leading studies have
been conducted to develop low-salt meat products and several challenges have been addressed
to maintain acceptability and quality aspects in the development of low-salt meat products. At
the same time, some approaches have led to the discovery of new side effects on health upon
the replacement of salt with alternatives. Among these alternatives, using synthetic compounds
as salt substitutes is questionable. This has prompted the research for salt substitutes from
natural ingredients. The natural ingredients show more efficient, effective, affordable, and have
beneficial health effects. This review addresses recent research for salt replacement by natural
ingredients.
Keywords: salt reduction, low-salt meat products, natural salt replacer, salt replacer, healthier
meat products
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1. INTRODUCTION
Numerous additives have been used in meat products for enhancing the quality and
developing/modifying products. Additives were applied as preservatives, antimicrobials, and/or
antioxidants in meat products and modified product attributes such as sensory, nutritional, and
processing properties. The utilization of additives (acidificants, colorants, binding agents,
emulsifiers, flavor enhancers, preservatives, phosphates, and nitrite/nitrate) has several benefits
that linked to safety, sensorial, and processing properties. However, some of them have side
effects (desirable or undesirable) on the quality of products involved (Roncales, 2014; Rhee,
1999).
Salt (NaCl) has been used in meat products for a long time. Sodium chloride has an essential
role to preserve the quality of meat products in terms of acceptability and safety. Salt improves
the texture by protein extraction and forming a myofibrillar network. Besides, it improves flavor
(salty taste) and provides specific processing characteristics through the solubilization of
myofibrillar proteins mainly actin and myosin, by increasing the ionic strength and waterbinding properties that enhance juiciness in cooked meat (Ursachi et al.2020). Furthermore,
water molecules become unavailable for chemical reactions or microorganisms by
immobilization around Na+ and Cl-ions, resulting in microbial inhibition (Zhang et al., 2022).
According to Guo et al., (2020) and Zhang et al., (2018), NaCl has a significant effect on water
distribution and water mobility in hams and cooked loin, because more water was readily
entrapped within (Guo et al., 2020; Zhang et al., 2018)
However, an excessive salt intake is related to different health problems like stomach cancer,
kidney disease, osteoporosis, hypertension, and cardiovascular diseases. Therefore, meat
industry aims to produce low salt products. Recommended daily intake of salt by the World
Health Organization is less than 5 g/day (the equivalent of 2 g sodium/day). Several studies
have been conducted for salt alternatives performing similarly to common salt. Salt substitutes
should be satisfying for consumers and meet the industrial function of salt and present desirable
quality in fish and meat products (Aprilia et al. 2022; Ursachi et al.2020).

2. ALTERNATIVE METHODS FOR THE PRODUCTION OF LOW-SALT
MEAT PRODUCTS
There are different strategies for the processing of low-salt meat products.
2.1. Change in the physical form of salt: Smaller size of salt and change in the shape of salt
(i.e., flaked) causes faster dissolution and higher salt perception.
2.2. Alternative processing techniques for low-salt meat products include high-pressure
processing, power ultrasound, and pulsed electric field.
2.3. Other alternative methods for salt reduction in meat products consist of replacing
sodium chloride with other mineral salts, using a salt mixture with flavor enhancers, and
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use of natural salt replacers. Mineral salts that have been used as salt substitutes are
potassium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulphate,
calcium ascorbate, and potassium lactate. KCl is the most used as a NaCl replacer
because of similar behavior such as inhibition of protease activity, protein
solubilization, and preservative effect. However, high concentrations of potassium
chloride reduce saltiness, produce a bitter, metallic taste, and make an undesirable
flavor.
Salt mixture and flavor enhancer: The effective method to overcome the flavor defects
is to use a combination of salt and flavor enhancer e.g. monosodium glutamate (MSG),
savory powder, yeast extracts, etc.
Natural salt replacer: The safety of several synthetic compounds as salt substitutes is
questionable. This has promoted the utilization of natural sources as salt substitutes due
to being more efficient and effective, affordable, and having beneficial health effects
(Aprilia et al., 2022; Gullón et al. 2021).
Table 1. Advantages and disadvantages of salt reduction methods (Xiao-Hui et al., 2022).
Method
Change in the
physical form
High-pressure
processing

Power ultrasound

Pulsed electric field

Mineral salts

Salt mixture and
flavor enhancer

Advantages
Reduction in salt (25%); enhance
saltiness
Enhance saltiness; microbial
safety

Disadvantages
Suitable for ready-to-eat food,
high cost

Increase mass transfer, shortens
the processing time, improves
efficiency
Increase salt diffusion, uniform
distribution of salt
Reduction of sodium (50%) when
combined with NaCl, Reduction
of defects caused by 50%
replacement of KCl.
Compensate for sensory defects
caused by 50% replacement of
KCl

Oxidation of lipid and
denaturation of proteins,
Decrease product quality

Disrupt the activity of some
enzymes

High energy consumption
High replacement results in a
bitter and metallic taste; the
sensory profile is dependent on
meat matrices
The sensory profile is dependent
on meat matrices

The synthetic additives might be as hazardous compounds to health, associated with their
carcinogenic and mutagenic potential and allergenic properties. Plants, fruits, spices, etc. due
to their biologically active substances are beneficial to health (Ueda et al., 2022). Accordingly,
due to the increasing interest of consumers in new functional foods and healthier eating habits,
several studies have been applied for the incorporation of natural salt replacers in meat products
to enhance some of their properties considered unhealthy (Gullón et al., 2021).
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The reformulation of meat products and turning them into the healthier products is currently
increased; therefore, the purpose of this study is to give information about the strategies for
reducing the salt content in meat products especially focusing on natural salt replacers and their
effects on sensorial, physicochemical properties, microbiological stability, and health benefits
of meat products.
3. NATURAL SALT REPLACERS
3.1.Edible algae
Edible algae especially seaweeds are an important source of nutritive and bioactive compounds
like polysaccharides, dietary fibers, omega-3 fatty acids, protein, carotenoids, phenolic
compounds, vitamins, and minerals for developing healthy products. These phytonutrients have
several health benefits such as antioxidant, antihypertensive, anticancer, and antihyperlipidemic
properties, among others. Seaweeds are a remarkable source of minerals that present
possibilities to produce healthier foods, especially formulation of low-salt meat products. Also,
the seaweeds have a low Na/K ratio which has been reported to prevent hypertension and
cardiovascular disease risks. Therefore, the addition of seaweeds into meat products can be an
excellent chance to design low-salt meat products with health benefits (Gullón et al., 2021).
Table 2. Recent studies using seaweeds as a salt replacer in meat products
Meat
Seaweed
Effects
References
product

Reduced salt content (50%)
Porphyra umbilicalis,

Decreased L*, a*, and b*
Palmaria palmate,
Frankfurter
values
Vilar et al.,
(storage at
Himanthalia elongata ,

Lower hardness, chewiness,
2020
4°C)
and Undaria
and sensory acceptance of treated
pinnatifida, 1%
samples than control
Chicken
breast batter
(storage at
4°C)

Eucheuma spinosum,
0.4%

Sausage
(storage at
AlgySalt® (seaweed
4°C for 15
extracts), 2%
days)
Cooked ham
(storage at
Palmaria palmata
2−4°C for 6
months)
Black
pudding
Wakame, 3.30 %
(storage at
4°C)
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Increase
capacity




the

water-holding

He et al.,
2019

Decreased cooking loss
Increased hardness

Triki et al.,
2017


No effect on yield, texture, and
colour

Reduced sodium content (30%)

Barbieri et
al., 2016


Decreased cooking loss

Appearance and colour similar Fellendorf
to the control
et al., 2016

High saltiness scores
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Frankfurters
(storage not
indicated)

Sea mustard, sea
tangle, hijiki, and
glasswort, 1%


Sea tangle and sea mustard
decreased moisture content, saltiness,
cooking loss, L*, a*

Improved
hardness,
gumminess, and chewiness

Better color, flavor, juiciness,
and tenderness in treated samples
against the control sample

Meat
emulsion
(storage at
4°C)

Sea mustard, 2%


Increased apparent viscosity

Reduction of 20% in salt
content

Choi et al.,
2015

Kim et al.,
2015

Edible seaweeds have been employed as a salt replacer in frankfurters, ham, black pudding, and
chicken breast batter. The incorporation of edible seaweeds resulted in up to 60% salt reduction,
which provided better color, flavor, juiciness, and tenderness than the control sample.
According to Table 2, reformulated meat products had no effect on color with higher saltiness
compared to the control sample. However, other studies indicated that the incorporation of
edible seaweed caused darker color, changed the flavor, and reduction of hardness and
chewiness compared to the control sample. Therefore, can be concluded some of them had
defects in the sensory profile and acceptability of meat products. Generally, the addition of
seaweeds as salt replacer caused a reduction of salt content, decreased cooking loss by
increasing WHC, improved nutritive value, sensory properties, and physicochemical
characteristics.
3.2.Mushroom
Mushrooms are an interesting substitute to develop meat products. Some mushroom species
have been used as food additives because of their sensorial properties, especially umami flavor.
Besides, they increase the nutritive value. Generally, edible mushrooms contain protein,
minerals, fat (below 8%), and low salt content in the dry matter that making them a good
opportunity for producing healthy food. Edible mushrooms have several health benefits, such
as anticancer, antihypertensive, anti-inflammatory, hypoglycemic, hypolipidemic,
antimicrobial, and antioxidant effects (Cerón‐Guevara et al., 2020). Several studies have been
conducted to incorporate extract/ powder/ fresh form of mushrooms into meat products.
Agaricus bisporus (Ab; champignon) and Pleurotus ostreatus (Po; oyster mushroom) are two
mushroom species that have been widely studied. Their utilization is not only because of their
flavor but also because of their dietary fiber and medicinal characteristics due to the bioactive
compounds (Cerón‐Guevara et al., 2020). However, the drawback of mushrooms is their short
shelf life. Hence, the powder of mushrooms could be a good option to produce healthier meat
products.
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Table 3. Recent studies using mushrooms as a salt replacer in meat products
Product
Application
Results
Liver pate,
Fat reduction
•
Increased protein, dietary fiber,
Agaricus bisporus
(30% and 50%) and pH
Pleurotus
Salt, phosphates, •
Increased
hardness,
ostreatus (7.5% and
and nitrite
adhesiveness
10%)
reduction (50%)
•
Agaricus
gave
darker
and Pleurotus gave softer samples
Frankfurter,
Fat reduction
•
No antioxidant activity
Agaricus bisporus
(30% and 50%) •
Samples
containing
ow
Pleurotus
Salt, caseinate, mushroom
concentration
were
ostreatus (2.5% and
phosphates
sensorially acceptable
5%) D
reduction

Beef burger,
Pleurotus ostreatus,
Agaricus bisporus
(2.5% and 5%) D

Fat reduction
(25% and 50%)
Salt reduction
(50%)

Beef patties,
Agaricus bisporus F

Meat
substitution (1050%)
Salt reduction
(25%)

Reference
CerónGuevara et
al., 2021

CerónGuevara et
al., 2020a

•
Increased protein and dietary
fiber
•
The slight antimicrobial effect
Cerónon pseudomonads
Guevara et
•
Samples containing 2.5%
al., 2020b
mushroom were sensorially acceptable

•
Samples containing 20%
mushroom had a good aroma, flavor,
saltiness, and juiciness

Wong et
al., 2019

Patinho et
al., 2019

Wong et
al., 2017

Beef burger,
Agaricus
bisporus (15, 30%)
C

Fat reduction
(25, 50%)
Salt reduction
(37.5, 75%)

•
High moisture, lower hardness
compared to control sample
•
No effect on color,
•
The lowest lipid oxidation was
observed in samples containing 15%
mushroom
•
Changed sensory properties

Taco filling,
Agaricus
bisporus (white
button and
portobello) C

Meat
substitution (1545%)
Salt reduction
(15- and 45%)

•
Reduction of meat and salt
(45%) was preferred among the
treatments

As shown in Table 3, there aren’t any studies that use mushrooms only as a salt replacer, they
have been applied as both salt and meat/ salt and fat replacer. Mushrooms have been used in
liver patties, frankfurter, beef patties, beef burgers, and taco filling as salt/fat/meat replacer. The
incorporation of mushrooms resulted in up to 45% both meat and salt reduction, an increment
of protein, and dietary fiber, increased pH, and showed slight antioxidant and antimicrobial
effects. They were sensorially acceptable and saltiness depended on the kind of mushroom.
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3.3.Amino acids
Recently, the utilization of basic amino acids e.g. L-lysine, L-histidine, and L-arginine has
increased in meat products. Basic amino acids have been used as a salt replacer alone or in
combination with other salt substitutes in the last years. These amino acids have been charged
with positive ions at pH 7. They have an extra amino group, and their side chains would interact
with negatively charged groups, creating ionic bonds or salt bridges. High solubilization of
myosin in low NaCl is another property of basic amino acids by changing the myosin structure.
Basic amino acids have an appropriate possibility to use as a salt substitute in meat products
due to several interesting properties, including protein solubility at low ionic strength, gel
properties, emulsion properties, proteolysis, lipid and protein oxidation, lipolysis, sensory and
textural properties. Basic amino acids have the potential to use as a salt substitute for meeting
the industrial function, consumer satisfaction, and providing fish and meat products with
desirable textures (Zhang et al., 2022).
Table 4. Recent studies using the basic amino acids as a salt replacer in meat products
Product

Replacer

Ham (50% salt
reduction)

L- Lysin(0.2%
to 0.8%)

Bologna
(replacement of 60%
NaCl by KCl )

Arginine and
histidine

Dry-salted grass
carp
(Ctenopharyngodon
idella) 4% NaCl
(60% Nacl
reduction)

www.artuklukongresi.org

KCl, lhistidine,
and l-lysine

Effects
 Increased pH, Parallel decrease
of cooking loss with increasing
Lys concentration
 High concentration of Lys
improved the WHC, textural
properties, and sensory scores
 The addition of 0.8% Lys formed
a fine network that caused more
entrapped water and low
mobility
 Reduction of defects caused by
incorporation of KCl
 Reduction in sodium content and
acceptable technological and
sensory properties using a
combination of NaCl, KCl,
arginine, and histidine.
 Reduced Na content, increased
moisture content
 No effect on the acceptability of
salted fish
 The slight lipolysis at the end of
the processing
 Reduced lipid and protein
oxidation
 Increased the activity of
cathepsin B and L, leading to the
development of flavor and
texture
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Guo et al.,
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Silva et
al., 2020

Guo et al.,
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Cured and cooked
pork loin (replacing
15%, 30%, 45%, and
60% of NaCl)

KCl, lhistidine,
and l-lysine

 The most suitable substitution
ratio was 50%
 Decreased Na content
 Low water mobility and reduced
free water content
 Increased WHC and improved
textural characteristics
 Acceptable color property

Zhang et
al., 2018

The basic amino acids e.g. L-lysine, histidine, and arginine have been used as a salt replacer in
ham, bologna, dry-salted grass carp, cured and cooked pork loin. The addition of these amino
acids increased pH and WHC, decreased cooking loss at high concentrations, reduced water
mobility and free water content, accelerated hydrolysis of protein, lipolysis, inhibited lipid and
protein oxidation, increased the activity of cathepsin B and L, and had acceptable technological
and sensory properties.

4. CONCLUSION
Raising consumer awareness of the relation between food and health has encouraged the meat
industry to reduce the salt content in meat products. Production of meat products with a low
salt content is difficult because of the essential characteristics of NaCl in processed meats and,
these have resulted in poor product quality, followed by adverse effects on health. There are
several alternative methods and ingredients for reducing salt content. Overall, a substitute
should exhibit properties similar to that of NaCl without any reduction in saltiness. Several
studies have been conducted to develop low-salt meat products. However, there are some
challenges to maintain acceptability and quality by using other salt reduction methods. At the
same time, they might have side effects on health.
Natural ingredients are in great demand because of their health benefits. According to the
literature, the most successful ingredients were the basic amino acids when partially substituted,
resulting in a 50-60% salt reduction and fulfilling customer preferences and quality of meat
products. Therefore, identifying natural ingredients as salt alternatives due to their positive
effects on health can be for further research in the future.
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ABSTRACT
Antioxidant contents, especially consumed through natural foods, are important features in the
fruits and antioxidant content generally includes important molecules for alternative therapy to
protect against the undesirable side effects of chemical drugs by strengthening the immune
system. In today's society, the feeling of distrust towards vaccines and other drugs used in
Covid-19 treatment has increased the importance of the immune system and the fruits
supporting immune system. In this study, Rosa canina (Kuşburnu) was collected in Guzeltepe
area (38° 45' 47" and 41° 27' 51") in Muş province and ethanol extracts were prepared from
dried and fresh fruits using soxhlet extraction method. Several antioxidant contents were
determined and in vitro antioxidant activities were investigated in the extracts. In the scope of
this study, quantitative amounts of the some phenolics, sugars and organic acids contents were
evaluated by HPLC and ferric iron (Fe3+) and cupric (Cu2+) reducing activities, DPPH and
ABTS radicals scavenging activities, and ferrous iron (Fe2+) chelating activitiy were
investigated at different extract concentrations. Antioxidant activity results were compared with
the standard antioxidants such as Butylated Hydroxyanisole (BHA), Butylated hydroxytoluene
(BHT), and Ascorbic acid (ASC) at the same conditions and concentrations. Fresh and
dried Rosa canina extracts were determined to have low but acceptable antioxidant properties
compared to the standards. Although iron reduction and DPPH radical scavenging activities
were largely similar in all samples, the iron-chelating and cupric ion reducing activities were
found to be higher in dried fruit extract compared to fresh fruit extract. However, an opposite
effect was observed in ABTS radical scavenging activity results.
Keywords: Antioxidant; Radical; Rosa Canina; Phenolic; Organic acid

1. Introduction
Fruits are foods that are often consumed because of their many benefits. Antioxidants
are some of the molecules behind the benefits of fruits and antioxidants have many beneficial
effects, especially on the immune system. It has been reported in many studies that the benefits
of fruits with rich antioxidant content depend on the species and quantity of antioxidants in the
fruits [1, 2]. The inadequacy of the drugs recommended for the treatment of the Covid-19
pandemic, their chemical nature, and side effects like other synthetic drugs [3, 4], and also the
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lack of confidence against the produced vaccines have increased the importance of keeping the
immune system strong, and the consumption of natural antioxidant sources supporting the
immune system [5]. Antioxidants have a protective effect against many diseases known to be
associated with signal transduction mechanisms, including cancer and Alzheimer’s diseases
especially by regulating free radical production in a cell [6, 7]. Antioxidants also have the effect
of reducing heavy metals such as iron or copper and can inhibit the toxicity depending on heavy
metals and free radicals produced with the increase of heavy metal concentration such as Fenton
reactions [8, 9]. Although some of them can be produced in the human body, they are often
insufficient to strengthen the immune system and must be taken as essential by feeding. Fruits
are important food sources for essential antioxidant intake. Therefore, Rosa canina (Rc) was
collected from Muş Güzeltepe area (38° 45' 47" and 41° 27' 51") to investigate some of its
biological properties. Some of them were stored in -20 oC deepfreeze and the other parts were
dried. Ethanol extracts were created from the fruit parts of dry and fresh Rc using the soxhlet
extraction apparatus. In the scope of this study, DPPH and ABTS radical scavenging activities,
ferric iron (Fe3+) and cupric ion (Cu2+) reducing activities, and ferrous iron (Fe2+) chelating
activity were investigated at different extract concentrations (15, 30, 45 µg/mL) and the results
were compared with the results of the standards at the same concentrations. In addition, the
results of in vitro antioxidant studies were tried to be confirmed by investigating the quantitative
amounts of the phenolics, organic acids, and sugars contents in the extracts.
2. Material and Method
2.1. Determination of Phenolics by HPLC
Some phenolic contents of fruit extracts were investigated by HPLC. Standard graphics
created at 5 different concentrations (100, 75, 50, 25, and 10 mM) in HPLC to calculate the
quantitative amounts of the molecules in the fruit extracts [10]. Prepared EtOH extracts were
diluted to 20 mg/mL and filtered with a 0.45 μm membrane filter. HPLC conditions and gradient
elution used in the phenolic study were shown in Table 1.
Table 1. HPLC operating conditions and gradient elution program.
HPLC operating conditions
Gradient elution
Agilent Technologies 1260 Infinity
A
Model
II
Time (min) (%) B (%)
Colon
ACE 5 C18 (250x4.6 mm id)
0
90
10
Kolon Oven
G7130A
25
60
40
Dedector
1260 DAD WR
39
40
60
Pump
1260 Quat Pump VL
50
10
90
Mobile phase
A: %1 Acetic Acid
55
90
10
B: Acetonitrile
Dedection
272, 280 and 310 nm
Autosampler
1260 Vialsampler
Flow Rate
1 mL/dk
Colon
Temperature
28 ºC
Injection
20 µl
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2.2. Determination of Sugars and Organic Acids by HPLC
Quantitative determination of glucose, fructose and rhamnose and organic acids such as
maleic acid, citric acid, tartaric acid, pyruvic acid, malic acid, succinic acid, acetoin, fumaric
acid, 2,3-butanediol were performed by HPLC (Agilent Technologies 1260 Infinity II). A
standard curve plot was drawn for each molecule using different concentrations (5, 10, 25, 50,
100, 200, 300 and 400 ppm) of the standards [11]. To determine the sugar and organic acid
contents of the samples, the mixture of 0.2 mL samples and 1.8 mL H2SO4 was vortexed and
centrifuged at 2000 rpm for 5 minutes. 100 µL of each sample was filtered through using 0.45
µM filter and loaded into HPLC. The chromatograms of the sugars and organic acids are shown
in Figure 8A and 8B.
2.3. Fruit and extract preparation
Fruit sample was collected from Muş Guzeltepe area in the period of SeptemberOctober. Some of the fruit was freshly stored at -20 oC, and the other part was dried outdoors.
Then, the seeds of the fruit samples were removed and EtOH extracts were prepared using a
soxhlet extractions apparatus. Extractions were dried at room conditions by evaporation of the
solvent. EtOH extracts at different concentrations were prepared from extractions and standards
(BHA, BHT, and ASC) and used in next levels of the study.
2.4. Radical scavenging assays
DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) radical scavenging effects of the EtOH extracts
were evaluated using the method of Blois [12]. Tests performed at different concentrations were
carried out by repeating at least 3 times and absorbance values were recorded
spectrophotometrically at 517 nm wavelength. ABTS radical scavenging activity was
performed according to the method of Wu, Chang [13]. ABTS (2.2′-azinobis 3ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) radicals were produced by mixing at the equal proportions of
2.45 mM potassium persulfate and 7 mM ABTS solutions in the dark for 16 hours. The resulting
ABTS solution is diluted with ethanol until the absorbance value is similar to the control
absorbance value (approximately 1.660±0.02) and absorbance values were recorded at 734 nm.
2.5. Metal reduction activity assays
Fe3+ reduction capacities were determined according to the FRAP method suggested by
Oyaizu [14]. This method measures the antioxidant potential of the samples by reducing Fe3+ to
Fe2+. Sample absorbances were recorded spectrophotometrically at 700 nm. A trolox standard
graph was created using periodic absorbance values of Trolox and frap results were calculated
using the equation obtained from this graph. In addition, Cu2+ reducing capacities were
evaluated using the CUPRAC method suggested by Apak, Güçlü [15]. The CUPRAC method is
based on the formation of Cu(I)-Nc colored chelate as a result of the reaction of the
chromogenic oxidation agent (Cu(II)-Nc reagent) with the antioxidants. According to the
method, the reaction mixture was incubated for 30 min to complete the reaction, and the
resulting colored product was measured spectrophotometrically at 450 nm.
2.6. Statistical analysis
All in vitro tests were repeated at least 3 times and the results were evaluated
statistically. Statistical comparisons of standards and sample results were performed using the
One-way ANOVA followed by Dunnett’s Multiple Comparisons Test. All statistical data were
represented as Means ± Standard Errors of the Mean (SEM); and p < 0.05 was considered
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significant. In the statistical evaluation, the symbol (*) was used as a sign of significance.
According to this: p < 0.05 (significant); **: p < 0.01 (very significant); ***: p < 0.001
(extremely significant); ns: p > 0.05 (not significant).
3. Results and discussion
3.1. Antioxidant results
Fruits are foods suitable for consumption in different ways as winter tea or fresh. However, the
harvesting time or soil type, and the way they are brought up may cause changes in many
biological properties [16]. Although reactive oxygen species and molecules known as radicals
are essential for some cellular signal transduction mechanisms, they must be kept at certain
concentrations in a cell to prevent cellular oxidative stress [17]. It is an undeniable fact that
antioxidants are necessary to achieve this level and they are important in the regulation of
cellular reactive oxygen species.
In this study, DPPH radical scavenging activities of the extracts were evaluated at three
different concentrations and plotted as % radical scavenging activity (µM TE/g extract). In the
results, it was determined that the DPPH radical scavenging activities of both fruit extracts were
quite low compared to the standards (Figure 1 A1, B1 and C1). However, it is clearly seen that
the radical scavenging activity of fruit extracts increased in parallel with the extract
concentration and fresh fruit extract plays a more active role in DPPH radical scavenging
activity (Figure 1 A2, B2 and C2).

Figure 1. DPPH radical scavenging activities and statistical evaluations. BHA; Butylated
hydroxyanisole, BHT; Butylated hydroxytoluene, ASC; Ascorbic acid, RcD; Rosa canina,
(Dried), RcF; Rosa canina (Fresh). % DPPH radical scavenging activities at 15, 30 and
45µg/mL concentrations (A1, B1, C1, respectively), and % difference of DPPH radical
scavenging activity for dried and fresh fruit at 15, 30 and 45µg/mL concentrations (A2, B2, and
C2, respectively).
Also, ABTS radical scavenging activity of Rc extracts was also investigated and the
results were plotted as % radical scavenging activity (µM TE/g extract). ABTS radical
scavenging results showed similar activity with DPPH radical scavenging results (Figure 2 A1,
B1, and C1). However, contrary to the effect seen in DPPH radical scavenging results, it was
determined that dried fruit extract had more effective ABTS radical scavenging activity at all
concentrations (Figure 2 A2, B2 and C2).
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Figure 2. ABTS radical scavenging activities and statistical evaluations. BHA; Butylated
hydroxyanisole, BHT; Butylated hydroxytoluene, ASC; Ascorbic acid, RcD; Rosa canina,
(Dried), RcF; Rosa canina (Fresh). % ABTS radical scavenging activities at 15, 30 and
45µg/mL concentrations (A1, B1, C1, respectively), and % difference of ABTS radical
scavenging activity for dried and fresh fruit at 15, 30 and 45µg/mL concentrations (A2, B2, and
C2, respectively).
Fe3+ and Cu2+ used in daily life are examples of heavy metals. Scientific studies report
that heavy metals are one of the factors in the background of radical formation in the cell and
contribute to radical production by causing cell toxicity [18]. Therefore, the elimination of
heavy metals in a cell is important and antioxidant molecules are important candidates for this.
In this study, Fe3+ reducing activities of Rc EtOH extracts were also investigated at different
concentrations, and results were expressed as % reducing activity (µM TE/g extract). According
to the results, both fruit extracts showed significantly lower reducing activity compared to the
standards, and did not increase significantly depending on the concentration (Figure 3 A1, B1,
and C1). When the results of fresh and dried fruit extracts are compared with each other, the
fresh extract was detected to have 5%-18% more effective radical scavenging activity (Figure
3 A2, B2, and C2).

Figure 3. Iron (Fe3+) reducing activities and statistical evaluations. BHA; Butylated
hydroxyanisole, BHT; Butylated hydroxytoluene, ASC; Ascorbic acid, RcD; Rosa canina,
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(Dried), RcF; Rosa canina (Fresh). % Fe3+ reducing activities at 15, 30 and 45µg/mL
concentrations (A1, B1, C1, respectively), and % difference of Fe3+ reducing activities for dried
and fresh fruit at 15, 30 and 45µg/mL concentrations (A2, B2, and C2, respectively).
Cu2+ reducing activities were investigated in the extracts and the results were compared
to the results of standards. Similarly to the effect on Fe3+ reducing activity, Cu2+ reducing
activity increased partially depending on the concentration and fruits extracts were found to
have significantly lower Cu2+ reducing activity than the standards (Figure 4 A1, B1, and C1). In
addition to this, fresh fruit extract showed 24-%-29% higher Cu2+ reducing capacity (Figure 4
A2, B2, and C2).

Figure 4. Cupric ion (Cu2+) reducing activities and statistical evaluations. BHA; Butylated
hydroxyanisole, BHT; Butylated hydroxytoluene, ASC; Ascorbic acid, RcD; Rosa canina,
(Dried), RcF; Rosa canina (Fresh). % Cu2+ reducing activities at 15, 30 and 45µg/mL
concentrations (A1, B1, C1, respectively), and % difference of Cu2+ reducing activities for dried
and fresh fruit at 15, 30 and 45µg/mL concentrations (A2, B2, and C2, respectively).
Fe2+ chelating activities were evaluated in the EtOH extracts prepared from dried and
fresh fruit extracts and results were compared with the results of standards (Figure 5). There
may be an experimental error in the results of 30 µg/mL fresh fruit extract (Figure 5 B1). Apart
from this, more effective and acceptable reduction activity was observed at high concentration
(Figure 5 C1). As in heavy metal reducing results, Fresh fruit extract was detected to be able to
chelate more effectively at varying rates of 43%-96% compared to dried fruit extract (Figure 5
A2, B2, and C2).
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Figure 5. Iron ion (Fe2+) chelating activities and statistical evaluations. BHA; Butylated
hydroxyanisole, BHT; Butylated hydroxytoluene, ASC; Ascorbic acid, RcD; Rosa canina,
(Dried), RcF; Rosa canina (Fresh). % Fe2+ chelating activities at 15, 30 and 45µg/mL
concentrations (A1, B1, C1, respectively), and % difference of Fe2+ reducing activities for dried
and fresh fruit at 15, 30 and 45µg/mL concentrations (A2, B2, and C2, respectively).
3.2. Quantitative Results of Molecules
Many of the fruits are known to have antioxidant properties and are reported that to have
a protective role against many diseases by supporting the immune system [19]. It is also well
known that antioxidants are essential for the health of cellular metabolic reactions and redox
balance in a cell [20]. The positive roles of fruits are attributed to the molecules in in the plant
ingredients.
Table 2. Quantitative amounts (µg/mL) of phenolic, organic acid and sugars in dried and fresh
Rc extracts
Phenolics
Ascorbic acid
Gallic acid
Myricetin
Abscisic acid
Quercetin
Apigenin
Kaempferol
Curcumin
Catechol
Vanillin
Caffeic acid
Cinnamic acid
Rosmarinic acid
Salicylic acid
Trans-p-coumaric
acid

RcD

RcF

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na
Na

Na
Na

Na

Na

Na
Na
0.00
0
Na
Na
Na
Na

Na
Na
Na

Organic
acids

RcD

Maleik acit

7.264

Citric acid

32.452

Tartaric
acid
Pyruvic
acid
Malic acid
Suksinic
acid
Fumaric
acid
Acetic acid
Acetoin
2,3 Bütan

RcF
55.320
43.632

Na

Na

Na

Na

Na

Na
0.000

0.000
0.000

Sugars
Glucose
Fructose
Rhamno
se

RcD

RcF

282.03
6
378.66
5

252.93
3
288.71
5

Na

Na

0.000

5.616
43.633

0.271
40.663

Na

Na

Na
Na
Na
Na
1.44
5

In order to relatively investigate the reason for the poor effect seen in antioxidant results,
the quantitative amounts of several molecules such as phenolics known as antioxidants, some
organic acids, and sugars were tested by HPLC. In this context, the molecules and their
quantitative amounts were detected as µg/mL in Table 2. Except for trans-p-coumaric acid
(1.445 µg/mL), the amounts of other phenolics could not be determined. Phenolic results
revealed a situation explaining the reason for the poor effect seen in antioxidant results. In other
tests performed using HPLC, fruit extracts were found to have maleic acid, citric acid, acetic
acid, and acetoin. Fresh extract contains glucose at 282.036 and 252.933 levels, respectively
and finally dried extract contains fructose at 378.665 and 288.715 levels, respectively. Phenolic
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chromatograms of dried and fresh fruits were shown in Figure 6 and Figure 7, respectively and
organic acid and sugar chromatograms were shown in Figure 8. As a result, the poor effect
detected in antioxidant studies in fruit extract became relatively clear with phenolic studies. Rc
is consumed as tea or other forms, due to known as antioxidant. Contrary to this view, the poor
antioxidant property seen in the test results is thought-provoking and this result can be attributed
to the season when fruit was grown and the soil type [16]. In addition to this, a study conducted
in a different fruit species emphasized that fruits lose many of their contents during the ripening
phase and have more beneficial content before ripening [21]. This effect may be the reason
behind the poor features in antioxidant content and activity detected in this study. However,
this issue needs to be supported by advanced studies to obtain more precise results.

Figure 6. HPLC chromatograms showing retention times of phenolic contents in fresh Rc
extract
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Figure 7. HPLC chromatograms showing retention times of phenolic contents in dried Rc
extract
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Figure 8. HPLC chromatograms showing retention times of sugar and organic acid contents in
dried Rc extract (a) and fresh Rc extract (b)
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AYÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESİCİ TAKIM UCU SICAKLIĞI İÇİN UYGUN
TORNALAMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
Eray ÜSTÜNDAĞ1, Ali Haydar DİLAVEROĞLU1, Doç. Dr. Fuat KARA1
1

Düzce Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Düzce / TÜRKİYE

ÖZET
Impax Supreme, düşük karbon içeriği sayesinde sementasyon ve nitrasyona uygun bir
malzemedir. Impax Supreme çelik, çekirdekte tokluğun istenildiği, yüzeyde ise sert ve
aşınmaya dayanıklı olan ve darbeli yerlerde tercih edilen sünek bir sementasyon çeliğidir. Bu
çalışmada, Impax Supreme sementasyon çeliğinin tornalanmasında kaplamalı karbür ve
sermet takımların ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve kesici takım ucu sıcaklığı (Ctt)
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla üç farklı kesme hızı (120, 240, 360 m/dak) ve üç
farklı ilerleme hızı (0,12, 0,24, 0,36 mm/dev) değerleri için kesme deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, hem yüzey pürüzlülüğü hem de kesme sıcaklığı
için en uygun kesme parametreleri ve en uygun kesici takım türü belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Impax Supreme, Yüzey pürüzlülüğü, Kesme sıcaklığı.

DETERMINING SUITABLE TURNING PARAMETERS FOR SURFACE
ROUGHNESS AND CUTTING EDGE TEMPERATURE
ABSTRACT
Impax Supreme is a material suitable for cementation and nitration thanks to its low carbon
content. Impax Supreme steel is a ductile cementation steel where toughness is required in the
core, hard and wear-resistant on the surface, and preferred in impact areas. In this study, the
effects of coated carbide and cermet tools on average surface roughness (Ra) and cutting tool
edge temperature (Ctt) were investigated in turning of Impax Supreme cementation steel. For
this purpose, cutting tests were carried out for three different cutting speeds (120, 240, 360
m/min) and three different feed rates (0.12, 0.24, 0.36 mm/rev). According to the test results,
the most suitable cutting parameters and the most suitable cutting tool type were determined
for both surface roughness and cutting temperature.
Keywords: Impax Supreme, Cutting temperature, Surface roughness.

GİRİŞ
Impax Supreme silindirik parçalar, küçükten büyüğe çok çeşitli çaplarda sunulan, çok iyi
cilalama ve foto-gravür özelliklerine sahip önceden serleştirilmiş kalıp çeliğidir. Plastiklerde
çok çeşitli enjeksiyon kalıpları için uygundur. Plastik ekstrüzyon, plastik enjeksiyon ve
şişirme kalıpları gibi işleme ve modelleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Tornalama operasyonlarında yüzey pürüzlülüğü (Ra), çoğunlukla kesici takım ve iş parçası
arasındaki hareket tarafından oluşan kesme titreşimleri, kesici kenar geometrisi ve özellikle
kesici takım burun yarıçapı tarafından etkilenmektedir. Burun yarıçapları takım ömrünü ve
yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde etkilemektedir. Genellikle kesici takım burun yarıçapı
arttıkça yüzey pürüzlülüğü iyileşmektedir (Gökkaya vd., 2011). Bu bağlamda kesici takım
burun yarıçaplarındaki değişim ile yüzey pürüzlülüğü iyileştirilerek yüzey bütünlüğü üzerinde
önemli bir katkı sağlanmaktadır. Kesici takım geometrisini oluşturan uygun talaş açısı ve
burun yarıçapı deformasyondan kaynaklı kesme bölgesinde oluşan ısının azalmasına yardımcı
olmaktadır. Aynı zamanda uygun kesici takım geometrisi kesici takım/talaş temas
uzunluğunun etkileşiminin kısalmasına katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda kesici takım
geometrisi, kesici takım/talaş ara yüzündeki sıcaklığı ve güç tüketimini azaltarak, plastik
deformasyondan kaynaklı oluşan mikro sertlik ve mikro yapı değişimleri üzerinde önemli bir
etkiye sahip olan termal ve mekanik etkileri azaltmaya yardımcı olarak işlenmiş parçaların
yüzey bütünlüğünü geliştirmede katkıda bulunurlar (Ceviz, 2015).
Çelik malzemelerin işlenmesinde kesici takım malzemesi olarak genellikle sinterlenmiş
karbür takımlar kullanılmaktadır. Bu takımların ömrünü artırmak ve kesme esnasında daha
fazla temas sıcaklığına dayanabilmeleri için kaplama işlemi yapılmaktadır. Kesici takım
malzemeleri CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme) veya PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme)
kaplama yöntemleri ile TiN, TiC, TiCN, TiAlN ve Al2O3 katmanlarıyla tek veya çoklu olmak
üzere kaplanmaktadır. Son yıllarda karbür ve seramik takımlara alternatif olarak sermet kesici
takımlar kullanılmaya başlamıştır. Sermet kesici takımların aşınma dirençleri, yüksek
kimyasal kararlılık ve yüksek sıcaklıklarda sertliklerini koruma özelliklerinin iyi olmasına
rağmen, daha düşük tokluk değerine sahiptirler (Byrne et al., 2003; Camuşcu ve Aslan, 2005;
Kuş, 2013).
Bu çalışmada, kaplamalı karbür takım ile sermet kesici takımlar kullanılarak Impax Supreme
takım çeliğinin farklı kesme parametrelerinde tornalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Üç farklı
kesme hızı (120, 240 ve 360 m/dak), üç farklı ilerleme hızı (0,12, 0,24 ve 0,36 mm/dev) ve
sabit kesme derinliği kullanılmak suretiyle toplamda 18 adet kesme deneyi
gerçekleştirilmiştir. Tornalama deneyleri sırasında oluşan kesme sıcaklıkları ve işlenmiş
yüzeylerin yüzey pürüzlülük değerleri ölçülerek elde edilen veriler deneysel olarak
değerlendirilmiştir.

MATERYAL METOD
Deneylerde Ø60x300 mm ölçülerinde 30-32 HRc sertliğe sahip silindirik Impax Supreme
sıcak iş takım çeliği kullanılmıştır. Bu çelikler, sıcak kalıp işleri, basınçlı döküm ve
ekstrüzyon kalıpları, aşınmaya dayanıklı takımlar, basınçlı döküm kalıp takımları, hafif ve
ağır metaller için presleme takımlarında kullanılmaktadır. Deney numunesinin kimyasal
bileşimi Çizelge 1’de ve fiziksel özellikleri de Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Deney numunesinin kimyasal bileşimi (%).
C
0,37

Cr
2,00

Si
0,30

Mo
0,20

Mn
1,40

Ni
1,00

Çizelge 2. Deney numunesinin fiziksel özellikleri.
Sıcaklık

20 °C

200 °C

7800

7750

-

12,7x10-6

(W/m
°C)

-

28

Elastikiyet modülü

(N/mm2)

205000

200000

Özgül ısı kapasitesi

(J/kg °C)

460

-

Yoğunluk

(kg/m3)

Termal genleşme
katsayısı
Termal iletkenlik

Tornalama deneylerinde kesici takım olarak TaeguTec marka TT5080 kodlu kaplamalı karbür
(PVD TiAlN+TiN) ve CT3000 kodlu sermet kesici takımlar kullanılmıştır. Kullanılan kesici
takımların ISO kodu SNGA 120408’dir. Kesici takımları bağlamak için Sandvik Coromant
marka PSBNR 2525 M12 kodlu dış çap tornalama kateri kullanılmıştır. Doğru sonuçlar elde
edebilmek için her deney sonrası kesici takım ucu değiştirilmiştir. Katerin şekli Şekil 1’de
ölçüleri ise Çizelge 3’te verilmiştir.

Şekil 1. PSBNR 2525 M12 kodlu dış çap tornalama kateri.
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Çizelge 3. Kullanılan katerin ölçüleri.
Şaft Genişliği

(B)

25 mm

Kater Şaft
Yüksekliği

(H)

25 mm

Kater Tam Boyu

(LF)

150 mm

Kater Başı Uzunluğu

(LH)

28 mm

(WF)

22 mm

(HF)

25 mm

Fonksiyonel
Genişlik
Fonksiyonel
Yükseklik

Tornalama deneyleri sabit kesme derinliği (0,6 mm), üç farklı kesme hızı (120, 240, 360
m/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (0,12, 0,24, 0,36 mm/dev) ele alınarak çalışılmıştır. Deney
tasarımını içeren kesme parametreleri Çizelge 4’te verilmiştir.

Çizelge 4. Deney tasarımı.

www.artuklukongresi.org

Deney
No

Kesici
takım (Ct)

Kesme hızı
V (m/dak)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000

120
120
120
240
240
240
360
360
360
120
120
120
240
240
240
360
360
360

989

İlerleme
hızı
f (mm/dev)
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36
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Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için Mahr MarSurf PS 10 model cihaz kullanılmıştır. İşlenen
yüzeylerden üç defa yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmış ve bunların ortalaması alınarak
ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri bulunmuştur. Kesme sıcaklığının ölçülmesi için
FLUKE marka 572-2 IR model yüksek sıcaklık ölçüm cihazı kullanılmıştır. Cihazın teknik
özellikleri ise Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 5. Sıcaklık ölçüm cihazına ait teknik özellikler.
Görüntüleme çözünürlüğü
Kızılötesi sıcaklık aralığı
Minimum nokta boyutu
Uzaklık nokta oranı
Lazer görüntüleme
Spektral yanıt
Yanıt süresi (% 95)

0,1°C
- 30°C ile 900°C arasında
19 mm
60 / 1
Ofset çift lazer, çıkış
8 µm - 14 µm
< 500 ms

BULGULAR VE TARTIŞMA

Deneysel Sonuçlar
Tornalama deneyleri sonrasında elde edilen yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım ucu sıcaklığı
değerleri Çizelge 6’da verilmiştir.

Çizelge 6. Kesme parametrelerine bağlı yüzey pürüzlülüğü ve sıcaklık değişimleri.
Deney
No

Kesici
takım
(Ct)

Kesme hızı V (m/dak)

İlerleme
hızı - f
(mm/dev)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
TT5080
CT3000
CT3000

120
120
120
240
240
240
360
360
360
120
120

0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
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Yüzey
pürüzlülüğ
ü – Ra
(µm)
0,702
1,736
3,686
0,650
1,693
3,402
0,568
1,517
3,078
0,747
1,732

Takım ucu
sıcaklığı Ctt
(°C)
29,1
58,2
72,7
43,4
72,3
87,3
62,1
82,8
116,1
49,8
66,9
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12
13
14
15
16
17
18

CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000
CT3000

120
240
240
240
360
360
360

0,36
0,12
0,24
0,36
0,12
0,24
0,36

3,596
0,650
1,667
3,390
0,637
1,893
3,445

87,6
54,6
80,2
100,5
60,1
87,5
123,9

Deney sonuçları incelendiğinde; TT5080 PVD kaplı karbür kesici takım için en düşük Ra
değeri 360 m/dak kesme hızı, 0,12 mm/dev ilerleme hızı değerlerinde 0,568 µm olarak
bulunmuştur. CT3000 sermet kesici takım için ise en düşük Ra değeri yine 360 m/dak kesme
hızı, 0,12 mm/dev ilerleme hızı parametrelerinde 0,637 µm olarak bulunmuştur (Şekil 2).

0,637 µm

0,568 µm

CT3000

TT5080

Şekil 2. Karbür ve sermet takımlara ait en düşük Ra değerleri için 3D profilometre
görüntüleri.

Kesici takım ucu sıcaklığı için en düşük Ctt değerleri TT5080 ve CT3000 için sırasıyla 29,1
°C ve 49,8 °C olarak bulunmuştur. Her iki takım için de en düşük kesici takım ucu sıcaklık
değerleri 120 m/dak kesme hızı ve 0,12 mm/dev ilerleme hızı değerlerinde elde edilmiştir.
Sonuçlara bakıldığında kesme hızının artışı ile sıcaklığın arttığı görülmüştür. Bunun nedeni
artan kesme hızına bağlı olarak birinci deformasyon bölgesindeki şekil değiştirme hızı da
artmakta ve yüksek şekil değiştirme hızı, talaş kaldırma esnasında yüksek ısı oluşumuna
neden olmakta ve bu nedenle sıcaklık artmaktadır (Dawim, 2009; Da Silva and Wallbank,
1999; Shah et al., 2022).
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Yüzey Pürüzlülüğünün Değişimi
Şekil 3’te kesme hızına göre Ra değerlerinin değişimi verilmiştir. 0,12 mm/dev ilerleme hızı
için, PVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 120 m/dak kesme hızında 0,702 µm, 240
m/dak kesme hızında 0,65 µm, 360 m/dak kesme hızında 0,568 µm olarak ölçülmüştür.
Cermet kesici takımda ise 120 m/dak kesme hızında 0,747 µm, 240 m/dak kesme hızında 0,65
µm, 360 m/dak kesme hızında 0,637 µm olarak ölçülmüştür.

Şekil 3. Kesme hızına göre Ra değerlerinin değişimi.
0,24 mm/dev ilerleme hızı için, PVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 120 m/dak
kesme hızında 1,736 µm, 240 m/dak kesme hızında 1,693 µm, 360 m/dak kesme hızında
1,517 µm olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 120 m/dak kesme hızında 1,732 µm,
240 m/dak kesme hızında 1,667 µm, 360 m/dak kesme hızında 1,893 µm olarak ölçülmüştür.
0,36 mm/dev ilerleme hızı için, PVD kaplı karbür kesici takımda Ra değerleri 120 m/dak
kesme hızında 3,686 µm, 240 m/dak kesme hızında 3,402 µm, 360 m/dak kesme hızında
3,078 µm olarak ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 120 m/dak kesme hızında 3,596 µm,
240 m/dak kesme hızında 3,39 µm, 360 m/dak kesme hızında 3,445 µm olarak ölçülmüştür.
Kesme hızının artmasıyla, birinci deformasyon bölgesinde (kesici takım/talaş ara yüzeyi)
meydana gelen sıcaklık da artmaktadır. Artan sıcaklıkla birlikte kesme bölgesinde termal
yumuşama meydana gelecektir. Ayrıca kesme bölgesindeki sıcaklığın artışından dolayı, kesici
takım/talaş ara yüzeyinde sürtünme katsayısı da azalır. Bunun sonucunda iş malzemesini
kesmek daha kolay olacaktır. Bu da kesme kuvvetlerinin azalmasına neden olmaktadır.
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Kesme kuvvetlerinin azalması da yüzey pürüzlülüğünün düşmesine katkı sağlamaktadır
(Altan Özbek vd., 2021; Shaw, 2004; Usca et al., 2022). Bununla birlikte, kesme hızındaki
artış ile kesici takım-talaş-iş parçası arasındaki yani ikinci deformasyon bölgesindeki
sürtünme artmaktadır. Kesme bölgesindeki bu sıcaklık artışına bağlı olarak termal yumuşama
meydana gelmesi sonucu iş parçası daha kolay kesilebilir hale gelmiştir. Bu durumun sonucu
olarak kesme hızını artışı Ra değerlerinin düşüşünü sağlamıştır.
Takım Ucu Sıcaklığının Değişimi
Şekil 4’te kesme hızına göre takım ucu sıcaklığı değerlerinin değişimi verilmiştir. 0,12
mm/dev ilerleme hızı için, PVD kaplı karbür kesici takımda Ctt değerleri 120 m/dak kesme
hızında 29,1 ºC, 240 m/dak kesme hızında 43,4 ºC, 360 m/dak kesme hızında 62,1 ºC olarak
ölçülmüştür. Cermet kesici takımda ise 120 m/dak kesme hızında 49,8 ºC, 240 m/dak kesme
hızında 54,6 ºC, 360 m/dak kesme hızında 60,1 ºC olarak ölçülmüştür. 0,24 mm/dev ilerleme
hızı için, PVD kaplı karbür kesici takımda Ctt değerleri 120 m/dak kesme hızında 58,2 ºC,
240 m/dak kesme hızında 72,3 ºC, 360 m/dak kesme hızında 82,8 ºC olarak ölçülmüştür.
Cermet kesici takımda ise 120 m/dak kesme hızında 66,9 ºC, 240 m/dak kesme hızında 80,2
ºC, 360 m/dak kesme hızında 87,5 ºC olarak ölçülmüştür. 0,36 mm/dev ilerleme hızı için,
PVD kaplı karbür kesici takımda Ctt değerleri 120 m/dak kesme hızında 72,7 ºC, 240 m/dak
kesme hızında 87,3 ºC, 360 m/dak kesme hızında 116,1 ºC olarak ölçülmüştür. Cermet kesici
takımda ise 120 m/dak kesme hızında 87,6 ºC, 240 m/dak kesme hızında 100,5 ºC, 360 m/dak
kesme hızında 123,9 ºC olarak ölçülmüştür.

Şekil 4. Kesme hızına göre Ctt değerlerinin değişimi.
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Kesme işlemi esnasında sıcaklığı etkileyen farklı ısı kaynakları vardır. Bunlar; öncelikli
olarak birinci deformasyon bölgesinde meydana gelen plastik deformasyondur. İkinci olarak,
ikinci deformasyon bölgesinde meydana gelen sürtünme ve plastik deformasyonla oluşan ısı
enerjisi ve son olarak ise, kesici takımın yan yüzeyinin iş parçasıyla temas ettiği üçüncü
deformasyon bölgesi olarak adlandırılan bölgede oluşan ısı enerjisidir (Rech et al., 2004).
Yapılan çalışma sonuçları için genel bir değerlendirme yapılacak olursa kesme hızının artması
ile Ra değerlerinde azalma eğilimi görülürken sıcaklık değerlerinde artış meydana gelmiştir.
İlerleme hızının artması ile hem Ra hem de Ctt değerlerinde artış meydana gelmiştir. Kesici
takımlar kendi arasında değerlendirilecek olursa TT5080 kodlu PVD kaplı karbür kesici takım
CT3000 kodlu sermet kesici takıma göre daha düşük Ra değerleri sergileyerek daha iyi işleme
performansı göstermiştir.

SONUÇ
Bu çalışmada Impax Supreme çeliğinin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım
ucu sıcaklığındaki değişimler deneysel olarak incelenmiştir. Tornalama deneylerinde iki farklı
kesici takım kullanılmıştır. Birincisi; TaeguTec firmasına ait TT5080 kodlu PVD kaplı
kaplamalı karbür (TiAlN+TiN) kesici takımdır. İkincisi ise CT3000 kodlu cermet kesici
takımdır. Kesme parametreleri olarak üç farklı kesme hızı (120, 240, 360 m/dak) ve üç farklı
ilerleme hızı (0,12, 0,24, 0,36 mm/dev) ele alınmıştır. Deneysel çalışma sonucu elde edilen
çıktılar aşağıda sıralanmıştır.

• Yapılan yüzey pürüzlülüğü deneyleri sonucunda, artan kesme hızıyla birlikte her iki kesici
takım da Ra değerlerinde azalma eğilimi görülmüştür.
• Hem TT5080 kodlu kaplamalı karbür kesici takımda hem de CT3000 kodlu cermet kesici
takımda ilerleme hızının artması ile birlikte Ra değerlerinde artış meydana gelmiştir.
• Kesici takımlar kendi arasında karşılaştırıldığında, TT5080 kodlu PVD kaplı karbür kesici
takım CT3000 kodlu sermet kesici takıma göre daha düşük Ra değerleri sergilemiştir.
• Kesici takım ucu sıcaklığı deneyleri sonucunda, kesme hızının artması ile her iki kesici
takımda da sıcaklık değerlerinin belirgin şekilde arttığı görülmüştür.
• İlerleme hızının artması ile birlikte her iki kesici takım için de kesici takım ucu
sıcaklıklarının arttığı tespit edilmiştir.
• Kesici takım ucu sıcaklığı için kesici takımlar karşılaştırıldığında, TT5080 kodlu PVD kaplı
karbür kesici takım CT3000 kodlu sermet kesici takıma göre daha düşük Ctt değerleri
sergilemiştir.
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Impax Supreme çeliğinin tornalama işlemindeki en düşük yüzey pürüzlülüğü ve takım ucu
sıcaklık değerlerinin belirlenmesinde PVD kaplı kaplamalı karbür takım Sermet takıma göre
daha düşük değerler sergilemiştir. Bununla birlikte, kesme hızının ve ilerleme hızının yüzey
pürüzlülüğü ve kesici takım ucu sıcaklığı üzerinde önemli rol oynadığı gözlenmiştir.
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MASS CONCENTRATION WITH ACTIVATION ENERGY EFFECTS ON HYBRID
NANOFLUIDS FLOW THROUGH ORTHOGONAL POROUS SURFACES
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Abstract
This research explores the association between the activation energy and mass concentration for
hybrid-nanofluids (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ) flow across absorbent surfaces. Expanding/contracting geometry with
permeable factor innovative work for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ), which are assembled of Aluminum-oxides (Al2O3Metallic-oxides) and copper (Cu-Metallic). Cu-NP’s demonstrate a very strong catalytic activity
and Al2O3 NP’sis an electric insulator. The flow passing through magnetic field with
orthogonally rotating porous discs . Comparison and critical analysis having been made available
here for lower and upper porous surfaces of the disk as well. The prime PDE’s of the given
model are reconstructing, into high order nonlinear ODE’s with the use of similarity variables,
and then work numerically through “Shooting Method”. Moreover, the effect of nanolayer and
activation energy on velocity, temperature, and concentration is explored numerically. As
discussed graphically the characterization of the flow, thermal and concentration are
demonstrated in detail, while the fruitful results of physical parameter such as Sherwood
numbers, Nusselt number, and skin friction coefficient at lower and upper disks respectively
discussed.
Keywords: Activation energy, Nanolayer, Hybrid nanofluid, Porous disk.
Introduction
This transitional metal has the capacity to take and give electrons, as well as the ability to
perform oxidation and reduction processes. Consequently, it is employed as a vital micronutrient
for the functioning of living metabolic processes and the evolution of organisms metabolic
processes and the evolution of organisms[1]. Aluminum oxide and copper are being employed
in this experiment due of their distinct thermal characteristics. T For example, the highest
thermal conductivity of all metal oxide nanoparticles is Al2 O3, which dissolves in base fluids
more readily than the other metal oxides, including ZnO, ZnO, and TiO2. Copper nanoparticles,
for example, have a low specific gravity, a high aspect ratio, and a high thermal conductivity. For
long-term stability and high thermal characteristics, copper (Cu) and aluminum oxide (Al2O3)
are an excellent combination. Cu–Al2O3 hybrid nanoparticles may be made stable using this
technique. MHD heat and mass transfer flow of Al2O3 Cu/H2O hybrid nanoliquids across a
permeable disc with the influence of activation energy and the nanofluid has not been
investigated in the literature [2]. The thermal and flow parameters of a parabolic trough solar
collector with porous receiving tube and internal longitudinal fins were investigated using
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simulated numerical models. A synthetic oil-Cu-Al2O3 hybrid nanofluid serves as the heat
transfer medium. The influence of numerous system parameters on the thermal properties of
nanofluids are being investigated [3]. According to Li et al. [4], The impact of different
concentrations of copper and aluminium doped cobalt ferrite nanoparticles (NPs) on hydrogen
generation and process stability was investigated. Thermodynamic calculations and experimental
studies such as transmission electron microscopy (TEM), atom probe tomography (APT) micro
hardness and specific electrical conductivity measurements, and high temperature uniaxial
compression tests were used to investigate indium trace addition in Al–Si–Cu based casting
alloys[5].
the minimal required energy that a material needs have before a chemical reaction may occur is
known as activation energy (AAE). The Arrhenius equation is crucial for calculating chemical
reaction rates and, more importantly, the energy necessary to initiate them. We may exert control
over our environment by understanding the amount of energy required for a process to occur.
Many chemical reactions require a significant quantity of activation energy and cannot function
without it. Chemical engineering, geothermal tanks, oil emulsions, thermal emollient
reclamation, food processing, and material oxidation all benefit from activation energy [6].
Henda et al. [7] in this third-grade bioconvection flow restricted by a stretched cylinder, thermal
radiation, heat absorption/generation processes, activation energy, and an exponential spacebased heat source are all present. The renowned Buongiorno nanofluid is used to research
Brownian and thermophoresis motion. In the work of Anigere et al. Researchers employed a
modified Buongiorno model to examine the influence of activation energy on the Casson hybrid
nanofluid flow over an upward/downward-moving rotating disc filled with gyrotactic
microorganisms. Darcy-Forchheimer hybrid nanofluid flow has a semi-infinite symmetric
channel with absorption and generation properties for Darcy-Forchheimer hybrid nanofluid flow,
according to Imran and colleagues [9]. On magnetised nanofluid flow with integrated heat source
and zero mass flux characteristics, radial disc with Coriolis force and activation energy by Ikram
et al. [10]
As a novel and efficient heat transfer fluid, nanofluid has piqued attention because of its superior
thermophysical characteristics as compared to typical working fluids in heat transfer
applications, such as water, ethylene glycol, and oil. Researchers led by Choi were the first to
make use of nanofluid in their work. When nanoparticles are dispersed in a fluid, they are able to
assist cooling systems transfer heat more quickly. Nanoparticles (metal, non-metal, oxides, and
carbides) distributed in a variety of fluids are presently being studied using a variety of
methodologies, including experimentation, modelling, and a combination of both. This unique
nanotechnology is currently being employed in a wide range of industries that need fluids that
are both effective and efficient. Nanofluids containing a single kind of nanoparticle may be
improved by mixing in different nanoparticles due to a rise in the need for improved
performance in various heat transfer systems Two distinct kinds of nanoparticles are scattered
into a The physical fluid and the base fluid and chemical characteristics of the disseminated
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nanoparticles are combined and displayed in a homogenous phase in a hybrid nanofluid. [11-12].
When Faraz et al. researched it, they concluded The use of base fluid dispersed nanoparticles is a
very effective means of enhancing Improved thermal efficiency and heat transmission of
different heat exchangers. It is possible to use nanofluids in a wide range of ways. Plate heat
exchanger performance may be improved by varying the number of plates and the kind of hybrid
nanofluid used. Stability point flow of a nanofluid flowing across a moving surface cylindrical
magnetic field is the subject of the present investigation. Expanded versions of two models (e.g.,
the Yamada-Ota model and the Xue model for hybrid nanofluids) were employed by Nadeem et
al. [14] in their study. To simulate the flow of hybrid nanofluid, a mathematical model is
developed under certain flow assumptions. When convective conditions are present, a computer
model for the flow of hybrid nanofluids on a spinning surface was developed by Azad and
colleagues [15].
In nanofluids, the thermal conductivity may be improved by combining nanoparticle diameter
with nanolayer thickness. According to the researchers, the host fluid's molecules thinly cover
the metallic nanoparticles. Nanolayers are incredibly thin layers. The temperature interaction
between the host fluid and the nanoparticles is due to the presence of these nanolayers.. Such
while nanoparticles' thermal conductivity is greater than that of the base liquid, nanolayers' is
lower than that of the latter. According to Rana et al. [17], using Buongiorno's model, A
horizontal decreasing cylinder was used to study MHD slip flow and heat transmission of
Al2O3-water nanofluid. Shinki et al. [18] found As Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
Substrates, the Au0.5Ag0.5 Alloy Nanolayer Deposited on Pyramidal Si Arrays. TiO2/Mg2TiO4
nano-layer on biodegradable magnesium implant was reported to enhance bone-implant
integration and bacteria disinfection by Zhengiie et al. [19][20].
Examples of flow between two discs include biomechanics, oceanography rotating machinery,
heat and mass exchangers, crystal formation processes, lubricants, computer storage systems,
and viscometries are only a few of the subjects covered. Proper lubrication of thrust bearings
helps keep the discs apart. As lubricating oils have improved, modern lubrication technology has
used fluids with polymer additives [20]. Zubair and colleagues [21] have the main goal is to
explain how to optimize entropy creation by inducing hybrid magnetised nanoparticles between
two coaxially rotating porous discs.
Khashi et al. [22] investigated a deformable
(stretching/shrinking) plate with power-law velocity and orthogonal surface shear causes threedimensional hybrid nanofluid flow and heat transfer. Bilal et al. [23] observed that As singlephase nanoliquids flow between permeable discs, shape of induced hybridized metallic and nonmetallic nanoparticles Umair et al. [24] found that the Hybrid Sisko Nanofluid Flow
Computational Modeling of a Porous Radially Heated Shrinking/Stretching Disc. Hussein et al.
[25] found spinning discs create unstable three-dimensional MHD flow and heat transmission in
a porous medium suspended with microorganisms and nanoparticles.
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As a result of the above-mentioned literatures, the current research focuses on Mass
Concentration with Activation energy effects on hybrid nanofluids flow through orthogonal
porous surfaces.
3. Mathematical formulations
We consider a laminar, viscous, incompressible, unstable 2D flow of HNF containing Al2O3
between two porous discs moving orthogonally in the z-direction in the presence of an external
magnetic field in this problem. The distance between the discs is 2k (t). The discs' border has a
diameter of 2r1. The discs have the same permeability and move in a time-dependent rate k
down or up (t). The physical model uses in this paper is, cylindrical coordinate system (r,z), with
velocity u on the r-axis and velocity w on the z-axis, with velocity v disappearing. T1 represents
the temperature of a lower disc, whereas T2 represents the temperature of an upper disc in fig.
1.The following are the governing equation,
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+
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where p denotes the pressure,𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 shows the density of ( 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ),𝐵𝐵02 magnetic field strength,T
denotes the temperature,αℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the thermal diffusitivity (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ), ʋℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 is the kinematic viscosity
of the (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 ).
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µ

𝑘𝑘

ʋℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 =𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛼𝛼ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 =(𝜌𝜌𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 and 𝑃𝑃𝑃𝑃=
ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑝𝑝)ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

(µ𝑐𝑐𝑝𝑝)𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

Where𝜌𝜌𝑠𝑠 and 𝜌𝜌𝑏𝑏 represents the density for solid and fluid fractions, respectively, the specific heat
capacitance for (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓) (𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 ,the(𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓 )for effective thermal conductivity 𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 .
The boundary conditions for above equations are:
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Z = −k(t), u = 0 , w = −𝐴𝐴1 𝐾𝐾 ′ (t) , T = 𝑇𝑇1 , C = 𝐶𝐶1

(6)

And

Z = k(t), u = 0, w = 𝐴𝐴1 𝐾𝐾 ′ (t), T = 𝑇𝑇2 , C = 𝐶𝐶2

(7)

The dash signifies the derivative with respect to time t, and 𝐴𝐴1 is the measure of partition
penetrability.The appropriate similarity variables are:
𝑧𝑧

𝜂𝜂=𝑘𝑘, u= −

𝑟𝑟ʋ𝑓𝑓
𝑘𝑘 2

𝐹𝐹𝜂𝜂 (𝜂𝜂,t), w=
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𝐶𝐶−𝐶𝐶2

𝐹𝐹𝜂𝜂 (𝜂𝜂,t), 𝜃𝜃=𝑇𝑇 −𝑇𝑇2 , 𝜒𝜒(𝜂𝜂)=𝐶𝐶
1

1 −𝐶𝐶2

2

.
(7)

By using above similarity transformation variable in Eqs. (2-5)

ʋℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
ʋ𝑓𝑓

𝑘𝑘 2

𝜌𝜌𝑓𝑓

𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼(3𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜂𝜂𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 ) −2𝐹𝐹𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 - ʋ 𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 − 𝜌𝜌
ʋ𝑓𝑓

𝜃𝜃𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘 2

(𝛼𝛼𝛼𝛼 − 2𝐹𝐹) 𝜃𝜃𝜂𝜂 − 𝛼𝛼

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑓𝑓

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

M𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 =0,

(8)

𝜃𝜃𝑡𝑡 = 0,

(9)

𝜒𝜒 ′′ − 𝑆𝑆𝑆𝑆(2𝐹𝐹 − 𝜂𝜂𝜂𝜂) 𝜒𝜒 ′ − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)(1 − 𝐸𝐸 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾)𝜒𝜒 = 0,
where𝛼𝛼 =

𝑘𝑘𝑘𝑘 ′ (𝑡𝑡)
ʋ𝑓𝑓

ʋ

is the wall expansion ratio,Sc= 𝐷𝐷𝑓𝑓 is the Schmidt number, Re=

permeable Reynolds number and M=–

σe 𝐵𝐵02 𝐾𝐾2

And the boundary condition is:

µf

(10)
𝐴𝐴1 𝑘𝑘𝑘𝑘 ′ (𝑡𝑡)
2ʋ𝑓𝑓

is the

is the magnetic parameter for above equation.

𝜂𝜂 = −1, 𝐹𝐹 = −𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝐹𝐹𝜂𝜂 = 0, 𝜃𝜃 = 1, 𝜒𝜒 = 1,
𝜂𝜂 = 1, 𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝐹𝐹𝜂𝜂 = 0, 𝜃𝜃 = 0, 𝜒𝜒 = 0.

(11)

Finally, we set 𝐹𝐹 = 𝑓𝑓𝑓𝑓e, 𝛼𝛼 is a constant,f = f(𝜂𝜂)and 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃(𝜂𝜂), which leads to 𝜃𝜃𝑡𝑡 = 0,
𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 = 0 and 𝜒𝜒𝑡𝑡 = 0. Thus, the following equations are given below,
ʋℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
ʋ𝑓𝑓

𝜌𝜌𝑓𝑓

𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼(3𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜂𝜂𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 ) -- 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 − 𝜌𝜌

www.artuklukongresi.org

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

M𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 =0
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ʋ𝑓𝑓

𝜃𝜃𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

(𝛼𝛼𝛼𝛼 − 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) 𝜃𝜃𝜂𝜂 =0

(13)

𝜒𝜒 ′′ + 𝑆𝑆𝑆𝑆(2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝜂𝜂𝜂𝜂) 𝜒𝜒 ′ - Sc𝜎𝜎(1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)(1 − 𝐸𝐸 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾)𝜒𝜒 = 0 (14)
(14) and

𝜂𝜂 = −1, 𝑓𝑓 = −1, 𝑓𝑓𝜂𝜂 = 0, 𝜃𝜃 = 1, 𝜒𝜒 = 1
𝜂𝜂 = 1, 𝑓𝑓 = 1, 𝑓𝑓𝜂𝜂 = 0, 𝜃𝜃 = 0, 𝜒𝜒 = 0
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For nanofluid

For hybrid nanofluid
𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 = (1 − 𝜑𝜑) + 𝜑𝜑𝜌𝜌𝑓𝑓

𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝜌𝜌𝑝𝑝1+ 𝜑𝜑𝑝𝑝2 𝜌𝜌𝑝𝑝2 + �1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝2 �𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)𝑛𝑛𝑛𝑛 = (1 − 𝜑𝜑)(𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)𝑓𝑓 + 𝜑𝜑(𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)𝑝𝑝,

µhnf =

(𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜑𝜑𝑝𝑝1( 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)𝑝𝑝1+ 𝜑𝜑𝑝𝑝2( 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)𝑝𝑝2+ �1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝1
− 𝜑𝜑𝑝𝑝2 �(𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝)𝑏𝑏𝑏𝑏

µ

f
µnf = (1−𝜑𝜑)
,
2.5

𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛

µbf
(1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝2 )2.5

=

𝑘𝑘𝑘𝑘
�𝑘𝑘𝑝𝑝1 −𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜆𝜆22 −𝜆𝜆21 +1�+(𝑘𝑘𝑝𝑝1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜆𝜆22 ( 𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝜆𝜆21 �𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −𝑘𝑘𝑓𝑓 �+𝑘𝑘𝑓𝑓 )
�𝜆𝜆22 �𝑘𝑘𝑝𝑝1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �−�𝑘𝑘𝑝𝑝1 − 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝1 �𝜆𝜆22 +𝜆𝜆21 −1��𝑘𝑘𝑓𝑓

𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

=

𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏
(−𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜑𝜑𝑝𝑝2 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜆𝜆22 −𝜆𝜆21 +1�+(𝑘𝑘𝑝𝑝2 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜆𝜆22 (𝜑𝜑𝑝𝑝2 𝜆𝜆21 �𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 �+𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 )

and

𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

�𝜆𝜆22 �𝑘𝑘𝑝𝑝2 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑙𝑙𝑟𝑟 �−�𝑘𝑘𝑝𝑝2 − 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝2 �𝜆𝜆22 +𝜆𝜆21 −1��𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏

=

𝑘𝑘𝑘𝑘
�𝑘𝑘𝑝𝑝1 −𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜆𝜆22 −𝜆𝜆21 +1�+(𝑘𝑘𝑝𝑝1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝜆𝜆22 ( 𝜑𝜑𝑝𝑝1 𝜆𝜆21 �𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −𝑘𝑘𝑓𝑓 �+𝑘𝑘𝑓𝑓 )
𝑘𝑘�𝜆𝜆22 �𝑘𝑘𝑝𝑝1 +𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �−�𝑘𝑘𝑝𝑝1 − 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝜑𝜑𝑝𝑝1 �𝜆𝜆22 +𝜆𝜆21 −1��

𝑓𝑓

3.1 Numerical procedure:
Analytical solutions are not possible because the ODEs that were changed in Eqs. (12) and (13)
have complicated characteristics and have boundary value limitations. The Runge–Kutta
technique and the shooting method are used to do numerical computations. In terms of time and
effort, the Runge–Kutta approach has an advantage over the other options. Speed (computational
costs) and additivity to the initial value issue are its key features. Using a good shooting strategy
to find the initial value issue is very effective because of the significance of initial value
problems in actual applications. It is anticipated that the missing initial condition at the first point
of the interval will be present in a shooting approach, and as a result, the DE is numerically
integrated as an initial value problem. Comparing the calculated value at the terminal point with
the supplied value of the dependent variable allows us to verify the correctness of the omitted
initial condition. A new value for the missing starting condition must be entered if the
procedure's results differ. Once the computed and defined criteria have been met, the process is
repeated until they are.
Analysis of non-linear coupled ordinary differential equations with coefficients that have matrix
composite material characteristics and hybrid nano fluid characteristics fluid 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏 .
𝜑𝜑𝑝𝑝1
𝜑𝜑𝑝𝑝1

𝜌𝜌𝑝𝑝1

(1−𝜑𝜑𝑝𝑝1 −𝜑𝜑𝑝𝑝2 )2.5

𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏

+ 𝜑𝜑𝑝𝑝2

𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏

+ 𝜑𝜑𝑝𝑝2

𝜌𝜌𝑝𝑝1

𝜌𝜌𝑝𝑝2
𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏

+�1−𝜑𝜑𝑝𝑝1 −𝜑𝜑𝑝𝑝2 �

𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏

+�1−𝜑𝜑𝑝𝑝1 −𝜑𝜑𝑝𝑝2 �

1

𝜌𝜌𝑝𝑝2

www.artuklukongresi.org

,

𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼�3𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜂𝜂𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 � − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 −
𝑀𝑀𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 =0
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𝜃𝜃𝜂𝜂𝜂𝜂 + �𝜙𝜙𝑝𝑝1

�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �

𝑝𝑝1

�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �

𝑓𝑓

+ 𝜙𝜙𝑝𝑝2

�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �

𝑝𝑝2

�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �

𝑓𝑓

− �1 − 𝜙𝜙𝑝𝑝1 − 𝜙𝜙𝑝𝑝2 �� 𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑓𝑓

ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝛼𝛼𝛼𝛼 − 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝜃𝜃𝜂𝜂 = 0,

𝜒𝜒 ′′ − 𝑆𝑆𝑆𝑆(2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝜂𝜂𝜂𝜂)𝜒𝜒 ′ − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)(1 − 𝐸𝐸 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾)𝜒𝜒 = 0,
𝐺𝐺1 =

𝐺𝐺2 =

𝜑𝜑𝑝𝑝1

𝑘𝑘𝑓𝑓

=

(18)

(1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝2 )2.5
𝜌𝜌𝑝𝑝2
+ 𝜑𝜑𝑝𝑝2 𝜌𝜌 + �1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝2 �
𝑏𝑏𝑏𝑏

1
𝜌𝜌𝑝𝑝1
𝜌𝜌𝑝𝑝2
𝜑𝜑𝑝𝑝1
+ 𝜑𝜑𝑝𝑝2 𝜌𝜌 + �1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝1 − 𝜑𝜑𝑝𝑝2 �
)𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐺𝐺3 = �𝜙𝜙𝑠𝑠1
𝐺𝐺4

𝜌𝜌𝑝𝑝1
)𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏

(17)

�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �𝑠𝑠1
�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �𝑓𝑓

+ 𝜙𝜙𝑠𝑠2

�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �𝑠𝑠2
�𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝 �𝑓𝑓

− (1 − 𝜙𝜙𝑠𝑠1 − 𝜙𝜙𝑠𝑠2 )�

𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

By putting the above values in equations (eq 16) and (eq 18) we find the values ,
𝐺𝐺1 𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝛼𝛼�3𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜂𝜂𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 � − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 − 𝐺𝐺2 𝑀𝑀𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 =0

(19)

𝜒𝜒 ′′ − 𝑆𝑆𝑆𝑆(2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝜂𝜂𝜂𝜂)𝜒𝜒 ′ − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)(1 − 𝐸𝐸 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾)𝜒𝜒 = 0,

(21)

𝜃𝜃𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝐺𝐺3 𝐺𝐺4 𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝛼𝛼𝛼𝛼 − 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) 𝜃𝜃𝜂𝜂 = 0

(20)

The issue has been solved. Shooting techniques were added to the RK approach for the aim of
solving the flow model. The following ingredients may be substituted to kick off the process:
𝑞𝑞1∗. = 𝑓𝑓[𝜂𝜂], 𝑞𝑞2∗. = 𝑓𝑓′[𝜂𝜂],𝑞𝑞3∗. = 𝑓𝑓′′[𝜂𝜂], 𝑞𝑞4∗. = 𝑓𝑓′′′[𝜂𝜂], 𝑞𝑞5∗. = 𝜃𝜃[𝜂𝜂], 𝑞𝑞6∗. = 𝜃𝜃′[𝜂𝜂], 𝑞𝑞7∗. = 𝜒𝜒[𝜂𝜂], 𝑞𝑞8∗. = 𝜒𝜒 ′ [𝜂𝜂] (22)

First, transform the model in the following pattern in equation no (19) to (21):
1

𝑓𝑓′′′′[𝜂𝜂]= (𝐺𝐺 (−𝛼𝛼(3𝑞𝑞3∗. + 𝜂𝜂𝑞𝑞4∗. ) + 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞1∗. 𝑞𝑞4∗. + 𝐺𝐺2 𝑀𝑀𝑞𝑞3∗. )

(23)

𝜒𝜒𝜂𝜂𝜂𝜂 = 𝑆𝑆𝑐𝑐 (2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞1∗. − 𝜂𝜂𝜂𝜂)𝑞𝑞8∗. + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞5∗. )(1 − 𝐸𝐸 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑞𝑞5∗. )𝑞𝑞7∗.

(25)

1

𝜃𝜃 ′′ [𝜂𝜂] = 𝐺𝐺3 𝐺𝐺4 𝐺𝐺5 𝑃𝑃𝑟𝑟 (−𝛼𝛼𝛼𝛼 + 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑞𝑞6∗.

(24)

The following system is obtained by interchanging, as shown in eq. (28):
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𝑞𝑞2∗
𝑞𝑞1∗′
⎡
⎤
⎡ ∗′ ⎤
𝑞𝑞3∗
𝑞𝑞2
⎥
⎢ ∗′ ⎥ ⎢
𝑞𝑞4∗
⎥
⎢𝑞𝑞3 ⎥ ⎢
1
⎥ ∗
(𝐺𝐺 (−𝛼𝛼(3𝑞𝑞3∗. + 𝜂𝜂𝑞𝑞4∗. ) + 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞1∗. 𝑞𝑞4∗. + 𝐺𝐺2 𝑀𝑀𝑞𝑞3∗. )
⎢𝑞𝑞4∗′ ⎥ ⎢
1
=
∗′
⎢𝑞𝑞5 ⎥ ⎢
⎥ 𝑞𝑞2
∗
𝑞𝑞
6
⎢ ∗′ ⎥ ⎢
⎥
𝐺𝐺3 𝐺𝐺4 𝐺𝐺5 𝑃𝑃𝑟𝑟 (−𝛼𝛼𝛼𝛼 + 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑞𝑞6∗.
⎢𝑞𝑞6∗ ⎥ ⎢
⎥
⎢𝑞𝑞7 ′⎥ ⎢
𝑞𝑞8∗.
⎥
⎣𝑞𝑞8∗ ′⎦ ⎣𝑆𝑆𝑐𝑐 (2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞1∗. − 𝜂𝜂𝜂𝜂)𝑞𝑞8∗. + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞5∗. )(1 − 𝐸𝐸 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾)𝑞𝑞7∗. ⎦

(26)

Consequently, the initial condition is:

∗
𝑞𝑞1(η
⎡ ∗ = −1) ⎤
−1
⎢𝑞𝑞2(η = −1) ⎥ ⎡ ⎤
0
∗
⎢ 𝑞𝑞3(η
⎢ 𝑎𝑎 ⎥
= 1) ⎥
⎢ 𝑞𝑞∗
⎥ ⎢ ⎥
4(η = 1)
⎢ ∗
⎥ = ⎢ 𝑏𝑏 ⎥
𝑞𝑞
⎢ 5(η =− 1) ⎥ ⎢ 1 ⎥
∗
⎢ 𝑞𝑞6(η
⎥ ⎢0⎥
= 1)
⎢ ∗
⎥ ⎢1⎥
𝑞𝑞7(η = 1)
⎢
⎥ ⎣0⎦
∗
𝑞𝑞
⎣ 8(η = 1) ⎦

Where initial conditions ‘a' and ‘b' are unavailable, the aforesaid system is now solved using
suitable initial conditions (gauss values) using Mathematica until the required accuracy is
achieved.
Results and Discussion
To understand the problem, we have to carry out the Numerical evaluation of the non-linear
differential equations. The impact of relevant physical parameter name expansion/contraction
ratio parameter 𝛼𝛼, permeable Reynold parameter, magnetic parameter, Schmidt number and
volume friction parameter on velocity, temperature and concentration profile are corresponds to
graphically (fig 1-6)and examined experimentally illustrating the implementation of industry and
engineering. To evaluate quite valid the numerical the numerical methods is, the special case of
heat and mass transfer in the flow of a convection fluid in the absence of Reynolds number, but
presence of expansion ratio, magnetic field, volume fraction and nanolayer thickness as shows in
(table 1,2,3) and the contract was outstanding. The competitive contrast gives support to the
recorded numerical performance.
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Fig.1 shows the impact of volume fraction on temperature profile. Where

𝛼𝛼 = 0.5, Re = −0.5, Pr = 6.2, sc = 2, 𝜆𝜆 = 0.1, 𝐸𝐸 = 0.2} are fixed.

Fig.2 shows the impact of Re on radial velocity. 𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{𝛼𝛼 = 0.5, Pr = 6.2, sc = 2, 𝜆𝜆 = 0.1, 𝐸𝐸 =
0.2}
are fixed.
1.4

M

1

M

2

M 3

f'

1.2

M

4

M

5

1.0

0.8

0.6
0.5

0.0

0.5

Fig.3 shows the impact of M on the radial velocity. 𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{𝛼𝛼 = 0.5, Pr = 6.2, sc = 2, 𝜆𝜆 =
0.1, 𝐸𝐸 = 0.2}
are fixed.

www.artuklukongresi.org

1007

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

E 0.2

0.8

E 0.8
E 1.2

0.7

E 2.1
E 2.8

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.5

0.0

0.5

Fig.4 shows the impact of activation energy on mass concentration. . 𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{𝛼𝛼 = 0.5, Pr =
6.2, sc = 2, 𝜆𝜆 = 0.1}
are fixed.

Table.1. the comparison results of effective thermal conductivity and simple thermal
conductivity.
H

1
2
3
4
5

𝜑𝜑1
𝜑𝜑2

R

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.8
1.8
2.8
3.8
4.8

Effective thermal
conductivity

Thermal conductivity

1.21145
1.54845
2.10294
2.95206
4.19598
1.21145
1.44341
1.69643
1.97075
2.26718
1.21145
1.09705
1.02248
1.06201
1.05628

0.61860
0.61860
0.61860
0.61860
0.61860
0.61862
0.62926
0.63996
0.65072
0.66153
0.61860
0.61860
0.61860
0.61860
0.61860

Comparison of effective thermal conductivity and simple thermal conductivity
Table.1 Shows the Comparison of effective thermal conductivity and simple thermal
conductivity. It is observed that the enhancement in h, increases the effective thermal
conductivity, and has no effect on simple thermal conductivity. The reason is that the thermal
conductivity does not include the influence of the nanolayer thickness of the particle. The
nanolayer thickness and radius of particles have opposite behavior on effective thermal
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conductivity. The increment in volume fraction increases the effective thermal conductivity and
simple thermal conductivity is noticed.
Thermal phenomena;
Fig. 1 depicts the influence of volume fraction parameter upon the temperature profile .it can be
examined that the enhancement in volume fraction reduced the temperature in the interval 1<𝜂𝜂 < 0, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 increases the interval 0<𝜂𝜂 < 1.

Concentration profile;

Fig.4The impact of activation energy on mass concentration profile. Which is clearly that its
increases and then decreases.
Velocity profile;
The fig.2,3 are shown the impact of magnetic parameter and Re on velocity profile.
Conclusion
The effect of nanolayer and activation energy on thermal conductivity of hybrid nanofluid flow
via porous disk is presented in this paper. In terms of shear stress, heat transfer rate and mass
transfer rate numerical and graphical results are achived.
1. The heat transfer rate is increases with increase in value of nanolayer thickness, volume
fraction, activation energy parameter but decreases with the increase in radius of
particles.
2. Effective nanolayer thermal conductivity indicate better results as compared to noneffective nano layer thermal conductivity
3. The nanolayer thickness has a significant effect on effective thermal conductivity and
heat transfer rate of hybrid nanofluids.
4. Shear stress with the increase the volume fraction and decrease against value of for
suction case.
5. Mass transfer rate increase with increment in values of activation energy parameter but
decrease with increase in and for suction case.
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Giriş ve Amaç: Teniste ralli; bir oyuncunun servisi karşılamasından sonra oyuncuların topa
sıra ile birkaç defa hatasız şekilde vurmasıdır. Ralli esnasında top file üzerinden gidip gelir.
Bir oyuncu topu karşılayamadığında veya oyun alanının dışına attığında ralli sona ermiş olur.
Ralli süresi ve vuruş sayısı değişkendir ve toprak kortta(yavaş kort), sert ve çim korta (hızlı
kort) göre rallilerin daha uzun olduğu görülür. Teniste oyuncuların teknik, taktik ve fiziksel
seviyesi ralli üzerinde önemli rol oynarken kort zemini de önemlidir. Bu çalışmanın amacı
2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvası tek erkek
kategorisi birinci turunda oynanan maçların ralli durumlarını kazanan ve kaybeden oyuncular
açısından incelemektir.
Yöntemler: 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Roland Garros turnuvasının ilk turunda
oynanan toplam 165 maç detaylı bir şekilde ralli uzunluğu değişkeni açısından incelenmiştir.
Ralliler kısa (0-4) vuruş, orta (5-8) vuruş ve uzun (9+) olarak kategorize edildi. Çalışmanın
verileri, tüm parametrelerin Infosys Stats aracılığıyla toplandığı www.rolandgarros.com
adresinden alınmıştır. Bu platform, herkesin araştırma amacıyla gerekli verilere ulaşabileceği
ve indirebileceği açık bir çevrimiçi platformdur. Veri setinin normalite (D'Agostino-Pearson)
ve varyansların homojenliğini (Levene) test ettikten sonra, yıl yıl karşılaştırma için One-Way
ANOVA testi uygulanmış ve posthoc karşılaştırmalar için Tukey testi kullanılmıştır.
Bulgular: Tek Yönlü ANOVA, tüm kısa, orta ve uzun rallilerin toplam sayısının hem yıl hem
de kazanma veya kaybetme durumu açısından değiştiğini ortaya koydu: kazanan [2018 (k:
69±18; o: 30±9; u:12±7) ); 2019 (k: 68±19; o: 31±9; u:16±9); 2020 (k: 65±21; o: 36±11;
u:20±10); 2021 (k: 72±18; o: 32±10; u:17±9)] ve kaybetme [2018 (k: 56±22; o: 24±11;
u:9±6); 2019 (k: 59±21; o: 25±10; u:12±9); 2020 (k: 54±24; o: 29±12; u:18±12); 2021 (k:
61±20; o: 27±10; u:14±9)] (p < 0.05).
Sonuç: Bu bulgular, rallilerin hem yıl bazlı hem de kazanma ve kaybetme durumları
açısından farklılık göstermektedir. Uzun rallierin sayısı maçların seyircisiz oynandığı 2020
yılında en çok sayıda görülmektedir. Ayrıca kazanan oyuncuların tüm ralli uzunluklarında
kaybeden oyunculardan daha çok sayıda ralli uzunluklarının olduğu görülmektedir. Tenis
oyununun gösteri ve rekabet yönü göz önüne alındığında, sonuçları seyirci olmadığında
oyuncuların daha fazla risksiz vuruş yaparak rallilerin uzadığı şeklinde yorumlayabiliriz.
Anahtar Kelimeler: Maç analizi, ralli uzunluğu, tenis
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YEAR BASED RALLY LENGHT ANALYSIS IN ROLAND GARROS TENNIS
TOURNAMENT MEN'S SINGLES FIRST TOUR
Introduction and Aim: Rally in tennis can be described when players hit the ball several
times successfully after receiving the service without an error. During the rally, the ball goes
and comes over the net. A rally is over when a player fails to catch the ball or hits it out of the
field of play. The duration of the rally and the number of strokes are variable and it is seen
that the rallies are longer on clay court (slow court) than on hard and grass court (fast court).
In tennis, both the technical, tactical and physical levels of the players and the court floor play
an important role in the rally. The aim of this study is to examine the rally length of the
matches played in the first round of the French Open (Roland Garros) tennis tournament for
the single men's category in 2018, 2019, 2020 and 2021 based on winning and losing status.
Methods: A total of 165 matches played in the first round of the Roland Garros tournament in
2018, 2019, 2020 and 2021 were examined in detail in terms of the rally length variable. The
rallies were categorized as short (0-4), medium (5-8) and long (9+) strokes. The data of the
study were obtained from www.rolandgarros.com, where all parameters were collected via
Infosys Stats. This platform is an open online platform where anyone can access and
download necessary data for research purposes. After testing the data set for normality
(D'Agostino-Pearson) and homogeneity of variances (Levene), the One-Way ANOVA test
was applied for year-to-year comparison and the Tukey test was used for posthoc
comparisons.
Results: One-Way ANOVA revealed that the total number of all short, medium and long
rallies varied between both years and winning or losing status: winning [2018 (s: 69±18; o:
30±9; u:12±7); 2019 (s: 68±19; o: 31±9; u:16±9); 2020 (s: 65±21; o: 36±11; u:20±10); 2021
(s: 72±18; o: 32±10; u:17±9)] and losing [2018 (s: 56±22; o: 24±11; u:9±6); 2019 (s: 59±21;
o: 25±10; u:12±9); 2020 (s: 54±24; o: 29±12; u:18±12); 2021 (s: 61±20; o: 27±10; u:14±9)]
(p < 0.05).
Conclusion: All the findings differ in terms of both year and winning and losing status. The
number of long rallies is the highest in 2020 when the matches are played without spectators.
Moreover, winners appear to have more rally numbers than losers in all rally lengths.
Considering the spectacle and competitive aspect of the tennis game, we can interpret the
results as prolonging the rallies by making more risk-free strokes in the absence of spectators.
Key Words: Match analysis, rally length, tennis
Giriş ve Amaç
Teniste ralli; bir oyuncunun servisi karşılamasından sonra oyuncuların topa sıra ile birkaç
defa hatasız şekilde vurmasıdır. Ralli esnasında top file üzerinden gidip gelir. Bir oyuncu topu
karşılayamadığında veya oyun alanının dışına attığında ralli sona ermiş olur (wikipedia.org,
2022). Ralli süresi ve vuruş sayısı değişkendir ve toprak kortta (yavaş kort), sert ve çim korta
(hızlı kort) göre rallilerin daha uzun olduğu görülür (Carboch vd., 2018). Literatürde ralliler
uzunluklarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre 0-4 vuruş arasındaki ralliler
kısa ralli (short rally), 5-8 vuruş arasındaki ralliler orta uzunlukta (middle length) ve 9 vuruş
üzeri ralliler ise uzun ralli (long rally) olarak adlandırılır (Ciu vd., 2019). Bu çalışmanın
amacı, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Rolland Garros) 2018, 2019, 2020 ve 2021 olmak
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üzere toplam 4 yıl boyunca ilk turunda oynanan puanların ralli uzunluğu açısından
araştırılmasıdır.
Yöntemler
2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Roland Garros turnuvasının ilk turunda oynanan toplam
165 maç detaylı bir şekilde ralli uzunluğu değişkeni açısından incelenmiştir. Çalışmanın
verileri, tüm parametrelerin Infosys Stats aracılığıyla toplandığı www.rolandgarros.com
adresinden alınmıştır. Bu platform, herkesin araştırma amacıyla gerekli verilere ulaşabileceği
ve indirebileceği açık bir çevrimiçi platformdur. Veri setinin normalite (D'Agostino-Pearson)
ve varyansların homojenliğini (Levene) test ettikten sonra, yıl yıl karşılaştırma için Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve Posthoc karşılaştırmalar için Tukey testi
kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak yıl bazlı maç sürelerinin ortalama ve standart
sapmaları verilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizinde Graphpad Prism 9.3.1. istatistiki
analiz programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular
Toplam 4 yıl boyunca incelenen puan sayıları; 2018 (8089), 2019 (8978), 2020 (9234) ve
2021 (9489) olmak üzere toplam 35790 puandır. Bu puanların kazanan kaybeden oyuncular
açısından 0-4, 5-8 ve 9+ vuruş olmak üzere yüzdelik dağılımları incelenmiş ve yıllara göre
farklılaşmaları raporlanmıştır (Tablo 1 ve Şekil 1).
Tablo 1. Yıllara göre vuruş sayıları
0-4 Vuruş
5048 (%62,40)
2018
5366 (%59,76)
2019
4926 (%53,34)
2020
5634 (%59,37)
2021
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5-8 Vuruş
2184 (%26,99)
2381 (%26,52)
2688 (%29,10)
2510 (%26,45)
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9+ Vuruş
857 (%10,59)
1231 (%13,71)
1620 (%17,54)
1345 (%14,17)

Toplam Vuruş
8089
8978
9234
9489
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Şekil 1. Kazanan ve kaybeden oyuncuların ralli uzunluklarına göre puan kazanma yüzdeleri

Şekil 2. Ralli uzunluklarının yıllara göre değişimi ve fark tablosu
Tek yönlü varyans analizi sonucunda kısa rallilerin yıllara göre farklılaşmadığı, orta ve uzun
rallilerin ise 2018-2020 yılları arasında farklılaştığı görülmektedir (p<0,05).
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Tablo 2. Seyircili (2018-2019) ve Seyircisiz (2020-2021) Yıllara Göre Ralli Uzunlukları
0-4
5-8
9+
Toplam
10414 (%61,08) 4565 (%26,75)
2088 (%12,15)
17067
2018-2019
10560 (%56,35) 5198 (%27,77)
2965 (%15,85)
18723
2020-2021
Sonuç
Tüm yıllarda ralli uzunluklarına göre kazanılan puanlarda, kazanan oyuncuların kaybeden
oyunculara karşı yaklaşık % 55’e %45 oranında bir üstünlüğünün olduğu görülmüştür.
Kazananların tüm yıllarda her ralli uzunluğunda (0-4 ; 5-8; 9+ vuruş) kazanma yüzdesi olarak
daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Kısa rallilerin ez az, orta ve uzun rallilerin en fazla olduğu
yılın 2020 olduğu görülmektedir. Seyircisiz yıllarda (2020-2021), seyircili yıllara (2018-2019)
göre daha az kısa ralli ve daha fazla orta ve uzun ralli vardır. Seyirci olmadığında oyuncuların
risksiz vuruş yapma eğiliminde olduğunu ve böylelikle rallilerin uzadığını söyleyebiliriz. Bir
başka deyişle, seyircilerin oyuncuları daha çok hücum vuruşu yapmaya ittiğini ve rallilerin
kısaldığını gözlemleyebilmekteyiz. Maç istatistikleri ve analizleri, antrenörlerin belirli
antrenman hedeflerini belirlemesi ve maç performansını artırması için faydalı olabilir.
Bununla birlikte, çok az oyuncunun ekibinde bir analist veya müsabaka verilerini kaydeden
bir antrenörü vardır. Bu tip kayıtlar zor ve karmaşık bir görev gibi görünebilir, ancak
günümüzde sonuçları istatistiksel analizi olmadan, yalnızca verileri girerek otomatik olarak
elde etmek için birçok kolay uygulama bulunmaktadır. Antrenman programlarını
iyileştirmeye ek olarak, bu yaklaşım bir oyuncunun rakibinin yanı sıra kendi güçlü ve zayıf
yönlerini de ortaya çıkarabilir. Bu yönlerin belirlenmesi ile oyuncu, hem kendi zayıf yönleri
üzerine çalışabilir hem de rakibin zayıf yönlerini hedef alan taktiksel bir strateji belirleyebilir.
Kaynakça
Carboch, J., Placha, K., & Sklenarik, M. (2018). Rally pace and match characteristics of male
and female tennis matches at the Australian Open 2017. Journal of Human Sport and
Exercise, 13(4), 743-751.
Cui, Y., Liu, H., Liu, H., & Gómez, M. Á. (2019). Data-driven analysis of point-by-point
performance for male tennis player in Grand Slams. Motricidade, 15(1), 49-61.
Fitzpatrick, A., Stone, J. A., Choppin, S., & Kelley, J. (2019). Important performance
characteristics in elite clay and grass court tennis match-play. International Journal of
Performance Analysis in Sport, 19(6), 942-952.
Wikipedia.org/wiki/Tenis_terminolojisi (25.05.2022)
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YAPI SEKTÖRÜNDE YAPI MALZEMESI OLARAK BOR KULLANIMI
Öğr.Gör.Cem Tulay
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Özet
Günümüzde endüstriyel alanda büyük gelişmeler kaydedilmiştir ve buna bağlı olarak
endüstriyel atıklar gün geçtikçe önem kazanan bir konu olmuştur. Bu doğrultuda atık
malzemelerin hammadde olarak kullanılması, kullanılmış hammaddelerin tekrar
değerlendirilmesi gibi atık yönetimi konuları oldukça önem kazanmıştır. İnşaat sektörünün en
önemli elemanlarından bir tanesi betondur.Betonda çimento yerine kullanılabilecek endüstriyel
atıklardan bir tanesi de bordur.Ayrıca diğer sektörlerde de değişik yüzdeliklerde borun ara ürün
olarak kullanılabileceği yapılan araştırmalar neticesinde saptanmıştır.Türkiye bor rezervi
açısından oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır.
Bu çalışmada sektörel bazda borun yapı ve diğer sektörlerde değerlendirilmesi, oluşan atık
malzemelerin doğadan uzaklaştırılıp tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi ve borun
işlenmesiyle elde edilen ara ürünlerin ülke ekonomisine katkılarının öneminden
bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler: Bor, Sektör, Ekonomi

Abstract
Today, great developments have been made in the industrial field and accordingly, industrial
wastes have become an issue that gains importance day by day. In this direction, waste
management issues such as the use of waste materials as raw materials and the reuse of used
raw materials have gained importance. One of the most important elements of the construction
sector is concrete. Cement in concrete Boron is one of the industrial wastes that can be used
instead of boron. It has also been determined as a result of the researches that boron can be used
as an intermediate product at different percentages in other sectors. Turkey is in a very
important position in terms of boron reserves.
In this study, the importance of the evaluation of boron in construction and other sectors on a
sectoral basis, the removal of waste materials from nature and making them reusable, and the
contribution of intermediate products obtained by processing boron to the country's economy
will be mentioned.
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Keywords: Boron, Sector, Economy

GİRİŞ
Nufus artış hızı, ekonomik ve kentselleşmenin neticesinde inşaat ve diğer bütün sektörler
gelişim kaydetmektedir. Çağımızın gereği olan hızlı üretim ve tüketim artışı beraberinde birçok
sorunu getirmiştir. Bu nedenle mevcut hammadde kaynaklarına alternatif olabilecek ikincil
hammadde kaynağı olarak görülen atıkların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gündeme
gelmiştir (Eyyüboğlu 2013). Bor elementinin; inşaat ve çimento sanayi, kimya sanayi, enerji
sektörü, metalurji, seramik sanayi, ilaç ve kozmetik sanayi, kağıt sanayi, ahşap malzemelerinde
koruyucu, makine sanayi, nükleer sanayi, tarım sektörü, otomobil sanayi vb pek çok kullanım
alanı bulunmaktadır.
Ayrıca ülkemizde bulunan bor yataklarından elde edilen bor ve ara ürünleri gerekli işlemlerden
sonra ticari olarak rağbet görmekte ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır (Eyyüboğlu 2013).

YÖNTEM ve BULGULAR
Çalışmanın amacı Dünya Bor rezervleri bakımından %72’lik pay ile en önde yer alan
Türkiye’nin bor kaynaklarının en etkin biçimde kullanılabilirliğinin araştırılması. Şu ana kadar
bor üretiminde ortaya çıkan atık malzemelerin cam, seramik, tarım, çimento, medikal, enerji vb
gibi çeşitli endüstriyel alanlarda kullanıldıkları tespit edilmiştir.Ayrıca ham maddesi kil olan
yapı ve seramik iş kollarında bor atıklarının değerlendirilmesine yönelik çok sayıda çalışma
mevcuttur( Bayca ve ark. 2008). Bor atıklarının inşaat sektöründe özellikle yapı malzemesi
üretiminde kullanılması; çimento, beton, harç, yol, tuğla, kiremit vs yapımında
değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Mineral katkıların (uçucu kül, bor atıkları vb)
çimento üretiminde kullanımının çevreye olumlu etkisinin yanı sıra doğal ham maddelerden,
yakıt ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlayarak maliyetlere de olumlu etkisi olmaktadır.
Ayrıca endüstriyel atıklar tüm dünyada ve Türkiye’de de hafife alınamayacak çevresel zararlara
sebebiyet vermektedir. Atıl durumdaki atık malzemelerin kullanılması hem çevresel zararlı
etkileri en aza indirecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacaktır. Bu şekilde atıkların
tekrar kullanılmasının yanı sıra daha ekonomik ve nitelikli yapı malzemelerinin tasarlanması
sağlanacaktır (Akyıldız, 2012).
Sanayide kullanım alanı bulan bor ve bor ürünlerine olan talep her geçen gün artmaktadır.
Sanayinin her alanında kullanılan ve kullanıldığı malzemeye katma değer katan bir mineral
özelliği taşımaktadır. Geleceğin en önemli minerali olarak gösterilen bor mineraline her alanda
duyulan ihtiyaçtan dolayı stratejik önemi her geçen gün artmaktadır.
Özellikle çimento üretiminde bor ve bor ara ürünlerinin kullanılması son yıllarda üzerinde
durulan bir konu olmuştur. Bor ve bor ara ürünü katılarak üretimi gerçekleştirilen çimentoların
kimyasal ve fiziksel özelliklerinde(mukavemet,su emme,ses geçiş hızı,yarma mukavemeti vb)
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önemli sayılabilecek gelişmeler gözlemlenmiştir.Özellikle bor ara ürünü olan kolemanit sadece
Türkiye ve ABD’de bulunmaktadır.Bu mineralin çimento özelliklerini olumsuz yönde
etkileyebilecek hiçbir kimyasal bileşeni bulunmamaktadır.Bor ve bor ara ürünü kullanılarak
üretilen çimentolarda klinker pişirme sıcaklığı düşmekte ve buna bağlı olarak çimento
kalitesinde ve enerji tasarrufunda iyileşmeler gözlemlenmektedir.
Bor ara ürünü olan kolemanitin çimentonun dört ana fazından (C3S, C2S, C3A ve C4AF)
hidratasyon ısısı yüksek ve oldukça reaktif olan C3S fazının olmaması ve düşük sıcaklık
nedeniyle C3A oranının da %7’den daha az oluşması bu çimentonun hidratasyon ısısının düşük
olmasına yol açmaktadır.Böylelikle kütle betonu yapılarında bu tip bir çimentonun ideal bir
çimento olarak kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır.(Eyyüboğlu 2013) Bor mineralinin
kullanım alanı bulduğu endüstri kollarından bazıları Çizelge 1.’de gösterilmiştir.

Çizelge 1. Bor mineralinin endüstriyel kullanım alanları (Güyagüler 2001)
KULLANIM ALANI
Askeri ve Zırhlı araçlar
Cam Sanayi
Elektronik ve Bilgisayar Sanayi
Enerji Sektörü
Fotoğrafçılık ve Görüş Sistemleri
İlaç ve Kozmetik Sanayi
İletişim Araçlarında
İnşaat-Çimento Sektöründe
Kağıt Sanayi
Kauçuk ve Plastik Sanayi
Kimya Sanayi

Koruyucu
Makine Sanayi
Metalürji
Nükleer Sanayi
Otomobil Sanayi
Patlayıcı Maddeler
Seramik Sanayi
Spor Malzemeleri
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KULLANIM YERLERİ
Zırhlı plakalar, Seramikplakalar, Ateşli Silah
Namluları vb
Borosilikat Camlar, Laboratuar Camları, Uçak
Camları
Mikro Çipler, LCD Ekranları, Akım Levhaları,
Fiber Optik Kablolar
Güneş Enerjisini Depolanması
Kamera ve Mercek Camları, Fotoğraf Makinaları
Dezenfekte
Ediciler,
Antiseptikler,
Diş
Macunları
Cep Telefonları, Modemler, Televizyonlar vb
Mukavemet Arttırıcı ve İzolasyon Amaçlı olarak
Beyazlatıcı Olarak
Naylon, Plastik sanayi vb
Tekstil
Boyaları,
Dezenfektan
sıvılar,
Parlatıcılar, Pasta cila işlemleri, Soğutucu
Kimyasalları vb
Ahşap Malzemeler ve Ağaçlarda Koruyucu
olarak, Boya ve Vernik Kurutucularında
Manyetik Cihazlar, Zımpara ve Aşındırıcılar.
Kompozit Malzemeler
Briket üretiminde ara malzeme olarak,
Lehimleme
Reaktör Aksamları, Nötron Emiciler, Nükleer
Atık Depolama vb
Hava Yastıklarında, Hidroliklerde Isı ve Ses
Yalıtımı Sağlama amaçlı
Fişek vb
Emaye, Sır, Fayans, Porselen Boyaları
Kayak Aksamları, Tenis Raketleri, Balık Oltaları
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Tarım Sektörü
Tekstil Sektörü
Tıp
Uzay ve Havacılık Sanayii

Biyolojik Gelişim ve Kontrol Kimyasalları,
Gübreler, Böcek-Bitki öldürücüler
Isıya Dayanıklı Kumaş, Yanmayı Geciktirici ve
Önleyici Selülozik Malzeme Üretimi
Alerjik Hastalıklarda, Kemik Gelişiminde
Roket Yakıtı, Uydular, Uçaklar, Zeplinler,
Balonlar

Bor Madeni ve Ekonomik Etkileri
Türkiye, sahip olduğu bor madenleri, yüksek tenörü, rezerv büyüklüğü, işletme kolaylıkları ile
gerek kalite ve çeşitlilik gerekse de üretim maliyetlerindeki rekabet üstünlükleri açısından
önemli ekonomik avantajlara sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin dünya bor
pazarında lider olarak yer alması gerekmektedir. Ancak, Türkiye bor madeni piyasasından
yeterli getiriyi sağlayamamaktadır. Buna göre, Dünya bor rezervlerinin %65-77’i Türkiye’dedir
ve bu rezervler Dünya’nın en kaliteli ve en kolay elde edilen rezervleridir. Dünya piyasasındaki
bor madenlerinin %95’i Türkiye kaynaklı olmasına rağmen Türkiye’nin bor madeninden elde
ettiği ortalama yıllık gelir 120 milyon ABD$’ıdır. Bor madenlerinden elde edilen bor ürünleri
piyasasından Türkiye’nin aldığı pay sadece %5-10 (%7) civarındadır yani ortalama yıllık 92
milyon ABD dolarıdır. Bor ürünü ve bor madenlerinden elde edilen ürünlerin Türkiye üretimi
kısıtlıdır. Bu ürünler, Türkiye’den ucuza maden sağlayan ülkelerde üretilerek, Türkiye’ye
pahalıya satılmaktadır (Çetin, 2006).

TARTIŞMA ve SONUÇ
Yukarıdan elde edilen bilgiler ışığında depolanma maliyeti yüksek olan ve depolanma süresi
uzadıkça doğaya zarar veren atık bir maddenin yapı malzemesi olarak kullanılması, ülke
ekonomisine aynı zamanda doğaya oldukça önemli fayda sağlayacaktır.
Çeşitli sektörlerde kullanılabilen (kimya, makine, metalürji, tarım, tekstil, tıp, kağıt, cam vb)
bor madeninin kullanımının yaygınlaşması neticesinde tüm dünyada %72 ile en büyük rezerve
sahip ülke konumunda ki Türkiye’nin ekonomik olarak büyüyerek gelişmesi ön görülmektedir.
Bor ve Bor atığının değerlendirilmesi yönelik yapılan çalışmaların sayısı dünyada ve
Türkiye’de arttırılmalı ve bu alanda yapılan çalışmalara üniversitelerle birlikte sanayi sektörü
de destek vermelidir. Bor üretimi esnasında oluşan atık malzemelerin yapısı incelendiğinde
bünyesinde önemli yüzdeliklerde kil ve boroksit içermesi sebebiyle bor atıklarının yapı
malzemesi olarak yer ve duvar karosu,tuğla imalatında ekonomik olarak değerlendirilmesi
uygun görünmektedir. Ayrıca Bor ve bor ara ürünlerinin çimento üretiminde kullanılması,
çimento üretimi esnasında ihtiyaç duyulan enerjinin düşmesine ve bunun bir sonucu olarak
enerji tasarrufunun sağlanmasına yardımcı olacaktır.
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2-İYODOBENZALDEHİT MOLEKÜLÜNÜN MOLEKÜLER YAPISI, TİTREŞİM,
LİNEER ve LİNEER OLMAYAN OPTİK ÖZELİKLERİNİN TEORİK OLARAK
İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU
Kafkas Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0003-4171-7879
ÖZET
Bu çalışmada, 2-iyodobenzaldehit molekülünün kuantum mekaniksel hesaplama yöntemleri ile
konformasyon analizi yapılarak moleküler konformerleri bulundu. Konformasyon analizide,
molekülün [O-C1-C2-C3] torsiyon açısı 10º aralıklarla -180º den 180º kadar taranarak
potansiyel enerji eğrileri (PEE) elde edildi. Hesaplamalar, hem Yoğunluk Fonksiyonel
Teorisine (DFT) dayalı B3LYP fonksiyoneli (Becke 3 Parameter Lee-Yang-Parr) hemde
Hartree–Fock (HF) modelinde LANL2DZ temel seti kullanılarak gaz fazında yapıldı.
Molekülün düşük enerjili cis ve trans konformerlerinin temel hal optimize yapıları
DFT/B3LYP/GENECP ve HF/GENECP metotlarında LANL2DZ-6-31++G(d,p) karışık temel
seti kullanılarak hesaplandı. Molekülünün her iki konformeri için titreşim frekansı, elektronik
enerjisi, dipol momenti (μ), en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) enerjisi, en düşük boş
moleküler orbital (LUMO) enerjisi, polarizebilite (α) ve hiperpolarizebilite (β) değerleri aynı
modellerde hesaplandı. Hesaplamalar sonucunda elde edilen titreşim dalga sayılarının
işaretlenmesi VEDA 4f programı kullanılarak potansiyel enerji dağılımına göre (PED) yapıldı.
Molekülün hesaplanmış yapısal parametreleri literatürdeki deneysel değerler ile karşılaştırıldı.
Çalışılan 2-iyodobenzaldehit molekülünün trans konformerinin cis konformerinden
B3LYP/LANL2DZ yönteminde 2.607 ve HF/LANL2DZ yönteminde ise 3.459 kcal/mol kadar
daha kararlı olduğu görüldü. Molekülün, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ve sınır
orbital (HOMO-LUMO) yüzeyleri GaussView5.0.9 programı yardımı ile optimizasyon
hesaplamaları sonucunda oluşturulan çıktı dosyalarından görselleştirilmiştir. Molekülün üç
boyutta yaklaşık geometrisi GaussView 5.0 moleküler görüntüleme programında çizilerek, tüm
teorik hesaplamalar Gaussian 09W paket programı kullanıldı.
Anahtar Kelimeler: 2-iyodobenzaldehit, konformasyon analizi, titreşim frekans analizi,
LANL2DZ-6-31++G(d,p).
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THE THEORETICAL INVESTIGATION OF THE MOLECULAR STRUCTURE,
VIBRATION, LINEAR AND NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES OF 2IODOBENZALDEHYDE MOLECULE
ABSTRACT
In this study, molecular conformers of the 2-iodobenzaldehyde molecule were found by
performing conformation analysis with quantum mechanical computational methods. In
conformation analysis, potential energy curves (PEE) were obtained by scanning the [O-C1C2-C3] torsion angle of the molecule from -180º to 180º at 10º intervals. The calculations were
made using the LANL2DZ basis set at both the B3LYP functional (Becke 3 Parameter LeeYang-Parr) based on Density Functional Theory (DFT) and in the Hartree–Fock (HF) model in
the gas phase. Ground state optimized structures of the low-energy cis and trans-conformers of
the molecule were calculated using the mixed basis set LANL2DZ-6-31++G(d,p) in the
DFT/B3LYP/GENECP and HF/GENECP methods. Vibration frequency, electronic energy,
dipole moment (μ), highest occupied molecular orbital (HOMO) energy, lowest unoccupied
molecular orbital (LUMO) energy, polarizability (α) and hyperpolarizability (β) values for each
two conformer of the molecule were calculated in the same models. The marking of the
vibration wave numbers obtained as a result of the calculations was made according to the
potential energy distribution (PED) using the VEDA 4f program. The calculated structural
parameters of the molecule were compared with the experimental values in the literature. It was
observed that the trans-conformer of the studied 2-iodobenzaldehyde molecule was more stable
than the cis conformer by 2.607 in the B3LYP/LANL2DZ method and 3.459 kcal/mol in the
HF/LANL2DZ method. Molecular electrostatic potential (MEP) and boundary orbital (HOMOLUMO) surfaces of the molecule were visualized from the output files created as a result of
optimization calculations with the help of GaussView5.0.9 program. By using HOMO-LUMO
energies, energy gap values, ionization energy, electron affinity, chemical potential,
electronegativity, hardness and softness indices were obtained. The approximate geometry of
the molecule in three dimensions was drawn in the GaussView 5.0 molecular imaging program,
and all theoretical calculations were used with the Gaussian 09W package program.
Keywords: 2-iodobenzaldehyde, conformation analysis, vibration frequency analysis,
LANL2DZ-6-31++G(d,p).

GİRİŞ
Benzaldehit, –CHO fonksiyonel grubuna sahip en basit aromatik bileşiktir (Kumar ve ark.,
2015). Ortho- ve meta-halobenzaldehitler, floro-, kloro- ve bromobenzaldehitin rotasyonel
izomerizm sergilediği bilinmektedir (Crowder ve ark., 1969). 2- ve 4-iyodobenzaldehitin kristal
yapıları daha önce çalışılmıştır ( Britton ve ark., 1997; Betz ve ark., 2007). Sübstitüe edilmiş
benzaldehitlerde, formil grubunun oksijenine ve sübstitüentlere göre O-cis ve O-trans olmak
üzere iki konformasyonel form görülmektedir (Bednarek ve ark., 2002). Bu çalışmada, 2-
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iyodobenzaldehit molekülün, moleküler yapısı ve bazı moleküler özellikleri teorik olarak
incelenmiştir. Molekülün kristal ve moleküler yapısı deneysel olarak (Betz ve ark., 2007)
çalışılmıştır. Molekülün düşük enerjili cis ve trans konformerlerinin temel hal optimize yapıları
DFT/B3LYP/GENECP ve HF/GENECP metotlarında LANL2DZ-6-31++G(d,p) karışık temel
seti kullanılarak hesaplandı. Molekülün her iki konformeri için titreşim frekansı, elektronik
enerjisi, dipol momenti (μ), en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) enerjisi, en düşük boş
moleküler orbital (LUMO) enerjisi, polarizebilite (α) ve hiperpolarizebilite (β) değerleri aynı
modellerde hesaplandı. Hesaplamalar sonucunda elde edilen titreşim dalga sayılarının
işaretlenmesi VEDA 4f programı kullanılarak potansiyel enerji dağılımına göre (PED) yapıldı.
2-iyodobenzaldehit molekülünün numaralandırılmış optimize durumu Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. 2-iyodobenzaldehit molekülünün numaralandırılmış optimize şekli

YÖNTEM
İlk olarak, 2-iyodobenzaldehit molekülünün kuantum mekaniksel hesaplama yöntemleri ile
konformasyon analizi yapılarak moleküler konformerleri bulundu. Konformasyon analizide,
molekülün [O-C1-C2-C3] torsiyon açısı 10º aralıklarla -180º den 180º kadar taranarak
potansiyel enerji eğrileri (PEE) elde edildi. Hesaplamalar, hem Yoğunluk Fonksiyonel
Teorisine (DFT) dayalı Becke’nin 3 parametreli hibrit değiş-tokuş fonksiyoneli (B3) (Becke ve
ark., 1988) ile Lee-Yang ve Parr’ın korelasyon fonksiyonelinden (Lee ve ark., 1988; Becke,
1993) oluşan B3LYP teori seviyesinde hemde Hartree–Fock (HF) modelinde LANL2DZ temel
seti kullanılarak gaz fazında yapıldı. Molekülün en kararlı yapısı belirlendikten sonra,
molekülün titreşim frekansları dipol moment (μ), polarizebilite (α), hiperpolarizebilite (β), en
yüksek dolu molekül orbital (HOMO), en düşük boş molekül orbital (LUMO) değerleri ve ∆Eg
hesaplandı. Molekülün titreşim frekansları farklı yöntemlerin belli skala faktörleri ile skala
edilmiştir. Bu çalışmada, molekülün üç boyutta yaklaşık geometrisi GaussView 5.0 moleküler
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görüntüleme programında çizilerek, tüm teorik hesaplamalarda Gaussian 09W (Frisch ve ark.,
2010; Dennington ve ark., 2009) paket programı kullanıldı.

BULGULAR
Konformasyonel analiz
Potansiyel enerji eğrileri (PEE), molekülün [O-C1-C2-C3] torsiyon açısı 10º aralıklarla -180º
den 180º kadar taranarak elde edildi. Hesaplamalar, hem Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine
(DFT) dayalı Becke’nin 3 parametreli hibrit değiş-tokuş fonksiyoneli (B3) (Becke ve ark.,
1988) ile Lee-Yang ve Parr’ın korelasyon fonksiyonelinden (Lee ve ark., 1988; Becke, 1993)
oluşan B3LYP teori seviyesinde hemde Hartree–Fock (HF) modelinde LANL2DZ temel seti
kullanılarak gaz fazında yapıldı. Molekülünün potansiyel enerji eğrileri Şekil 2-3’de verilmiştir.
PEY üzerinde özellikle incelenen düşük enerjili noktalardan biri (0º karşılık gelen) yerel
minimuma (local minimum) diğeri ise en düşük enerjili nokta olan global minimum (180º ve 180º karşılık gelen) gözlendi.

Şekil 2. 2-iyodobenzaldehit molekülünün numaralandırılmış optimize şekli
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Şekil 3. 2-iyodobenzaldehit molekülünün numaralandırılmış optimize şekli
Geometrik Optimizasyon
Molekülün düşük enerjili cis ve trans konformerlerinin temel hal optimize yapıları
DFT/B3LYP/GENECP ve HF/GENECP metotlarında LANL2DZ-6-31++G(d,p) karışık temel
seti kullanılarak hesaplandı.
Tablo 1. 2-iyodobenzaldehit molekülünün seçilmiş yapısal parametreleri
Bağ uzunluğu(Å)
Atoms /Konformer
C1-C2
C1-O
C2-C3
C2-C7
C3-C4
C3-I
C4-C5
C5-C6
C6-C7
C2-C1-O
C1-C2-C3
C1-C2-C7
C3-C2-C7
C2-C3-C4
C2-C3-I
C4-C3-I
C4-C5-C6
C5-C6-C7
C2-C7-C6
O-C1-C2-C3
O-C1-C2-C7

trans
DFT
HF
1.4891 1.4929
1.2186 1.1918
1.4045 1.3921
1.4088 1.396
1.3965 1.3871
2.1492 2.1321
1.3972 1.3852
1.3992 1.3875
1.3897 1.3804
Bağ açısı (˚)
123.50 122.85
124.02 124.12
117.59 117.32
118.39 118.56
120.76 120.60
122.72 123.15
116.52 116.25
120.41 120.37
119.41 119.42
121.27 121.20
Dihedral açı (˚)
180.03 -180.01
0.03
-0.01

Expa
1.476 (6)
1.215 (5)
1.398 (6)
1.395 (6)
1.382 (6)
2.108 (4)
1.377 (6)
1.377 (7)

DFT
1.4872
1.215
1.4093
1.409
1.3975
2.1326
1.3979
1.3967
1.391

cis
HF
1.4918
1.1875
1.3983
1.3943
1.3861
2.1205
1.3881
1.3833
1.3831

123.6 (4)
123.2 (4)
118.3 (4)
118.4 (4)
120.5 (4)
122.1 (3)
117.3 (3)
120.6 (4)
119.6 (4)
120.7 (4)

127.11
126.50
115.16
118.34
119.94
123.78
116.28
120.34
118.94
121.90

126.98
126.44
115.02
118.53
119.70
124.52
115.78
120.26
118.89
121.89

170.0 (4)
−10.1 (6)

0.00
-180.00

0.01
-179.99

( a ref Betz ve ark., 2007)
Molekülünün her iki konformeri için elde edilen temel hal geometrisinin yapısal parametreleri
Tablo 1’de, enerjisi, μ α, β, HOMO ve LUMO değerleri Tablo 2’de verildi.
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Tablo 2. Molekülünün, HOMO, LUMO , μ α, β, ΔEg değerleri
B3LYP/GENECP/LANL2DZ-6-31++G(d,p)
Konformer

Electronic Energy
(a.u)

μ (D)

α (a.u)

β(a.u)

EHOMO
(a.u)

ELUMO
(a.u)

∆𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑒𝑒𝑒𝑒)

Trans

-356.362645925

3.39

110.03

286.94

-0.260872

-0.088363

4.694

Cis

-356.358491025

4.25

111.12

619.85

-0.250548

-0.084854

4.509

HF/ GENECP/LANL2DZ-6-31++G(D,P)
Trans

-354.014353917

3.36

100.91

103.38

-0.343807

0.035983

10.345

Cis

-354.008841566

4.66

103.46

277.39

-0.335346

0.032274

10.003

Titreşimsel Analizi
2-iyodobenzaldehit molekülünün 14 atoma sahip olduğundan dolayı düzlem içi ve dışı olmak
üzere 36 titreşim frekansına sahiptir. Bu çalışmada molekülünün titreşim frekansları her iki
teori düzeyinde hesaplatıldı ve sonuçlar Tablo 3’de verildi. Hesaplanmış titreşim dalga
sayılarının işaretlenmesi potansiyel enerji dağılımına göre veda 4f programında (Jamroz, 2004)
yapıldı. B3LYP/yöntemi ile elde edilen titreşim frekansları 0.961, HF için 0.904 skala faktörü
ile çarpılarak uyumlu hale getirildi.
Tablo 3. 2-iyodobenzaldehit molekülünün tireşimdalga sayıları (cm-1)
HF/trans
SED
SED
3396
3059
3393
3057
3374
3040
3357
3024
3235
2915
1977
1781
1779
1603
1753
1579
1629
1468
1593
1435
1552
1398
1402
1264
1329
1198
1315
1185
1229
1108
1208
1088
1150
1036
1144
1031
1140
1027

B3LYP
B3LYP/trans
SEDM
SED
3224
3108
3215
3099
3204
3089
3191
3076
2997
2889
1768
1704
1629
1570
1605
1547
1492
1438
1467
1414
1428
1377
1338
1290
1289
1243
1223
1179
1188
1145
1131
1090
1066
1028
1033
996
1017
980
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SEDM=Skala edilmemiş, SED=Skala edilmiş
νC4H(24) νC6H(12) νC7H(55)
νC4H(50) νC7H(41)
νC5H(88)
νC4H(21) νC6H(76)
νC1H(100)
νOC1(89)
C4C3(55)
νC5C4(32) νC6C5(11)C3C2(14)HC6C7(11)C7C6C5(13)
νC3C2(18)HC5C6(30)HC7C6(12)
HC5C6(20)HC7C6(31)C7C6C5(20)
HC1O(78)
νC6C5(56) νC3C2(29)
HC4C5(21) τHC6C7(33) τC7C6C5(19)
νC4C3(15) νC1C2(29) τHC4C5(13) τHC5C6(14)
νC6C5(12) τHC4C5(31) τHC5C6(12) τHC6C7(31)
νC5C4(34) τHC7C6(29)
νC7C6(36) τHC5C6(12)
βHC1C2C3(64) βC1C3C7C2(10)
νC7C6(30) τC6C5C4(53)
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1103
1102
1000
889
856
787
726
687
544
501
489
313
258
247
172
129
90

994
993
901
801
772
709
654
619
490
451
440
282
233
223
155
116
81

1014
983
891
833
775
707
676
639
494
469
447
287
238
228
159
114
104

977
948
859
803
747
682
652
616
476
452
431
277
229
220
153
110
100

βHC4C5C6(32) βHC6C7C2(25) βC5C4C3C2(11) βC7C6C5C4(12)
βHC4C5C6(11) βHC5C6C7(10) βHC6C7C2(41) βHC7C6C5(18)
βHC4C5C6(15) βHC5C6C7(46) βHC7C6C5(21)
νC1C2(23) τC4C3C2(20) τOC1C2(15) τC6C5C4(20)
βHC4C5C6(12) βHC5C6C7(26) βHC6C7C2(15) βHC7C6C5(43)
βC5C4C3C2(11) βC7C6C5C4(55)
νIC3(13) τC4C3C2(19) τOC1C2(35) τC7C6C5(13)
τC4C3C2(20) τC5C4C3(40)
βC5C4C3C2(23) βC6C5C4C3(17) βIC2C3C4(20) βC1C3C7C2(17)
νC1C2(25) τC5C4C3(28)
HC4C5C6(13) βC5C4C3C2(27) βC6C5C4C3(35) βIC2C3C4(12)
νIC3(28) τOC1C2(20) τC1C2C7(32)
τIC3C4(34)
νIC3(43) βC5C4C3C2(14) βIC2C3C4(23) βC1C3C7C2(20)
τC1C2C7(30) τIC3C4(45)
βOC1C2C3(10) βC6C5C4C3(36) βC7C6C5C4(16) βIC2C3C4(33)
βHC1C2C3(12) βOC1C2C3(71) βIC2C3C4(16)

(ν: gerilme titreşimi, τ: düzlem içi bükülme, β: düzlem dışı bükülme)

SONUÇ VE TARTIŞMA
2-iyodobenzaldehit molekülün her iki konformerinin yapısal ve bazı moleküler özellikleri
hesaplandı. 2-iyodobenzaldehit molekülünün trans konformerinin cis konformerinden
B3LYP/LANL2DZ yönteminde 2.607 ve HF/LANL2DZ yönteminde ise 3.459 kcal/mol kadar
daha kararlı olduğu görüldü. Ayrıca, hesaplamalar sonucunda elde edilen bağ uzunlukları
deneysel değerlerle karşılaştırıldı ve araların iyi bir uyum olduğu görüldü.
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RUMİNANTLARIN SİNDİRİM KANALINDA BULUNAN Piromyces sp. ve
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ÖZET
Karbonhidratların dehidrasyonu sonucu di-tri-polimer yapılı organik bileşikler ya da
karbonhidratların hidrolizi sonucu monomer yapılı bileşikler oluşabilmektedir.
Karbonhidratların dehidrasyon ve hidroliz reaksiyonlarını katalize edebilen enzimler
Karbonhidrat-Aktif Enzim (CAZyme) olarak bilinmektedir. CAZyme sistemi içerisinde
bulunan enzim gruplarının glikozit bağları üzerinde etkili olan ve glikozidazlar olarak bilinen
enzimler EC 3.2.1 enzim ailesine bağlıdır. EC 3.2.1. enzim ailesi β ve α glikozit bağı ile
meydana gelmiş polimer yapılı karbonhidratların katabolizmasında etkilidir. Ruminant
hayvanların ana besin kaynağı olan bitkisel substratlar selüloz, hemiselüloz ve ksilan gibi
farklı karakterden oluşan karbonhidratlardan meydana gelmiştir. Ksilan β-1,4 glikozit bağı ile
ana omurgaya α-2,3 arabinoz ve α-1,2 glukuronik asitin bağlanması ile oluşan organik
bileşiktir. Selüloz ise β-1,4 glikozit bağlı glikoz monosakkaritlerinden meydana gelmiş ve bir
çok lignoselülotik yapının dehidrasyonu sonucu oluşmuş polisakkarittir. Bundan dolayı bu
substratların hidrolizinde görevli olan ksilanaz (EC 3.2.1.8) ve selülaz (EC 3.2.1.4)
enzimlerinin aktivitesi oldukça önemlidir. Ana besin maddesi bitkisel materyal olan ve bu
materyalin hücre duvarındaki bileşenlerin tamamının hidrolize uğrayabilmesi için sindirim
kanalındaki flora ile herbivor canlılar arasında sıkı mutualist bir yaşam döngüsü kurulmuştur.
Herbivor hayvanların sindirim sisteminde bulunan karbonhidratların fermantasyonunda
görevli olan mikroorganizma grubu glikozit hidrolaz etkinliğine sahiptir. Ruminant
hayvanların sindirim kanalında simbiyotik olarak yaşayan rumen bakterileri, rumen
fungusları, metanojenik mikroorganizmalar, protozoalar ve bakteriyofajlar gibi
mikroorganizmaların sahip olduğu CAZyme etkinliği sayesinde oluşan monomer bileşikler
hem herbivor canlı için hem de kendi aralarında başka bir kimyasal reaksiyon için substrat
kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle rumen funguslarının sahip olduğu glikozit hidrolazların
etkinliği oldukça önemlidir. Çünkü rumen funguslarının bitki çeperine kolonize olma yeteneği
ve sahip olduğu ökaryotik enzim aktivitesinin diğer flora üyelerine göre daha yüksek oranda
olması bu fungusların CAZyme etkinliğini ön plana çıkarmaktadır. Çalışmamızda
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ruminantların sindirim kanalında doğal yayılış gösteren rumen funguslarından monosentrik
dallanma gösteren Piromyces sp. ve polisentik dallanmaya sahip olan Anaeromyces sp.’nin
sahip olduğu glikozit hidrolaz-CAZyme etkinliğine ait olan ksilanaz (EC 3.2.1.8) ve selülaz
(EC 3.2.1.4) enzim aktivitesi hesaplanmıştır. Enzim aktivitesi Miller yöntemine ait olan DNS
metodu ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Anaeromyces sp.’nin hem ksilanaz (105
µmol/dk/ml) hem de selülaz (86 µmol/dk/ml) etkinliğinin fazla olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:CAZyme, Piromyces sp., Anaeromyces sp.,Enzim aktivite

ABSTRACT
Di-tri-polymer organic compounds can be formed as a result of dehydration of carbohydrates
or monomeric compounds can be formed as a result of hydrolysis of carbohydrates. Enzymes
that can catalyze the dehydration and hydrolysis reactions of carbohydrates are known as
Carbohydrate-Active Enzymes (CAZyme). The enzymes known as glycosidases that act on
the glycoside bonds of the enzyme groups in the CAZyme system belong to the EC 3.2.1
enzyme family. EC 3.2.1. The enzyme family is effective in the catabolism of polymeric
carbohydrates formed by β and α glycoside bonds. Herbal substrates, which are the main food
source of ruminant animals, are composed of carbohydrates of different characters such as
cellulose, hemicellulose and xylan. Xylane is an organic compound formed by the bonding of
α-2.3 arabinose and α-1,2 glucuronic acid to the main backbone with a β-1,4 glycoside bond.
Cellulose, on the other hand, is a polysaccharide composed of glucose monosaccharides
linked to β-1,4 glycosides and formed as a result of dehydration of many lignocellulotic
structures. Therefore, the activity of xylanase (EC 3.2.1.8) and cellulase (EC 3.2.1.4)
enzymes, which are involved in the hydrolysis of these substrates, is very important. A strict
mutualistic life cycle has been established between the flora in the digestive tract and
herbivores so that all of the components in the cell wall of this material, whose main nutrient
is plant material, can be hydrolyzed. The microorganism group, which is responsible for the
fermentation of carbohydrates in the digestive system of herbivorous animals, has glycoside
hydrolase activity. Monomer compounds formed thanks to the CAZyme activity of
microorganisms such as rumen bacteria, rumen fungi, methanogenic microorganisms,
protozoa and bacteriophages, which live symbiotically in the digestive tract of ruminant
animals, constitute a substrate source for both herbivores and another chemical reaction
among themselves. In particular, the effectiveness of glycoside hydrolases possessed by
rumen fungi is very important. Because the ability of rumen fungi to colonize the plant wall
and the higher rate of eukaryotic enzyme activity than other flora members highlight the
effectiveness of CAZyme of these fungi. In our study, xylanase (EC 3.2.1.8) and cellulase
(EC 3.2.1.4) enzyme activities belonging to the glycoside hydrolase-CAZyme activity of
Piromyces sp. with monocentric branching and Anaeromyces sp. with polycentric branching,
which are rumen fungi that naturally spread in the digestive tract of ruminants, were
calculated. Enzyme activity was carried out by DNS method belonging to the Miller method.
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As a result, both xylanase (105 µmol/min/ml) and the cellulase (86 µmol/min/ml) activity of
Anaeromyces sp. were found to be high.
Keywords: CAZyme, Piromyces sp., Anaeromyces sp., Enzyme activity

1. GİRİŞ
Geviş getiren hayvanlar, inek, bufalo, yak, koyun, keçi ve ren geyiği gibi önemli
hayvan türleri de dahil olmak üzere karasal otçullardır. Dünyadaki en başarılı memeli
gruplarından biridir ve çeşitli habitatlarda hem çok sayıda hem de yaygın olarak
dağılmışlardır. Geviş getiren hayvanlar, daha fazla çiğneme ve sindirim için yarı sindirilmiş
yiyecekleri ağza geri getirebilen çok odacıklı bir mide de dahil olmak üzere benzersiz
biyolojik özelliklere sahiptir. Çok odacıklı mide yapısına sahip olan ruminantlar; rumen,
retikulum, omasum ve abomasumdan oluşan dört bölmeli bir mideye sahiptir (Hackmann ve
Spain,2010).
Bitki hücre duvarları, özellikle selüloz ve hemiselüloz, öncelikle rumen ve
retikulumda mikroorganizmalar tarafından parçalanır (Dehority., 1967; Chen ve ark., 2022).
Geviş getiren ve geviş getirmeyen hayvanların rumeni, kullanılmayan potansiyellerin yanı
sıra biyoteknolojik faydaları olan bir mikroorganizma havuzuna (protozoa, bakteri ve mantar)
sahiptir. Bu mikroorganizmalar, endüstriyel uygulamalarda ilgi çekici bulunan çok çeşitli
enzim üreten genler ve enzimlerle donatılmıştır. Rumen'in mikrobiyal olarak üretilen
enzimlerinin, toksinleri, bitki hücre duvarı polimerlerini, sentetik poliesterleri ve farklı
organik ve sentetik substratları parçalamak için potansiyel olarak araştırıldığını söylemek
yeterlidir ( Adetunji ve ark.,2022).
Rumen içindeki etkin mikrobiyal fermantasyon, bu mikroorganizmalar tarafından
salgılanan çeşitli enzimlerin kompleks yem bileşikleri üzerindeki etkilerine bağlıdır. Lif
sindirici mikroorganizmalar (bakteri, protozoa ve fungus) selülaz, hemiselüloz, esteraz ve
pektinaz etkinliği ile kompleks yapısal karbonhidratları fermente eder. Ek olarak, bu
mikroorganizmalar nişasta ve çözünür şekerler, protein ve protein olmayan azotlu maddeleri
fermente eder. Anaerobik rumen fungusları, yem parçacıklarını misel gelişimi yoluyla
bölerek, bu odunsu yem parçacıklarına rizoidleri yoluyla sıkıca bağlanarak ve bunları ruminal
floranın fibrolitik enzimlerinin etkisine maruz bırakarak lif parçalanmasında önemli bir işlev
görür (Paswan ve ark., 2022).
Büyük otoburların rumenine özgü anaerobik gut fungusları (AGF), ham biyokütlenin
endüstriyel değerlendirilmesi potansiyeli olan güçlü lignoselüloz bozunduruculardır (Hooker
et al., 2019). Neyse ki, çok sayıda rumen mikroorganizması (çoğunlukla bakteriler ve bazı
protozoa ve anaerobik mantarlar), bitki polisakkaritlerini ve çapraz bağlantılarını hidrolize
edebilen polisakkarit ve glikozit hidrolazları üretirler (Flint ve ark., 2008). Bazı önemli
selülolitik ve hemiselülolitik glikozit hidrolazlar yani, -L-arabinofuranosidaz, -D-glukozidaz,
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-D-glukozidaz, -D-ksilosidaz ve l-D-galaktosidazlar rumen funguslarında bulunmaktadır
(Orpin, 1984; Mountfort ve Asher, 1985; Pearce and Bauchop, 1985) .
Rumendeki bitki hücre duvarlarının (selüloz ve hemiselüloz) etkin bir şekilde
parçalanması genellikle selülazlar, hemiselülazlar, ksilanazlar ve karışık bağlantılı
glukanazlar dahil olmak üzere bir dizi polisakkarit ve glikozit hidrolazlar gerektirir.
Kompleks karbonhidratların çeşitliliği, bir araya getirilmesinde (glikosiltransferazlar) ve
bunların parçalanmasında (glikozit hidrolazlar, polisakkarit liyazlar, karbonhidrat esterazlar)
yer alan ve toplu olarak Karbonhidrat Aktif enzimler (CAZYmler) olarak adlandırılan bir
enzim) paneli tarafından kontrol edilir. Diğer bir ifadeyle Karbonhidratların dehidrasyon ve
hidroliz reaksiyonlarını katalize edebilen enzimler Karbonhidrat-Aktif Enzim (CAZyme)
olarak bilinmektedir (Hart ve Copeland, 2010).
Selüloz β-1,4 glikozit bağlı glikoz monosakkaritlerinden meydana gelmiş ve bir çok
lignoselülotik yapının dehidrasyonu sonucu oluşmuş polisakkarittir. Selülozun rumende
parçalanması ile uçucu yağ asitleri (UYA) oluşmaktadır. Selülaz enzim sistemleri, oligo
ve/veya polisakkaritleri hidroliz eden glukozid hidrolaz enzim ailesinin üyeleridirler. Bütün
selülazlar kimyasal olarak basit yapıdaki bir substratta tek bir bağı parçalarlar, β-1,4
glukozidik bağların hidrolizinden sorumludur. Selülazlar; bira ve şarap üretiminde, hayvan
yem teknolojisinde, kağıt yapımında, mürekkepten arındırma işlemlerinde, gıda
teknolojisinde, tekstil endüstrisinde, biyoetanol üretimi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.
Ünay ve ark., 2008)
Glikozid hidrolaz üyeleri olan ksilanazlar, ksilanların hidrolizini katalizleyen
enzimlerdir. Bu enzimler, temel olarak mikroorganizmalar tarafından üretilirler. Bitki hücre
duvarlarının parçalanmasında, bazı tohumların çimlenmesi sırasında (örneğin arpa tanesinin
maltlanması sırasında) görev yapmaktadırlar. Ksilanazlar, ayrıca deniz yosunları,
protozoanlar, kabuklular, böcekler, salyangoz ve kara bitkilerinin tohumlarında da
bulunabilmektedir. Ksilanolitik enzim sistemi, endoksilanaz (endo-1,4 β-ksilanaz,
E.C.3.2.1.8), βksilozidaz (ksilan-1,4 β-ksilozidaz, E.C.3.2.1.37), α-glukuronidaz
(E.C.3.2.1.139), αarabinofuranozidaz (α-L-arabinofuranozidaz, E.C.3.2.1.55), ve asetilksilan
esteraz (E.C.3.1.1.72) enzimlerinden oluşmaktadır (Var,2019; Motta ve ark., 2013). Kâğıt
üretiminde kâğıt hamurunu ağartmak, kâğıt hamurunun parlaklığını arttırmak, hayvan
yemlerinin sindirilebilirliğini arttırmak ve meyve sularının berraklaştırılmasında ksilenaz
enzimi kullanılmaktadır(Kamble ve Jadhav, 2012; Sertbaş, 2017).
Çalışmamızda ruminantların sindirim kanalında doğal yayılış gösteren rumen
funguslarından; Monosentrik dallanma gösteren Piromyces sp. ve Polisentik dallanmaya sahip
olan Anaeromyces sp.’nin CAZyme etkinliğine ait olan Ksilanaz (EC 3.2.1.8) ve Selülaz (EC
3.2.1.4) enzim aktivitesinin hesaplanması amaçlanmıştır.
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2. MATERYAL ve METOT
2.1. Rumen Fungusunun Canlandırılması
Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji ve Gen
Mühendisliği Laboratuvarı (BIGEM) kültür koleksiyonundan Piromyces sp. ve Anaeromyces
sp. suşları sıvı azot stoğundan anaerobik koşul bozulmaksızın oda sıcaklığında çözülerek
karbondioksit (CO2) gazı altında canlandırma işlemi sağlanmıştır (Balch ve Wolfe, 1976).
2.2. Rumen Fungusu İçin in vitro Besi Ortamı
Orpin (1975) tarafından rumen mikroorganizmalarının in vitro koşullarda
gelişebilmesi için hazırlanmış anaerobik besi ortamı tercih edilmiştir. Besi ortamında enerji
kaynağı olarak glikoz molekülü kullanılmıştır.
2.3. Substratların Hazırlanması
Enzim aktivitesinin tespiti için kullanılacak olan Selüloz ve Ksilan substratları
Sigma'dan (İngiltere) temin edildi. Her bir substrat için 5/1 (mg/mL) oranında 50mM’lık
sodyum fosfat tamponu (pH:6.0) yardımıyla çözüldü.
2.4. Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
Piromyces sp. ve Anaeromyces sp.’ye ait hücresel ve süpernatant enzim aktiviteleri,
Miller (1959) tarafından açıklanan DNS (DiNitrosalisilik Asit) metoduile belirlendi. Enzim
aktivitelerinin spektrofotmetrik analizi için absorbans değeri olarak 545 nm dalga boyu
ayarlanarak kantitatif analizi gerçekleştirildi (glikoz standartı kullanılarak).
Bir ünite enzim aktivitesi, 1 dakika içinde salınan mmol indirgeyici şeker miktarı
olarak tanımlanarak protein konsantrasyonları Bradford Assay yöntemi ile tespit edildi.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Her iki rumen funugusu için Karbonhidrat Aktif Enzim (CAZyme) sistemine ait olan
Ksilanaz (EC 3.2.1.8) ve Selülaz (EC 3.2.1.4) enzim aktivitesi rapor edilmiştir
(https://enzyme.expasy.org/EC/3.2.1.4). Bitkisel materyalin yapısına katılan homopolimer
yapılı β-1,4 glikozit bağı ile meydana gelmiş olan selüloz ruminant hayvanların sindirim
kanalından simbiyotik olarak yayılış gösteren rumen fungusları tarafından katabolize
edilebilmektedir (Haitijema ve ark.,2014). Anaeromyces sp. kaboksimetil selülaz ve ksilanaz
aktivitesine sahip rumen funguslarından bir gruptur (Yang ve Yue,2012). Aynı şekilde
Piromyces sp.’nin de her iki hidrolitik enzim aktivitesine sahip olduğuda rapor edilmiştir.
Çalışmamız sonunda Anaeromyces sp. ve Piromyces sp.’ye ait olan Selülaz (EC 3.2.1.4)
enzim etkinliği sonuçları tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Anaeromyces sp. ve Piromyces sp.’ye ait olan Selülaz (EC 3.2.1.4) enzim etkinliği
sonuçları

Selüloz homopolimer bileşiğine ek olarak bitki hücre çeperinin kimyasal ana
omurgasında bulunan heteropolisakkarit yapılı ksilan bileşiği mevcuttur. Anaeromyces sp.’nin
ksilanaz akitivitesine sahip olması (Fliegerova ve ark.2002) aynı zamanda Piromyces sp.’nin
de bu etkinliği göstermesi (Williams ve rk.,1994) hücre çeperinin hidrolizi kolaylaştırmakta
ve oluşan son ürünler hem herbivor hem de diğer ruminal ekosistem canlıları için tekrardan
substrat olmaktadır.Çalışma sırasında Anaeromyces sp. ve Piromyces sp.’ye ait olan Ksilanaz
(EC 3.2.1.8) enzim etkinliği sonuçları tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Anaeromyces sp. ve Piromyces
etkinliği sonuçları

sp.’ye ait olan Ksilanaz (EC 3.2.1.8) enzim

Elde edilen glikozit hidrolaz enzim etkinliği sonuçlarına göre bu iki ruman fungusunda
ksilanaz ve selülaz enzim etkinliğinin tespiti yapılmıştır.
Karaman ve ark.(2022) rumen funguslarına ait olan Neocallimastix sp.’e ait olan
ksilanaz ve selülaz enzim etkinliğinin farklı besi ortamında kıyaslamasını gerçekleştirerek
rumen fungusların sahip olduğu CAZyme sistemine ait olan bu enzimlerin aktivitesini rapor
etmişlerdir.
Aynı şekilde Yücel ve ark (2022) rumen funguslarının CAZyme etkinliğine sahip
olduğunu gözlemleyerek selülaz enzim etkinliğinin hücresel (hücre içi) ve süpernatant (
hücre dışı enzim) aktivitesinin önemini vurgulamışlardır.
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Sonuç olarak rumen funguslarında bulunan bu enzim aktiviteleri sayesinde hem
herbivor canlının sağlığı hem de bu enzimlerin in vitro koşularda saflaştırılabilir düzeyde
olabileceği düşünülmüştür.
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ABSTRACT
The Einstein functions in generalized Puiseux and Taylor series are used as forcing functions
in Airy’s inhomogeneous equation, and particular and general solutions are obtained.
Comparison are made with solutions obtained using the Nield-Kuznetsov functions’ approach.
For each of the Einstein’s functions, the standard Nield-Kuznetsov function of the second
kind is expressed in terms of Bessel functions. All computations and graphs in this work were
produced using Wolfram Alpha.
Key-words Einstein and Nield-Kuznetsov functions, Airy’s inhomogeneous equation.
INTRODUCTION
In a recent article, Roach and Hamdan (2022), investigated solutions to Airy’s
inhomogeneous equation when the inhomogeneity (the forcing function in Airy’s equation) is
due to Einstein’s functions. Einstein functions are combinations of logarithmic and
exponential that arise in the study of distributions, and the determination of physical and
chemical material constants arising in the study of Einstein’s field equations. For these and
many other applications of Einstein functions, one is referred to the elegant works of
Abramowitz and Stegun (1984), Hilsenrath and Ziegler, (1962), Cezairliyan, (1970), and the
references therein.
The main objective of the work of Roach and Hamdan, (2022), was to find a connection
between Airy’s functions, (Airy, 1838), of the first and second kind, and the four Einstein
functions, 𝐸𝑗(𝑥), 𝑗 = 1,2,3,4, are given by:
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𝑥
−1
𝐸2(𝑥) = log(1 − 𝑒 −𝑥 )
𝑥
𝐸3(𝑥) = 𝑥
− log(1 − 𝑒 −𝑥 ) #(1)
𝑒 −1
𝑥2𝑒 𝑥
𝐸4(𝑥) = 𝑥
{
(𝑒 − 1)2
𝐸1(𝑥) =

𝑒𝑥

where "log" is the natural logarithm.
In order to accomplish their objective, Roach and Hamdan, (2022), provided particular and
general solutions to Airy’s inhomogeneous ordinary differential equation (ODE) of the form
𝑦 ′′ − 𝑥𝑦 = 𝐸𝑗(𝑥)#(2)
wherein “prime” notation denotes ordinary differentiation with respect to the independent
variable, and 𝐸𝑗(𝑥) is one of the four functions in (1).
The particular solution to (2) is given by, (Roach and Hamdan, 2022):
𝑥

𝜏

𝑦𝑝 = ∫ {∫ 𝐸𝑗(𝑡)𝑑𝑡} 𝑑𝜏#(3)
0

0

and the general solution is given by
𝑥

𝜏

𝑦 = 𝑐1 𝐴𝑖(𝑥) + 𝑐2 𝐵𝑖(𝑥) + ∫ {∫ 𝐸𝑗(𝑡)𝑑𝑡} 𝑑𝜏#(4)
0

0

where 𝑐1 and 𝑐2 are arbitrary constants, and 𝐴𝑖(𝑥) and 𝐵𝑖(𝑥) are the linearly independent
Airy’s functions of the first and second kind, respectively, (Vallée and Soares, 2004), with a
non-zero Wronskian given by, (Vallée and Soares, 2004; Abramowitz and Stegun, 1984):
𝑑𝐵𝑖 (𝑥)
𝑑𝐴𝑖 (𝑥) 1
− 𝐵𝑖 (𝑥)
= #(5)
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝜋
Roach and Hamdan, (2022), obtained the following particular solutions corresponding to (1),
respectively, by evaluating (3):
𝑊(𝐴𝑖 (𝑥), 𝐵𝑖 (𝑥)) = 𝐴𝑖 (𝑥)

𝑥𝐿𝑖2 𝑒 −𝑥 + 2𝐿𝑖3 𝑒 −𝑥 −

𝜋2𝑥
− 2𝜁(3)
6

𝑥𝜋 2
− (𝐿𝑖3
+
) − 𝜁(3)
6
𝑦𝑝 =
#(6)
𝜋3
−𝑥
−𝑥
− {𝑥[𝐿𝑖2 (𝑒 )] + 3𝐿𝑖3 (𝑒 ) + 𝑥} − 6 𝜁(3)
3
𝑥𝜋 2
2
𝑥)
𝑥)
𝑥)
(𝑒
(𝑒
−𝑥
𝑙𝑜𝑔(1
−
𝑒
−
4𝑥𝐿
+
6𝐿
−
− 6 𝜁(3)
𝑖2
𝑖3
{
3
(𝑒 −𝑥 )
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where 𝜁(𝑥) is the zeta function and 𝜁(3) = 1.2020569, and 𝐿𝑖2 (𝑥) and 𝐿𝑖3 (𝑥) are
polylogarithmic functions, (Maximon, 2003, Lewin, 1991).
In this work, an alternative method is offered in which the series form of Einstein functions is
used in the evaluation of particular solution (3). The use of series and tis approach might offer
an easier alternative to computing particular and general solutions when dealing with initial
and boundary value problems. In the process of this work, the existing relationships between
Einstein’s functions and the standard Nield-Kuznetsov functions, (Roach and Hamdan, 2022)
will be utilized to express the standard Nield-Kuznetsov function of the second kind in terms
of Bessel functions.
THE EINSTEIN FUNCTIONS AND BESSEL FUNCTIONS
Roach and Hamdan, (2022), obtained particular solution (3) through the following alternate
form, introduced by Hamdan and Kamel, (2011):
𝑦𝑝 = 𝜋𝐾𝑖(𝑥) − 𝜋𝑓(𝑥)𝑁𝑖(𝑥)#(7)
where 𝑁𝑖(𝑥) and 𝐾𝑖(𝑥) are the standard Nield-Kuznetsov functions of the first and second
kind, respectively, defined as, (Nield and Kuznetsov, 2009, Hamdan and Kamel, 2011):
𝑥

𝑥

𝑁𝑖(𝑥) = 𝐴𝑖(𝑥) ∫0 𝐵𝑖(𝑡)𝑑𝑡 − 𝐵𝑖(𝑥) ∫0 𝐴𝑖(𝑡)𝑑𝑡 #(8)
𝑥

𝑥

𝐾𝑖(𝑥) = 𝑓(𝑥)𝑁𝑖(𝑥) − {𝐴𝑖(𝑥) ∫0 𝑓(𝑡)𝐵𝑖(𝑡) 𝑑𝑡 − 𝐵𝑖(𝑥) ∫0 𝑓(𝑡)𝐴𝑖(𝑡) 𝑑𝑡}#(9)
where 𝑓(𝑥) = 𝐸𝑗(𝑥) in the work of Roach and Hamdan, (2022), and in the current work.
The following relationships between Einstein functions, 𝐸𝑖(𝑥), Airy’s functions, 𝐴𝑖(𝑥) and
𝐵𝑖(𝑥), and the standard Nield-Kuznetsov functions 𝑁𝑖(𝑥) and 𝐾𝑖(𝑥) were established in a
theorem introduced by Roach and Hamdan, (2022):

𝐾𝑖(𝑥) = 𝐸𝑖(𝑥)𝑁𝑖(𝑥) +

𝑥

1 𝑥 𝜏
∫ {∫ 𝐸𝑗(𝑡)𝑑𝑡} 𝑑𝜏#(10)
𝜋 0 0
𝑥

1 𝑥 𝑥
𝐾𝑖(𝑥) = 𝐸𝑗(𝑥) {𝐴𝑖(𝑥) ∫ 𝐵𝑖(𝑡)𝑑𝑡 − 𝐵𝑖(𝑥) ∫ 𝐴𝑖(𝑡)𝑑𝑡} + ∫ {∫ 𝐸𝑗(𝑡)𝑑𝑡} 𝑑𝑡#(11)
𝜋 0 0
0
0
Using (6) and (7), the following relationships involving the polylogarithm functions are
developed:

𝐾𝑖(𝑥) = 𝐸1(𝑥)𝑁𝑖(𝑥) +

𝑥
2
𝜋𝑥 2
𝐿𝑖2 𝑒 −𝑥 + 𝐿𝑖3 𝑒 −𝑥 −
− 𝜁(3)#(12)
𝜋
𝜋
6 𝜋

1
𝑥𝜋
1
𝐾𝑖(𝑥) = 𝐸2(𝑥)𝑁𝑖(𝑥) − [ 𝐿𝑖3 (𝑒 −𝑥 ) + ] − 𝜁(3)#(13)
𝜋
6
𝜋
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𝑥
3
𝜋2
6
𝐾𝑖(𝑥) = 𝐸3(𝑥)𝑁𝑖(𝑥) − { 𝐿𝑖2 (𝑒 −𝑥 ) + 𝐿𝑖3 (𝑒 −𝑥 ) + 𝑥} − 𝜁(3)#(14)
𝜋
𝜋
3
π

𝐾𝑖(𝑥) = 𝐸4(𝑥)𝑁𝑖(𝑥) −

𝑥2
𝜋

𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑒 𝑥 ) −

4𝑥
𝜋

6

𝐿𝑖2 (𝑒 𝑥 ) + 𝜋 𝐿𝑖3 (𝑒 𝑥 ) −

𝑥𝜋
3

6

− π 𝜁(3)#(15)

With the knowledge of the expressions of 𝐴𝑖(𝑥) and 𝐵𝑖(𝑥), and their integrals in terms of
Bessel’s function of the first kind as, (Hamdan et.al., 2021):

𝐴𝑖(𝑥) =

√𝑥
[𝐼 1 (𝜇) − 𝐼1 (𝜇)] #(16)
3 −3
3

𝑥
𝐵𝑖(𝑥) = √ [𝐼−1 (𝜇) + 𝐼1 (𝜇)] #(17)
3 3
3
𝜇

𝑥

1
∫ 𝐴𝑖(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ [𝐼−1 (𝑡) − 𝐼1 (𝑡)] 𝑑𝑡 #(18)
3
3
3
0

0

𝜇

𝑥

∫ 𝐵𝑖(𝑡)𝑑𝑡 =
0

1
√3

∫ [𝐼−1 (𝑡) + 𝐼1 (𝑡)] 𝑑𝑡 #(19)
3

0

3

2

wherein 𝜇 = 3 𝑥 3/2 , then using (16)-(19) in (8), the function 𝑁𝑖(𝑥) can be expressed in terms
of Bessel’s function, as (Hamdan et.al., 2021):
𝜇

𝑁𝑖(𝑥) =

2 √𝑥
3√3

𝜇

[𝐼−1 (𝜇). ∫ 𝐼1 (𝑡)𝑑𝑡 − 𝐼1 (𝜇) ∫ 𝐼−1 (𝑡)𝑑𝑡] #(20)
3

3

0

3

3

0

Using (16)-(19) in (12)-(15), the function 𝐾𝑖(𝑥) in (12)-(15) can be expressed, respectively,
in terms of Bessel’s function, as
𝜇

𝐾𝑖(𝑥) =

2𝑥 √𝑥
3√3(𝑒 𝑥 − 1)

𝜇

{𝐼−1 (𝜇). ∫ 𝐼1 (𝑡)𝑑𝑡 − 𝐼1 (𝜇) ∫ 𝐼−1 (𝑡)𝑑𝑡} +
3

0

3

3

3

0

𝑥
2
𝜋𝑥 2
𝐿𝑖2 𝑒 −𝑥 + 𝐿𝑖3 𝑒 −𝑥 −
− 𝜁(3)#(21)
𝜋
𝜋
6 𝜋
𝜇

𝐾𝑖(𝑥) =

2√𝑥
3√3

𝜇

𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑒 −𝑥 ) {𝐼−1 (𝜇). ∫ 𝐼1 (𝑡)𝑑𝑡 − 𝐼1 (𝜇) ∫ 𝐼−1 (𝑡)𝑑𝑡} −
3

0

3

3

0

3

1
𝑥𝜋
1
[ 𝐿𝑖3 (𝑒 −𝑥 ) + ] − 𝜁(3)#(22)
𝜋
6
𝜋
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𝜇

2𝑥 √𝑥

𝜇

2√𝑥

𝐾𝑖(𝑥) = [
−
log(1 − 𝑒 −𝑥 )] {𝐼−1 (𝜇). ∫ 𝐼1 (𝑡)𝑑𝑡 − 𝐼1 (𝜇) ∫ 𝐼−1 (𝑡)𝑑𝑡}
3√3(𝑒 𝑥 − 1) 3√3
3
3
3
3
0

0

2

𝑥
3
𝜋
6
− { 𝐿𝑖2 (𝑒 −𝑥 ) + 𝐿𝑖3 (𝑒 −𝑥 ) + 𝑥} − 𝜁(3)#(23)
𝜋
𝜋
3
π

𝐾𝑖(𝑥) =

2√𝑥𝑥 2 𝑒 𝑥
3√3(𝑒 𝑥 − 1)2
−

𝜇

𝜇

{𝐼−1 (𝜇). ∫ 𝐼1 (𝑡)𝑑𝑡 − 𝐼1 (𝜇) ∫ 𝐼−1 (𝑡)𝑑𝑡} −
3

0

3

3

0

3

𝑥2
𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑒 𝑥 )
𝜋

4𝑥
6
𝑥𝜋 6
𝐿𝑖2 (𝑒 𝑥 ) + 𝐿𝑖3 (𝑒 𝑥 ) −
− 𝜁(3)#(24)
𝜋
𝜋
3 π

Although (21)-(24) do not have direct implications on solving Airy’s inhomogeneous
equation at present, they are of theoretical value and are presented in this work for the sake of
completeness and to provide a connection of Bessel’s function and Einstein’s functions.
THE EINSTEIN FUNCTIONS AND THEIR SERIES EXPRESSIONS
Some of the elementary properties of the Einstein functions, their domains, ranges, graphs and
series representations are summarised in what follows.
𝒙

Case 1: 𝑬𝟏 (𝒙) = 𝒆𝒙−𝟏
Domain of 𝐸1 (𝑥) is the set of real numbers except 𝑥 = 0, and its range is the set of values
0 < 𝐸1 (𝑥) < 1 or 𝐸1 (𝑥) > 1. Its graph is given in Fig. 1

Fig. 1. Graph of 𝑬𝟏 (𝒙)
The following improper integral of 𝐸1 (𝑥) converges:
∞

𝑥
𝜋2
∫ 𝑥
𝑑𝑥 =
#(25)
6
0 𝑒 −1
and the function has a horizontal asymptote at 0, namely:
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𝑥
= 0 #(26)
−1
First derivative of 𝐸1 (𝑥) and its indefinite integral are given by:
lim

𝑥→∞ 𝑒 𝑥

𝑒 𝑥 (𝑥 − 1) + 1
𝐸 1 (𝑥) =
#(27)
(𝑒 𝑥 − 1)2
′

∫

𝑥
𝑑𝑥 = 𝑥𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑒 −𝑥 ) − 𝐿𝑖2 (𝑒 −𝑥 ) + 𝐶 #(28)
𝑒𝑥 − 1

𝐸1 (𝑥) can be approximated by the following Maclaurin series:
𝐸1 (𝑥) = 1 −

𝑥 𝑥2
𝑥4
𝑥6
𝑥8
𝑥10
691𝑥12
+
−
+
−
+
−
2 12 720 30240 1209600 47900160 1307674368 000
+𝑂(𝑥13 )#(29)

Using (29) in (3), the following particular solution is obtained for (2) when its forcing
function is 𝐸1 (𝑥):
𝑥3
𝑥4
𝑥6
𝑥8
𝑥10
𝑥12
𝑦𝑝 = −
+
−
+
−
+
12 144 21 600 1 693 440 108 864 000 632 2821 120
691𝑥14
−
#(30)
237 996 734 976 000
and the general solution can be obtained by substituting (30) in (4).
Case 2: 𝑬𝟐 (𝒙) = 𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝒆−𝒙 )
Domain of 𝐸2 (𝑥) is the set of positive real numbers and its range is the set of negative real
numbers. Its graph is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Graph of 𝑬𝟐 (𝒙)
The following improper integral of 𝐸2 (𝑥) converges:
∞

∫ log(1 − 𝑒 −𝑥 ) 𝑑𝑥 = −
0

𝜋2
#(31)
6

and the function has a horizontal asymptote at 0, namely:
lim log(1 − 𝑒 −𝑥 ) = 0#(32)

𝑥→∞

First derivative of 𝐸1 (𝑥) and its indefinite integral are given by:
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𝐸′ 2 =

𝑒𝑥

1
#(33)
−1

∫ log(1 − 𝑒 −𝑥 ) 𝑑𝑥 = 𝐿𝑖2 (𝑒 −𝑥 ) + 𝐶 #(34)

𝐸2 (𝑥) can be approximated by the following Puiseux series:
𝑥 𝑥2
𝑥4
𝑥6
𝑥8
𝑥10
+
−
+
−
+
#(35)
2 24 2880 181440 9676800 4790011600
Using (35) in (3), the following particular solution is obtained for (2) when its forcing
function is 𝐸2 (𝑥):
𝐸2 (𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑥 −

𝑦𝑝 =

𝑥2
3𝑥 2 𝑥 3
𝑥4
𝑥6
𝑥8
𝑥10
𝑙𝑜𝑔𝑥 −
−
+
−
+
−
2
4
12 288 86 400 10 160 640 870 912 000
𝑥12
+
#(36)
632 281 531 200

and the general solution can be obtained by substituting (36) in (4).
𝒙

Case 3: 𝑬𝟑 (𝒙) = 𝒆𝒙−𝟏 − 𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝒆−𝒙 )
Domain of 𝐸3 (𝑥) is the set of positive real numbers and its range is the set of positive real
numbers. Its graph is shown in Fig. 3.

Fig. 3. Graph of 𝑬𝟑 (𝒙)
The following improper integral of 𝐸3 (𝑥) converges:
∞

∫ [
0

𝑥
𝜋2
−𝑥 )]
−
log(1
−
𝑒
𝑑𝑥
=
#(37)
𝑒𝑥 − 1
3

and the function has a horizontal asymptote at 0, namely:
𝑥
lim [ 𝑥
− log(1 − 𝑒 −𝑥 )] = 0#(38)
𝑥→∞ 𝑒 − 1
First derivative of 𝐸3 (𝑥) and its indefinite integral are given by:
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𝐸′ 3 = −
∫

𝑥𝑒 𝑥
#(39)
(𝑒 𝑥 − 1)2

𝑥
− log(1 − 𝑒 −𝑥 ) 𝑑𝑥 = 𝑥𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑒 −𝑥 ) − 2 𝐿𝑖2 (𝑒 −𝑥 ) + 𝐶#(40)
𝑥
𝑒 −1

𝐸3 (𝑥) can be approximated by the following Puiseux series:
𝐸3 (𝑥) = 1 − 𝑙𝑜𝑔𝑥 + 𝑂(𝑥 2 )#(41)
Using (41) in (3), the following particular solution is obtained for (2) when its forcing
function is 𝐸3 (𝑥):
𝑥2
(5 − 2𝑙𝑜𝑔𝑥)#(42)
4
and the general solution can be obtained by substituting (42) in (4).
𝑦𝑝 =

𝒙𝟐 𝒆 𝒙

Case 4: 𝑬𝟒 (𝒙) = (𝒆𝒙 −𝟏)𝟐
Domain of 𝐸4 (𝑥) is the set of real numbers except 𝑥 = 0, and its range is the set of values
0 < 𝐸4 (𝑥) < 1. Its graph is given in Fig.

Fig. 4. Graph of 𝑬𝟒 (𝒙)
The following improper integral of 𝐸4 (𝑥) converges:
∞

∫
0

𝑥2𝑒 𝑥
𝜋2
𝑑𝑥
=
#(43)
(𝑒 𝑥 − 1)2
3

and the function has a horizontal asymptote at 0, namely:
𝑥2𝑒 𝑥
lim
= 0#(44)
𝑥→∞ (𝑒 𝑥 − 1)2
First derivative of 𝐸4 (𝑥) and its indefinite integral are given by:
𝐸
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4

𝑥𝑒 𝑥 [𝑒 𝑥 (𝑥 − 2) + (𝑥 + 2)]
=
#(45)
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∫

𝑥2𝑒 𝑥
𝑥2
𝑥)
𝑥)
(𝑒
𝑑𝑥
=
2𝐿𝑖
+
2𝑥𝑙𝑜𝑔(1
−
𝑒
+
+ 𝐶#(46)
2
(𝑒 𝑥 − 1)2
1 − 𝑒𝑥

𝐸4 (𝑥) can be approximated by the following Maclaurin series:
𝑥2
𝑥4
𝑥6
𝑥8
𝑥10
691𝑥12
𝐸4 (𝑥) = 1 −
+
−
+
−
+
#(47)
12 240 6048 172800 5322240 118879488000
Using (47) in (3), the following particular solution is obtained for (2) when its forcing
function is 𝐸4 (𝑥):
𝑥2
𝑥4
𝑥6
𝑥8
𝑥10
𝑥12
691𝑥14
𝑦𝑝 =
−
+
−
+
−
+
#(48)
2 144 7 200 338 688 15 552 000 702 535 680 21 636 066 816 000
and the general solution can be obtained by substituting (48) in (4).
RESULTS AND DISCUSSION
Polylogarithmic expressions for the particular solutions of Airy’s inhomogeneous equation
with Einstein’s functions as its right-hand-side, as given by equation (6), are graphed in
Figs.5(a), 6(a), 7(a) and 8(a). Corresponding particular solutions obtained from Taylor and
Puiseux series, as given by equations (30), (36), (42) and (48), are plotted in Figs.5(b), 6(b),
7(b) and 8(b).
For particular solutions obtained using Taylor series expressions of the Einstein function, Fig.
5(a) and 5(b) show similar trends in the graphs, although their numerical values are different.
Similar behavior is observed in Fig. 8(a) and 8(b). Although no solution to initial or boundary
value problems has been obtained in this work, hence solutions based on the general solutions
have not been computed, it is expected that numerical values of the general solutions in both
approaches should be close.
For particular solutions in Fig. 6(a) and 6(b), and in Fig. 8(a) and 8(b), differences occur in
both the graphical trends and in the numerical values. This might be attributed to the use of
Puiseux series in these cases, or it might be possible that solutions to initial and boundary
value problems based on the general solutions would adjust themselves numerically. While
this is inconclusive at present, graphs of the particular solutions are meant to provide
information with regard to how close the polylogarithm expressions are to series expressions.
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Fig. 5(a)

Fig. 5(b)

𝑦𝑝 Corresponding to 𝐸1 (𝑥)

𝑦𝑝 of Equation (30)

In Equation (6)

Fig. 6(a)

Fig. 6(b)

𝑦𝑝 Corresponding to 𝐸2 (𝑥)

𝑦𝑝 of Equation (36)

In Equation (6)

Fig. 7(a)

Fig. 7(b)

𝑦𝑝 Corresponding to 𝐸1 (𝑥)

𝑦𝑝 of Equation (42)

In Equation (6)
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Fig. 8(a)

Fig. 8(b)

𝑦𝑝 Corresponding to 𝐸1 (𝑥)

𝑦𝑝 of Equation (48)

In Equation (6)
CONCLUSION
In this work, a method of solution of the inhomogeneous Airy’s equation when the righthand-side is one of Einstein’s functions is investigated. The method is based on expressing the
Einstein functions in series form followed by obtaining particular solutions. The main
conclusion that can be drawn from this work is that Taylor series expansions of Einstein’s
functions produce particular solutions with a trend that is similar to that of particular solutions
expressed in polylogarithmic functions.
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DIAGNOSIS OF COVID-19 DISEASE WITH MACHINE LEARNING
ALGORITHMS WITH USING WEKA
Mehmet GÜL
Faculty of Engineering, Computer Science Engineering, Şırnak University, Şırnak, Türkiye
ABSTRACT
Many studies are being conducted as a result of developing technology to increase life span
and early detection of diseases in daily life, particularly in the field of health. It is possible to
conduct detailed analyses on the datasets created about existing diseases, as well as the
increase in available information about the disease’s day by day. All studies are conducted
with the goal of increasing people’s life spans and quality of life. This situation has a
significant impact on the health systems of the countries. The Covid-19 disease, which has
recently forced many countries’ health systems, has resulted in many closures in many fields.
With the realization of the closures, many serious situations arise as a result of the fact that
the treatment of many diseases is either disrupted or individuals who are suspected of being ill
cannot go to the hospital due to the current closures. If any individuals have suspicious
situations, s/he must do early treatment with early diagnosis. Otherwise, it is delayed that
treatment of disease. Artificial intelligence algorithms were used to analyze all of these
situations in order to overcome them. The decision table, random forests, and multilayer
perceptrons algorithms were used in the study to create a model for the diagnosis of Covid-19
disease. WEKA machine learning software was used for the analysis studies on the obtained
Covid-19 dataset. Each model’s performance was assessed using 10-fold cross validation. The
accuracy criteria, correct and incorrectly classified samples, kappa, mean absolute error, and
time taken to create the model were all compared while developing the model. In this study,
the machine learning model was created with RBF Classifier, RBF Network, and Naïve Bayes
algorithms. It was changed the hyper-parameters that in these algorithms to determine the best
options. In the analysis process, the successful results are obtained from RBF Classifier
optimization algorithms.
it reported successful results in the Optimized Forest and Multilayer Perceptrons algorithms
using Pearson VII universal kernel.
Keywords: RBF classifier, RBF Network, Naïve Bayes, Weka, Covid-19
1. Introduction
Many diseases can be successfully diagnosed by examining datasets generated by machine
learning (ML) algorithms. ML algorithms are classified into three types: supervised,
unsupervised, and reinforcement learning. The samples in the dataset are classified using
supervised ML algorithms. Classified data is used to train supervised algorithms [1]. The
machine analyzes the data as it goes through the training process using the learned
information obtained from the historical data. Unlike supervised ML algorithms, the selflearning process in unsupervised ML algorithms is completed without correctly labeled data.
The trial-and-error method is used in reinforcement learning to make discoveries [2]. The
rewarding and punishment processes are carried out sequentially in the trial-and-error
approach. At the end of the task, the machine discovers the correct approach thanks to
punishment and reward. Although disease diagnosis studies using ML algorithms are not the
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first, many studies have yielded positive results [3 – 8]. Table 1 shows some of the successful
results reported in the studies conducted. Multiple algorithms are used for disease prediction
rather than a single algorithm.
Table 1: Disease prediction with ML algorithms, as well as the best ML algorithms and
accuracy rates.
Studies
Disease Prediction ML Algorithms
Best Algorithm Accuracy
Obtained
[3]
Coronary Artery LR, DT, RF, SVM, ANN
93.03%
Disease
k-NN, ANN
[4]
Respiratory
RF, DT, MLP
DT
99.41%
Disease
[5]
Breast Cancer
SVM, DT, NB, k- SVM
97.13%
NN
[6]
Diabetes
DT, SVM, NB
NB
76.30%
[7]
Dementia
J48 DT, NB, RF, J48 DT
99.23%
MLP
[8]
Fatty Liver Disease LR, k-NN, DT, LR
75.00%
SVM, NB, RF
Some studies on the use of machine learning for disease prediction; A data set created based
on laboratory findings was evaluated with Convolutional Neural Network (CNN) in a study
conducted in Brazil, and an accuracy of 76 percent was obtained [9]. High accuracy in Covid
-19 disease prediction was obtained in the dataset created from Open-Source X-Ray images
[10]. Another study [11] successfully predicted the mortality rates of Covid -19 patients
during their illness by 90% about 10 days earlier.
Covid-19 disease, which has posed a serious threat to the entire world in recent years, was
investigated in the study. The algorithms used in the study are the RBF classifier, the RBF
Network, and the Naive Bayes algorithms. The Waikato Environment for Knowledge
Analysis (WEKA) software was used to compile the algorithms. As a result of the research, a
model was created to predict the presence of the diseases mentioned in the patient by
analyzing Covid-19 symptoms.
2. Materials and Methods
2.1. Modelling
SMOTE and Spread Subsample-controlled ML algorithms were used to preprocess the data.
The WEKA Explorer module was used to create the model of the algorithms discussed in the
study. It was validated the classifiers under consideration with a factor of ten. Each algorithm
was used to assess breast cancer separately.
2.1.1. RBF classifier
It was created the RBF classifier algorithm while working on multivariate interpolation
problems. It is the primary research area, particularly in numerical analysis studies. The
design of a neural network can also be viewed as a hyperspace surface fitting problem, with
the RBF method acting as a nature selection groove. A typical RBF network has three layers
of functionality: the input layer, the hidden layer, and the output layer. RBF classifier
algorithm F(x) function
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𝐻

𝐹

∗ (𝑥)

= ∑ 𝑤𝑖 𝐺(𝑥, 𝑡𝑖 ),

𝐻<𝑁

𝑖=1

is in the form. The 𝐺(𝑥, 𝑡𝑖 ) included in the function is a function with center 𝑡𝑖 , 𝑤𝑖 is a
weighting factor and H is the number of centers, in other words the size of the hidden layer.
To determine the simplest learning strategy adopted in RBF networks, fixed centers are
randomly selected to use RBF. If 𝑡𝑖 -centered Gaussian RBF is:
𝐺(‖𝑥 − 𝑡𝑖 ‖) = 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐻
2
𝑑𝑚𝑎𝑥

‖𝑥 − 𝑡𝑖 ‖2 ) , 𝑖 = 1, … , 𝐻

is turned into a function The maximum distance between the selected centers is represented
by 𝑑𝑚𝑎𝑥 in the preceding function. The fixed-centered method's main disadvantage is the
requirement for a large training set in order to obtain a reasonable classification [12].
2.1.2. RBF Network
The RBF network’s origin is used to perform precise interpolation of a set of data points in a
multidimensional space [13]. The RBF network is a universal estimator that is simply more
popular than Multi-layer perceptrons due to its simpler structure and much faster training
process. Classification and function method are widely employed. Similar input vectors
always produce similar outputs in a properly trained RBF network, whereas distant input
vectors produce nearly independent outputs. The RBF algorithm’s local generalization feature
is responsible for this feature. A receiver area network has a relational network in which the
input to the network determines only a small subspace. The domain of receiver field functions
has a finite real range defined by the parameters of the function. The receptive field function
is particularly appealing because it produces a local effect. Thus, by adjusting the parameters
of the receptive field functions and/or adding or removing neurons, receptive field networks
can be properly constructed.
2.1.3. Naive Bayes
The Naive Bayesian (NB) theorem is a statistical machine learning inference algorithm that
predicts class membership probabilities. The NB algorithm is based on Thomas Bayes'
theorem, which was developed by the famous mathematician. It is a method that can be
applied to both large and small datasets, and as a result of the process, high accuracy and
speed can be obtained. In short, logical approaches such as [14] are obtained by reasoning
with Bayes' theorem, updating the probability of hypotheses in light of new evidence, and so
on. In summary, given the difficult sample complexity, the Bayesian classifier provides
conditional independent assumptions that reduce the number of parameters to be estimated in
the P(X | Y) model from 2(2𝑛 − 1) to just 2n.
𝑝(𝑐𝑗 |𝑑) =

𝑝(𝑑|𝑐𝑗 ) 𝑝(𝑐𝑗 )
𝑝(𝑑)

In the theorem,
𝑝(𝑐𝑗 |𝑑): is the probability of instance d belonging to class 𝑐𝑗 , and
𝑝(𝑑|𝑐𝑗 ): is the probability of instance d not belonging to class 𝑐𝑗 . The likelihood of creating
an instance of d over the c j class
𝑝(𝑐𝑗 ): is likelihood of creating class 𝑐𝑗
𝑝(𝑑): likelihood of creating instance d
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The Naive Bayes theorem has some benefits and drawbacks.
Advantages:





Classification operation that is quick to train (single scan).
Not affected by irrelevant characteristics
It is possible to process both real and discrete data.
Handles streaming data well

Disadvantages:


Assumes feature independence

2.2. Comparative Analysis
A 10-fold cross-validation test was used to compare the performances of different supervised
machine learning algorithms in light of the important criteria listed above.
2.2.1. Accuracy
The correct estimation based on the model’s total estimations is accepted as a criterion for all
samples [15]. Depending on the correct classifications, each algorithm may produce a unique
set of performance results. The ratio of true positives (TP), true negatives (TN), false positives
(FP), and false negatives (FN) classified as true is used to calculate accuracy. The calculation
needed for precision is as follows;
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
The comparison analyze includes important accuracy measures, such as precision, recall, and
F-Measure. It is calculated by dividing the sum of TP and FP by all predicted positive TP
estimates. Precision is also used to determine how many people who are classified as positive
for each disease actually have the disease [15]. The precision determination formula is as
follows;
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
The recall measures the accuracy of the TP prediction on the true positive samples in the
dataset. It is divided TP by the sum of TP and FN to get the recall percentage of how many of
all cases with positive disease diagnoses were correctly identified by the model.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
Because precision and recall are different metrics, the F-Measure value assesses the harmony
and balance of the two. The formula below is used to calculate F-Measure. When one
criterion is improved at the expense of another, the F-Measure score decreases [15].
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 𝑥

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

2.2.2. Correctly and Incorrectly Classified Instances
It is taken into account when comparing machine learning algorithms. The sum of the TP and
TN estimates is the result of correctly classified instances. The result of mis-classified
samples, on the other hand, is obtained as the sum of the model’s FP and FN predictions [16].
2.2.3. Kappa Statistic
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While Cohen’s Kappa statistic determines the reliability of results between the same two
raters, it also determines how closely the raters agreed by chance. A score of zero indicates
that there is no or little agreement between the two raters. The score, however, can also be
less than zero. If the score is 1 point, it is indicating complete agreement [17]. 𝑃0 represents
the probability of agreement in the formula below, and 𝑃𝑒 represents the probability of
random agreement between the evaluators.
𝐾=

𝑃0 − 𝑃𝑒
1 − 𝑃𝑒

where 𝑃0 is the probability of agreement and 𝑃𝑒 is the probability of random agreement
between the raters.
2.2.4. Mean Absolute Error (MAE)
To assess the performance of the developed model, the amount of misclassifications or errors
in model estimation must be measured. MAE [18] is used to calculate the amount of error.
The MAE is calculated by taking the average of all absolute errors and determining how close
the predicted value is to the true value in the dataset. The MAE value obtained from the
following formula has n representing the total number of errors, the total symbol, 𝑥𝑖
representing the predicted value, x representing the actual value, and the vertical bars
representing the absolute value [18].
𝑛

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑥𝑖 − 𝑥|
𝑛
𝑖=1

2.2.5. Time taken to build the model
It is the expression in seconds of the model's realization time. In other words, it denotes the
amount of time required to train the model. This value is required to determine which model
will perform faster.
2.3. Finding the Best Model
Accuracy in a model to be created may not be sufficient in selecting the best model on its
own. In this case, the results of other model performances should be considered [19]. Best
performance, on the other hand, is obtained when the dataset is symmetrical or has a close or
equal number of samples per class [15]. The first stage imbalance was discovered when the
Covid-19 dataset was examined. The data set contains more non-repeatable samples than it
does repetitive samples. A number of criteria were considered in this case in order to select
the most appropriate algorithm to be used for examining the model created for the diagnosis
of Covid-19 disease. The criteria that were determined were as follows:







Highest accuracy, precision, recall and F-measurement;
The highest correctly classified examples;
Lowest misclassified samples;
Highest kappa stat score;
Lowest mean absolute error;
Minimum time required to build the model

3. Results
3.1. Covid -19 Presence and Symptoms dataset
The Covid -19 Symptoms and Presence dataset from Kaggle was used in the scope of the
study. The dataset has 20 attributes and one class attribute. There were 5434 samples in the
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dataset, with 81 percent defined as Yes and 19 percent defined as No. The figure below
depicts the data visualization by attribute. SMOTE and Spread Subsample techniques were
used to stabilize the dataset before training and testing it to create the Covid -19 predictor.
The raw dataset is shown in Figure 1 and the results is shown in Figure 2 that obtained after
applying of SMOTE technique.

Figure 1: Imported dataset composition of WEKA Explorer and some visualizations
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Figure 2: Shows the result of balancing the dataset via SMOTE using a bar graph to represent
the number of samples per class in WEKA Explorer
3.1.1. Modelling
The results of the experiments performed during the process in the model created, including
the dataset hyper-parameter optimization, are discussed separately in the model developed for
disease prediction.
3.1.2. Hyperparameter Optimization
The study's aim is that find that the best algorithm to use in the disease prediction model that
has been developed. The best configuration and optimal performance of an algorithm are
obtained during the model creation process. The first algorithm is the RBF Classifier
algorithm, and the results is shown in Table 2.
Table 2: The results obtained from RBF Classifier algorithm.
Training Number
Seed Number
Attribute Weight
1
1
False
2
2
False
3
3
False
4
1
True
5
2
True
6
3
True

Accuracy
95.84%
95.91%
95.79%
96.10%
96.19%
96.05%

Six trainings were performed in the table with Seed numbers ranging from 1 to 3 in the RBF
Classifier algorithm and the Attribute Weight option set to True or False. Accuracy rates were
96.62 percent with Attribute Weight set to False and Seed 1 set, 96.79 percent with Seed 2 set,
and 96.69 percent with Seed 3 set, in that order. When Attribute Weight was set to True and
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Seed was set to 1, accuracy was 95.91 percent, 95.79 percent when set to Seed 2, and 95.96
percent when set to Seed 3. The RBF Network algorithm is the next algorithm covered in the
study, and the results are shown in the Table 3.
Table 3: The results obtained from RBF Network algorithm
Training Number
Clustering Seed Number
1
1
2
2
3
3

Accuracy
94.51%
94.36%
94.55%

Three trainings were performed in the table by varying the Clustering Seed Number in the
RBF Network algorithm from 1-3. The accuracy rates obtained when Clustering Seed 1 was
determined were 94.51 percent, 94.36 percent when Clustering Seed 2 was determined, and
94.55 percent when Clustering Seed 3 was determined, respectively. The Naive Bayes
algorithm is the next algorithm discussed by the researchers within the scope of the study, and
the results are shown in the Table 4.
Table 4: The results obtained from NB algorithms
Training Number
Use
Kernel Supervised
Estimator
Discretization
1
False
False
2
True
False
3
False
True

Accuracy
93.98%
93.98%
93.98%

Three trainings were performed in the table by varying the Kernel Estimator and Supervised
Discretization hyperparameters in the NB algorithm. In all three trainings, the same result was
obtained in 93.98 percent of the cases.
3.1.3. Results for Comparative Analysis
The developed disease prediction model underwent hyper-parameter optimization. The best
configuration was determined by taking the best results from each algorithm. 10-fold crossvalidation technique was used to evaluate the developed models. Table 5 shows the accuracy
performance results of the created model.
Table 5: Accuracy performance results
Algorithm
Accuracy
Precision
RBF Classifier
96.19%
0.971
RBF Network
94.55%
0.947
NB
93.98%
0.940

Recall
0.952
0.944
0.939

F-Measure
0.962
0.945
0.940

Table 5 displays the Accuracy, Precision, Recall, and F-Measure results for each algorithm
separately. The highest accuracy values of each algorithm were indicated in bold letters while
the model was being built. The time values needed to create the model as a result of the 10fold cross-validation process were also classified as model performance accuracy and
inaccuracy. Classification was determined using the Kappa Statistic and the Mean Absolute
Error. The obtained results are shown in Table 6 below.
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Table 6: Time taken during model creation, and other results.
Algorithm
Correctly
Incorrectly Kappa
Mean
Classified
Classified
Statistic
Absolute
Instances
Instances
Error
4044
160
0.923
0.079
RBF
Classifier
3975
229
0.891
0.08
RBF
Network
3951
253
0.879
0.08
NB

Time in
Seconds
1.83
0.08
0

4. Discussion
The researchers thoroughly examined all of the findings. As a result of the analysis, an
optimal prediction model for Covid-19 disease prediction was developed. Tables 2, 3, and 4
show the results of the models developed for Covid-19 disease prediction. The kappa statistics
derived from the data set were used to determine the usefulness and evaluation of the existing
model. According to the results, the algorithm with the best performance is the RBF
Classifier, which has a value of 96.19 percent. The RBF Classifier algorithm achieves the
highest Kappa statistical value of 0.923. The results are depicted in figures 3, 4, and 5.

Figure 3: The results obtained from DT, OF and MLP algorithms
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Figure 4: Correctly Classified Instances and Incorrectly Classified Instances of DT, OF, and
MLP algorithms.

Figure 5: Kappa Statistic, Mean Absolute Error, and Time in Seconds values of DT, OF, and
MLP algorithms
The Covid-19 data set was examined within the scope of the study. Figure 3 depicts the best
performances of the examined algorithms during the training process of the modified
hyperparameters. When the data was examined, the RBF Classifier algorithm produced
successful results for Covid-19 disease prediction. Figure 4 depicts the study's Correctly
Classified Instances and Incorrectly Classified Instances results from the RBF Classifier, RBF
Network, and NB algorithms. When the results were examined, the RBF Classifier algorithm
produced a successful result. When the graph in Figure 5 is examined, the RBF Classifier
based on Kappa Statistic data, the DT algorithm based on Mean Absolute Error data, and the
OF algorithm based on Time in Seconds values data all produced successful results.
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5. Conclusions
The study's goal was to develop a Covid-19 disease prediction model using three supervised
machine learning algorithms: RBF Classifier, RBF Network, and NB algorithms. A
comparison was made by evaluating the models' performances in 10-fold cross validation
using WEKA machine learning software. The Covid-19 disease prediction model with the
support vector machine and the Pearson VII universal kernel produced the highest accuracy
rates of 96.19 percent. The RBF Classifier algorithm performed well in the disease prediction
model developed using the RBF Classifier, RBF Network, and NB algorithms in terms of
precision, F-Measure, accuracy, correctly classified instances, and incorrectly classified
instances.
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Musa acuminata’da VOZ TRANSKRİPSİYON FAKTÖR AİLESİNİN GENOM ÇAPLI
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Özet
Muz (Musa spp.), dünya nüfusu için özellikle gelişmekte olan ülkelerde temel bir meyve
mahsulüdür. Muz mükemmel bir enerji kaynağıdır ve belirli mineraller ile A, C ve B6
vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca, bu çok yıllık, tek çenekli bitki önemli bir lif, şeker,
nişasta ve selüloz kaynağıdır. Bitki transkripsiyon faktörlerinin (TF'ler) genom çapında
karakterizasyonu kritik öneme sahiptir. Transkripsiyon faktörleri, strese duyarlı genleri
düzenleyerek stres toleransında rol oynarlar. Bu nedenle, genlerin ekspresyonu, farklı
uyaranlara bitki tepkilerinde önemli roller oynar. Bu çalışmada, muz VOZ transkripsiyon
faktör ailesi genlerinin kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı VOZ gen ailesinin
üyelerinin Musa acuminata’da in siliko olarak genom çapında belirlenmesi ve karakterize
edilmesidir. VOZ genleri muzun 1, 4, 6, 7 ve 10 numaralı kromozomlarında dağılmıştır. VOZ
proteinleri 282-768 amino asit dizisi aralığına sahip olduğu belirlenmiştir. Bunlar içerisinde en
uzun aminoasit dizisine sahip olan 768 aminoasit ile M. acuminata-VOZ-2 olmuştur. Buna
karşılık olarak en kısa aminoasit dizisi 282 aminoasit ile M. acuminata-VOZ-4’te elde
edilmiştir. Yine asidikten alkaliye değişen teorik izoelektrik noktası 4.90 ile 7.91 arasındadır.
En yüksek değer M. acuminata-VOZ-2 (7.91) elde edilirken, en düşük değer M. acuminataVOZ-4 (4.90) olmuştur. Moleküler ağırlık ise 31.079 ile 87.013 kDa arasında değişiklik
göstermiştir. M. acuminat -VOZ-4 te 31.079 kDa olurken, M. acuminata-VOZ-2 de 87.013 kDa
olmuştur. M. acuminata VOZ genlerinin korunmuş bölge yapılarının evrimsel süreçteki
durumlarını aydınlatmak için yapılan filogenetik analizler sonucunda 3 farklı grupta
kümelendiği tespit edilmiştir. Buna göre sınıflandırmada benzer bölgelerde yerleşim
gösterenlerin birbirine yakın amino asit yapısına sahip olduğu ve bunun için aynı grupta yer
aldığı söylenebilir. En fazla motif M. acuminata-VOZ-2(18 motif), en az motif ise M.
acuminata -VOZ-4 (8 motif) elde edilmiştir. M. acuminata ‘da bulunan VOZ proteinleri
içerisinden %90 ve üzeri güvenilirlikte çıkan 5 VOZ proteini belirlenmiştir. En yüksek ekzon
ve intron sayıları M. acuminata-VOZ-5 te elde edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların
muzda VOZ gen ailesi üzerine ileride gerçekleştirilebilecek fonksiyonel araştırmalar için
faydalı olabileceği görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Biyoinformatik, VOZ, In siliko analiz, M. acuminata
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Abstract
Banana (Musa spp.) is a staple fruit crop for the world population, especially in developing
countries. Bananas are an excellent source of energy and are rich in certain minerals and
vitamins A, C and B6. Also, this perennial, monocotyledonous herb is an important source of
fiber, sugar, starch and cellulose. Genome-wide characterization of plant transcription factors
(TFs) is critical. Transcription factors play a role in stress tolerance by regulating stresssensitive genes. Therefore, the expression of genes plays important roles in plant responses to
different stimuli. In this study, a comprehensive analysis of the banana VOZ transcription factor
family genes was performed. The aim of this study was to identify and characterize members
of the VOZ gene family in silico genome-wide in Musa acuminata. The VOZ genes are
distributed on chromosomes 1, 4, 6, 7 and 10 of banana. VOZ proteins were determined to have
the amino acid sequence range of 282-768. Among them, M. acuminata-VOZ-2 has the longest
amino acid sequence with 768 amino acids. In contrast, the shortest amino acid sequence with
282 amino acids was obtained in M.acuminata-VOZ-4. Again, the theoretical isoelectric point
varying from acidic to alkaline is between 4.90 and 7.91. The highest value was obtained for
M.acuminata-VOZ-2 (7.91), while the lowest value was M.acuminata-VOZ-4 (4.90). The
molecular weights varied between 31,079 and 87,013 kDa. It was 31,079 kDa in M. acuminata
-VOZ-4, while it was 87.013 kDa in M.acuminata-VOZ-2. As a result of phylogenetic analyzes
carried out to elucidate the evolutionary status of conserved region structures of M. acuminata
VOZ genes, it was determined that they were clustered in 3 different groups. Accordingly, it
can be said that those located in similar regions in the classification have amino acid structures
close to each other and therefore are in the same group. The most motifs were obtained from
M. acuminata -VOZ-2 (18 motifs), while the least motifs were obtained from M. acuminata VOZ-4 (8 motifs). Among the VOZ proteins found in M. acuminata, 5 VOZ proteins with a
reliability of 90% and above were determined. The highest exon and intron numbers were
obtained in M. acuminata-VOZ-5. We believe that the results obtained from this study may be
useful for future functional studies on the VOZ gene family in bananas.
Keywords: Bioinformatics, VOZ, In silico analysis, M. acuminata

Giriş
Muz (Musa spp.), dünya nüfusu için özellikle gelişmekte olan ülkelerde temel bir meyve
mahsulüdür. Mahsul, başta Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ve Karayipler olmak üzere
tropik ve alt tropik bölgelerde 100'den fazla ülkede yetiştirilmektedir (1). Muz mükemmel bir
enerji kaynağıdır ve belirli mineraller ile A, C ve B6 vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca,
bu çok yıllık, tek çenekli bitki önemli bir lif, şeker, nişasta ve selüloz kaynağıdır. Ökaryotik
hücrelerdeki veya organizmalardaki hemen hemen tüm biyolojik süreçler, gen ekspresyonunun
transkripsiyonel kontrolünden etkilenir. Bu nedenle, düzenleyici düzey, genetik mühendisliği
için iyi bir başlangıç noktasıdır. Düzenleyici proteinler, tek başına veya diğer proteinlerle
kompleks halinde, RNA polimerazın spesifik genlerin promotörlerine alınmasını aktive ederek
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veya baskılayarak (veya her ikisini birden) yaparak transkripsiyonel kontrolde yer alırlar (2).
Bu proteinlere transkripsiyon faktörleri denir. Bitki transkripsiyon faktörlerinin (TF)
izolasyonu ve genom çapında karakterizasyonu kritik öneme sahiptir (3,4). TF'ler, strese
duyarlı genleri düzenleyerek stres toleransında rol oynarlar. Bu nedenle, genlerin ekspresyonu,
farklı uyaranlara bitki tepkilerinde önemli roller oynar. Vasküler bitki tek parmaklı (VOZ) TF
ailesi birçok bitki türünde bulunur. VOZ ailesi 635 üye içerir ve 166 bitki türünde homologtur
(5). VOZ'lar sürekli değişen çevresel streslere karşı koruyucu rol oynar ve bitki büyümesini ve
gelişimini düzenler. VOZ proteinleri, VOZ1 ve VOZ2 olmak üzere iki üyeye sahip bitkiye
özgü TF ailesidir. VOZ, ekin bitkilerinde çiçeklenmenin düzenlenmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. VOZ1/2, esas olarak CONSTANS (CO) ile etkileşime girerek çiçeklenmeyi
desteklemektedir (6). Transkripsiyonel düzenleyiciler bitkinin kuraklık, yüksek ve düşük
sıcaklık gibi abiyotik stres faktörlerine karşı toleransını engellemektedir. Örneğin, VOZ2'nin
aşırı ekspresyonu, A. thaliana'da bitkilerin kuraklığa ve düşük sıcaklık streslerine karşı
toleransını bozmuştur, ancak mantar patojenine karşı direnci arttırmıştır (7). A. thaliana'da
voz1/voz2 (ikili mutantlar), düşük sıcaklık ve su streslerine karşı gelişmiş tolerans göstermiştir.
VOZ1 ve VOZ2, DREB2C veya DREB2A ifadesini bastırmıştır (8,9). Çeşitli bitki türlerinde
VOZ gen ailesinin evrimi ve fonksiyonunun analizinde karşılaştırmalı genom uygulamasına
ilişkin araştırmalar bildirilmiş olmasına rağmen, muzdaki VOZ ailesi genlerinin spesifik
evrimsel ilişkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, muz VOZ ailesi
genlerinin kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, muzdaki 5 VOZ geni tanımlanmıştır
ve filogenetik ilişkileri, gen yapıları, korunmuş motifleri, kromozomal konumları analiz
edilmiştir. Sonuçlar, bu genlerin işlevlerinin daha fazla araştırılması için önemli bir teorik temel
sağlamaktadır ve ayrıca diğer türlerde VOZ transkripsiyon faktörü gen ailesinin
tanımlanmasına ve kapsamlı analizine yardımcı olacaktır.
Materyal ve Metot
Musa acuminata genomunda VOZ genlerinin belirlenmesi
Musa acuminata genomundaki VOZ gen ailesinin protein dizileri Pfam (http://pfam.xfam.org/)
veritabanı kullanılarak Phytozome veritabanı v12.1 (http:// www.phytozome.net) ’dan elde
edilmiştir. Muz genomundaki tüm muhtemel VOZ genlerini belirlemek için, hem Phytozome
veritabanın v13’teki blastp hem de gizli Markov model (HMM) (http://www.ebi.ac.uk) araması
varsayılan parametrelerle Musa acuminata genomunda taranmıştır. İlişkili olmayan diziler
“decrease redundancy aracı” (http://web.expas y.org/decrease_redundancy/) kullanılarak elde
edilmiştir. İlişkili dizilerdeki VOZ domaininin varlığı HMMER (http://www.ebi.ac.uk)
veritabanı kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen VOZ proteinlerinin moleküler ağırlığı ve
teorik izoelektrik noktası (pI) “ProtParam aracı” (http://web.expasy.org/protp aram)
kullanılarak belirlenmiştir.
VOZ genlerinin yapısı, fiziksel yerleri, korunmuş motiflerinin belirlenmesi
VOZ proteinlerinin ekzon-intron bölgeleri hakkında bilgi edinmek için, Gene Structure Display
Server v2.0 kullanılmıştır (GSDS, http://gsds.cbi.pku.edu.cn/). Hem genom dizileri hem de

www.artuklukongresi.org

1064

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

kodlanan DNA (CDS) dizileri VOZ genlerinin pozisyon bilgisini tahmin etmede kullanılmıştır.
Phytozome veritabanı v12.1 kullanılarak, VOZ genlerinin kromozomal yerleri ve büyüklükleri
belirlenmiştir. VOZ genleri tüm M. acuminata kromozomlarına işaretlenmiş ve MapChart
programı ile çizilmiştir (10). VOZ proteinlerinin ilave korunmuş motiflerini belirlemek için,
“Multiple EM for Motif Elicition (MEME) Aracı” (MEME v4.11.1; http://memesuite.org/)kullanılmıştır. Minimum/maksimum genişlik ve Motiflerin maksimum sayısı için
sınırlar sırasıyla 2, 50 ve 20 olarak ayarlanmıştır. Motif bölgeleri 2 ile 300 arasındadır. Phyre2
Tool kullanılarak tüm proteinler için Üç Boyutlu (3D) yapıları elde edilmiştir
(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2/html/page.cgi?id =index).
Filogenetik analizler ve dizi hizalama
Filogenetik analizler, 1000 tekrarlı bootstrap değeri ile Neighbour-joining (NJ) metoduna göre
yapılmıştır. VOZ protein dizileri ClustalW kullanılarak hizalanmıştır (11). MEGA v7 programı
kullanılarak filogenetik ağaç elde edilmiştir. Ağaç, İnteraktif Yaşam Ağacı (iTOL) arayüzü
kullanılarak şekillendirilmiştir (iTOL; http://itol.embl.de/index.shtml ).
Bulgular ve Tartışma
M. acuminata genomundaki VOZ gen ailesinin belirlenmesi Phytozome veritabanı v13’te
bulunan muz genomunda, Pfam veritabanı kullanılarak anahtar kelime taraması (keysearch)
yapılmıştır. Bu tarama sonucunda VOZ protein homolojisine sahip 5 gen bulunmuştur. VOZ
domainlerinin varlığı HMMER veritabanı kullanılarak doğrulanmıştır. Ayrıca varsayılan VOZ
domaini içeren genlerden ilişkili olmayan diziler uzaklaştırıldıktan sonra tekrar HMMER
veritabanı ile doğrulama yapılmıştır. Muz genomundan elde edilen 5 aday VOZ geni Tablo 1’de
listelenmiştir. Ayrıca bu genlerin teorik izoelektrik noktaları, moleküler ağırlıkları, aminoasit
ve CDS dizi uzunlukları da verilmiştir. VOZ genleri muzun 1, 4, 6, 7 ve 10 numaralı
kromozomlarında dağılmıştır (Şekil 1). VOZ proteinleri 282-768 amino asit dizisi aralığına
sahip olduğu belirlenmiştir. Bunlar içerisinde en uzun aminoasit dizisine sahip olan 768
aminoasit ile M. acuminata-VOZ-2 olmuştur. Buna karşılık olarak en kısa aminoasit dizisi 282
aminoasit ile M. acuminata-VOZ-4’te elde edilmiştir. Yine asidikten alkaliye değişen teorik
izoelektrik noktası 4.90 ile 7.91 arasındadır. En yüksek değer M. acuminata-VOZ-2 (7.91) elde
edilirken, en düşük değer M. acuminata-VOZ-4 (4.90) olmuştur. Moleküler ağırlık ise 31.079
ile 87.013 kDa arasında değişiklik göstermiştir. M. acuminata -VOZ-4 te 31.079 kDa olurken,
M. acuminata -VOZ-2 de 87.013 kDa olmuştur.
ID

Physical position on Musa acuminata genome
Protein length
End Position
(aa)
(bp)

Musa acuminata Genomic
Database Identifier Chromosome Start position (bp)

pI

Molecular
Instability index
weight (Da)

Stable or
unstable

M.acuminata_Voz_1 GSMUA_Achr7G10980_001
M.acuminata_Voz_2 GSMUA_Achr10G26120_001

7
10

88.206.76
29.846.932

88.227.98
29.852.620

507
768

6.09
7.91

56418.54
87003.85

59.19
52.21

unstable
unstable

M.acuminata_Voz_3 GSMUA_Achr4G15020_001

4

11.322.267

11.327.759

621

5.67

70413.56

47.56

unstable

M.acuminata_Voz_4 GSMUA_Achr1G27380_001

1

24.049.599

24.051.181

282

4.90

31079.37

48.02

unstable

M.acuminata_Voz_5 GSMUA_Achr6G22210_001

6

19.073.885

19.079.598

537

5.51

61569.58

50.80

unstable

Tablo 1. M. acuminata genomunda bulunan VOZ genleri hakkında bilgi
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Şekil 1. VOZ genlerinin M. acuminata kromozomlarındaki dağılışı
VOZ genlerinin filogenetik analizleri, korunmuş motifleri ve gen yapısı VOZ proteinleri
arasındaki ilişkiyi belirlemek için M. acuminata, A. thaliana, O. sativa, Z. Mays, S. bicolor ve
C. sativus bitkilerinin VOZ genleri kullanılarak filogenetik ağacı ortaya çıkarılmıştır. Sekanslar
MEGA7'de ClustalOmega [Clustal W] ile hizalandı ve filogenetik ağaç, VOZ proteinlerinin
amino asit sekansına dayanan 1000 tekrarlayan bootstrap değerine sahip komşu yöntem
kullanılarak çizilmiştir (Şekil 2). Buna göre sınıflandırmada benzer bölgelerde yerleşim
gösterenlerin birbirine yakın amino asit yapısına sahip olduğu ve bunun için aynı grupta yer
aldığı söylenebilir.
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Şekil 2. M. acuminata, A. thaliana, O. sativa, Z. Mays, S. bicolor ve C. sativus bitkilerinin
VOZ proteinleri ile çizilen filogenetik ağaç
MEME (v4.12.1) (12) programı kullanılarak VOZ proteinlerinde yapılan korunmuş motif
analizlerinde 20 korunmuş motif tespit edilmiştir. Belirlenen motiflerin uzunluğu 2–50
aminoasit aralığında olmuştur. En fazla motif M. acuminata-VOZ-2 (18 motif), en az motif ise
M. acuminata-VOZ-4 (8 motif) elde edilmiştir (Şekil 3). Aynı motifleri içeren bütün M.
acuminata genleri aynı gruba dâhil olup, filogenetik ağaçta aynı sınıfta bulunmaktadır.

Şekil 3. VOZ genlerinde tahmin edilen motiflerin dağılımı
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Gene Structure Display Server v2.0 ile VOZ genlerinde yapılan yapısal analiz sonucunda ekzon
ve intron sayıları belirlemiştir. En yüksek ekzon ve intron sayıları M.acuminata-VOZ-5 te elde
edilmiştir (Şekil 4). Tüm organizmalarda bulunan VOZ genlerinde olduğu gibi M. acuminata
VOZ genleri de intron-ekzon sayı ve durumlarına göre filogenetik ağaçta benzer sınıflarda yer
almıştır. Bu sonuç, tüm VOZ genleri arasında evrimsel açıdan korunmuş bir ilişkinin
varolabileceğini ve VOZ üyelerinin benzer ekzon-intron organizasyon paternleri göstermesi
çeşitli abiyotik stresleriyle ilgili benzer fonksiyonlara sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Şekil 4. VOZ genlerindeki ekzon ve intronların sayısı, uzunluğu ve pozisyonu
Phyre2 veri tabanı kullanılarak Protein Data Bank[PDB]’da bulunan VOZ proteinleri ile
BLASTP taraması yapılmış ve bu proteinlerin 3 boyutlu homoloji modellemesi yapılmıştır.Bu
veri tabanı VOZ proteinlerin yapısının ve fonksiyonlarının tahminlenmesinde kullanılmıştır.Bu
çalışmada %90 ve üzeri güvenilirlikte çıkan sonuçlar baz alınmıştır. M. acuminata ‘da bulunan
VOZ proteinleri içerisinden %90 ve üzeri güvenilirlikte çıkan 5 VOZ proteini belirlenmiştir
(Şekil 5).

Şekil 5. VOZ proteinlerinin 3D modellemesi
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SONUÇ
Musa acuminata genomunda VOZ gen ailesi ile in siliko olarak yapılan bu çalışmada 5 VOZ
üyesi tespit edilmiştir. Muzdaki VOZ gen ailesi üzerinde daha fazla fonksiyonel araştırma için
bir temel sağlamaktadır. Sonuç olarak çalışmamız, VOZ genlerinin fonksiyonlarının çalışılması
için sonraki çalışmalara ışık tutucu niteliktedir ve farklı türlerde VOZ genlerinin evriminin
anlaşılmasına önemli katkılar sağlayabilir.
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ABSTRACT
Most of the car engines use fossil based fuels which are estimated to run out in a period of 5060 years. Scientists are also researching ways to improve the performance of existing fuels
and reduce emissions to the environment on the one hand while trying to provide an
alternative to petroleum-based fuels on the other hand. They come from gasoline and diesel
fuels to reduce harmful emissions to the environment and one of the most studied subjects of
increasing fuel efficiency values and decreasing the fuel consumption. Boron is a promising
additive for fossil fuels in combustion applications. It can increase the overall engine
efficiency and reduce the harmful exhaust emissions and the fuel consumption, because boron
itself is among the highest energy density materials. In this review study, effects of boron
additives were investigated on the engine performance parameters such as power, torque and
fuel consumption.
Keywords: Internal combustion engine; Boron additives; Engine performance parameters

1. INTRODUCTION
Most of the internal combustion engines used nowadays use petroleum based fuels. However;
due to the fact that fossil fuel source is at a limited quantity that will eventually be exhausted
completely, researchers have embarked on studying alternative energy sources that will take
over petroleum based fuels in future. In addition, the exhaust gas emissions that pollute
environment as a result of usage of petroleum fuels, has further intensified the researches
towards alternative energy resources. Together with these researches, studies are conducted to
improve the fossil fuels quality by adding some additives that aim at improving engine
performance and lowering exhaust emissions [1-3]. Boron is a promising additive for fossil
fuels in combustion applications. It can increase their overall heat release and reduce ignition
temperature, because boron itself is among the highest energy density materials [4-6]. Boron
has excellent potential as a liquid fuel additive due to its high volumetric and gravimetric
heating value. In recent times, boron particles have been used as surfactants to increase the
performance values of liquid particles. When boron nanoparticles were added to liquid fuels,
it was observed that the surface tension decreased and the dispersion quality of the particles in
the fuel increased. Nanoparticles added to liquid fuels provide a better heat transfer rate,
which increases combustion rates and reduces fuel consumption and thus positively affects
the emission characteristics of the fuel [7]. Boron particles were first tested as fuel additives
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in the 1950-1970’s during rocket development and found to significantly increase fuel energy
density but boron slurry combustion has problems with ignition, flame stability, and burnout
[8-10]. The objective of this review study is to investigate effects of the boron additives in
internal combustion engine fuels on engine performance parameters.

2. STUDIES ABOUT BORON ADDITIVES
There are a several studies on the using of boron as a gasoline additive [1], engine oil additive
[2, 3, 9, 10], bio-fuel additive [4], performance enhancement additive [5], diesel fuel additive
[8]. In these studies, the effects of boron additives were investigated on the friction or
lubricating, combustion, performance and exhaust emissions. This review study especially
focus on the effects on engine performance parameters.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Sertkaya and Akbıyık investigated the effects of various boron additives on engine power and
emission for a gasoline engine. Four different boric compounds designated as A, B, C and D
were added into gasoline fuel at the rate of 0.7%, 1.4% and 2.1%. Fig. 1(a) shows the
variation of engine torque with engine speed. A additive has exhibited an increase in averages
of all cycles at the values of 0.7% and 2.1% while recording a decrease at 1.4%. B and C
additives exhibited increasing trend in all values whereas D additive marked increase at 0.7%
but underwent a decreasing trend in the rest of the values. It was found that when the mean
values of the different A, B, C and D boron additives are taken, an increase of 0.9% in torque
at 0.7% addition, 0.4% increase at 1.4 % addition and 0.5% torque increase at 2.1% addition
of the additive were recorded [1].
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Fig. 1. Variation of a) engine torque b) brake specific fuel consumption [1]
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Fig. 1(b) shows the variation of brake fuel consumption with engine speed. In all the
additives, the specific fuel consumption has shown a decreasing trend in certain cycles
although most of them increased with gasoline. While an increase in fuel consumption was
observed in A additive at 1500, 4000 and 5000 rpm, the least fuel consumption was spotted at
2000 rpm. B additive has shown fuel consumption increase at 2000, 3000 and 4000 rpm
whereas its least fuel consumption was recorded at 1500 rpm. As for C additive, fuel
consumption was seen to increase at 3000 and 3500rpm engine speeds, the lowest fuel
consumption was at 3500 rpm. D additive underwent fuel consumption increase at 1500, 3000
and 5000 rpm speeds with the least consumption appearing at 3500 rpm. When the averages
of fuel consumption is studied, it is found that under all speeds, additive A exhibited a
decrease of 5% while additives B, C and D recorded decreases of 6%, 15% and 3%
respectively [1].
Fig. 2(a) shows the change caused by the use of undoped boron and boron-doped engine oil at
different revolutions when gasoline and natural gas are used as fuel for different revolutions
after 50 h of operation. In the gasoline experiments carried out at the end of 50 h, torque
values at all cycles with undoped boron measured higher than the boron-doped torque values.
The torque values were determined to be 0.3% higher at 3000 rpm, 1.4% at 3500 rpm, 0.5% at
4000 rpm, and 1.1% at 4500 rpm. In the natural gas 50-hour experiments, it was determined
that the torque values were higher than the torque values with undoped boron in the
experiments than with boron-doped. It was determined that the torque values were higher by
1.2% at 3000 rpm, 1.6% at 3500 rpm, 2% at 4000 rpm and 1.5% at 4500 rpm [2]. Fig. 2(b)
shows the specific fuel consumption variation for 50 h depending on the revolutions. In all
revolutions, the change rate of the boron-doped gasoline compared to undoped boron gasoline
was obtained as 3.4%. In natural gas, the rate of the undoped boron compared to the rate of
the boron-doped was found to be 8% [2].
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Fig. 2. Variation of a) engine torque b) brake specific fuel consumption [2]
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Fig.3. Variation of a) total fuel consumption [3] b) brake specific fuel consumption [8]
Fig. 3(a) shows total fuel consumption as a function of engine speed during lubrication by 4
wt% hBN and 4 wt% BA additives running idle (under a load condition of 7%). The effect of
boric acid and boron nitride additives on the amount of fuel consumption was compared with
the base oil, as seen in Fig. 3(a). The results indicated that the fuel consumption increased
with increasing rotational speed of the engine as expected. In addition, the boron compound
had a greater reducing effect on the fuel consumption at relatively higher speeds. To compare
with the base oil, additives had a decreasing effect on the fuel consumption. In addition, 4
wt% BA had a greater reducing effect on the fuel consumption than that 4 wt% hBN. As
shown in Fig. 3(a), using the base oil in the diesel engine alone, the average fuel consumption
at all test speeds was 17.315 L/h. For the 4 wt% hBN and 4 wt% BA additives, those values
were 16,864 and 16.696 L/h, respectively. It can be seen that with the addition of 4 wt% hBN
and 4 wt% BA, the fuel consumption was reduced to 3.6 and 2.7%, respectively [3]. Figure
3(b) indicates the BSFC according to the engine load and octamix percentage at a steady
engine speed. While the excess air coefficient was kept constant in the engine, BSFC was
observed to increase after the octamix mixture amount exceeded 1% depending on the load of
the engine. The fact that the lower calorific value of octamix is higher than that of diesel
increased the pressure and heat dissipation rate of the cylinder as the amount of octamix in the
mixture increased at all engine loads. It is thought that octamix, which contains boron and
hydrogen, provides an improvement in combustion properties thanks to its high oxygen and
low water content. BSFC at 500 W is 850, 870, 900, 930 and 950 g/ kWh for 1 OCT-D, 0.5
OCT-D, 100D, 2 OCT-D, and 3 OCT-D, respectively. The lowest BSFC with 850 g/kWh was
achieved by 1 OCT-D. Due to the high calorific value of boron, it provides the same density
with lower BSFC than diesel. However, the octamix ratio of more than 1% in the mixture
increased the BSFC. Since, the density of octamix is low compared to diesel, the density of
fuel mixtures with a ratio higher than 1% octamix decreases more. Fuels with low density can
scatter without being burnt during the injection. If some of the fuel coming into the cylinder is
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dispersed without burning in this way, the amount of fuel consumed will appear too much.
This causes the BSFC to measure higher. Increasing in-cylinder combustion temperature with
the increase of engine load improves the combustion state of the fuel and reduces incomplete
combustion loss. Thus, a reduction in BSFC occurs [8].
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Fig.4. Variation of a) brake thermal efficiency b) brake specific fuel consumption [9]
The outcomes of the experimental investigations showing the variation of brake thermal
efficiency and brake specific fuel consumption with the varying engine load under different
operating conditions are depicted in Fig. 4 (a-b). An increment in brake thermal efficiency by
as much 4.33% and decrement in BSFC by as much 46.20% was observed in the case of 1
wt.% BN nanofluid. This is due to the following reasons [9]:
• Increasing temperature and pressure inside the combustion chamber resulted in the failure of
the lubricant film between rings and liner interface. This causes boundary lubrication regime
between the contacting surfaces which allowed direct asperity contacts resulting in frictional
losses.
• On the other hand, the formation of strong tribofilm on the tribological surfaces due to the
nanofluids ability to retain at a higher temperature and pressure resulted in the reduction of
frictional losses.

4. CONCLUSIONS
This review study was performed to investigate the effects of boron additives on the engine
performance parameters. The following general conclusions have been drawn from the results
of the study;
• The addition of various boron additives into gasoline provides the increases in engine brake
torque especially low and medium engine speeds, while they cause the decreases in brake
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torque and power. On the other hand, boron additives give the decrements in brake specific
fuel consumption almost all engine speeds.
• The addition of boron containing additive into gasoline engine oil causes the decreases in
engine brake torque for the gasoline fueled engine, while it provides the improvements in
engine brake torque for the natural gas fueled engine. On the other hand, the brake specific
fuel consumption decreases with the addition of boron containing additive for both gasoline
and natural gas fueled engines.
• The addition of the boron additive into diesel fuel gives the decreases in brake specific fuel
consumption at a certain addition level, but the more addition of boron containing additive
into diesel fuel affects negatively the brake specific fuel consumption.
• The addition of various boron containing additive into diesel engine oil causes the increases
in brake thermal efficiency and the decreases in both total fuel consumption and brake
specific fuel consumption.
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ABSTRACT
Following series of reforms to spur trade activities in the region to improve on household
consumption expenditure hence poverty plan such as Nigeria’s Economic Recovery and
Growth Plan (2017–2020), Senegal’s energy sector reform (2016–2021), Benin’s Government
Action Plan, and Burkina Faso’s National Economic and Social Development Plan (2016–
2020), This study seeks to empirically investigate the effect of African continental free trade
agreement on household consumption expenditure among fifteen (15) ECOWAS member
countries spanning the period 2006 to 2019. This study applies the OLS and GLS which has
the properties of fitting panel-data linear models by using popular feasible generalized least
squares method of estimation and its post estimation analysis. The result of the study of GLS
estimation revealed that the Coefficients export share, external debt, working poverty rate,
service export, exchange rate and total export posit a positive and significant relationship with
household consumption expenditure. However, the coefficient debt service posits a negative
and significant relationship with household consumption expenditure in ECOWAS member
countries. The implication for this study is that may have recorded growth in consumption
expenditure resulting from positive export share, service export and total export. This is as a
result of deliberate diversification policy driven plans to shift away from reliance on single
export commodity based export and of course the corroboration of export and technology
which promotes growth hence household consumption expenditure. So much has attributed as
a result of internationalization process, an institutional framework with a deliberate action to
spur the share of export, total export in the region, monetary policy measures to stabilize the
exchange rate market. The negative sign on debt service indicates resources for the period is
directed towards settlement of debt accrued over time. Thus a caveat for policy makers to
strengthen debt management bodies to reduce debt overhang of economies.
Key notes: Household Consumption Expenditure, Trade Agreement
1. Introduction
Amid global economic crisis and lingering effect arising from the collapse of commodity
prices, household final consumption expenditure NPISH is endangered if not completely
ruined as a result of absence of structural reforms to develop and strengthen per capital
income in the in West African countries. GDP growth is estimated at 3.5 per cent in 2019 and
3.6 percent in 2020 thus is expected to remain stable (United Nations, 2020). The growth in
final household consumption expenditure is stable in 2011 to 2013 which pegged at 0.33%. In
2014, it was estimated at 0.34, it rose slightly to 0.36% in 2015 and 2016. Furthermore, in
2017 it fell to about 0.35%. In 2018 it fell dramatically to 0.29% and in 20190.34%. evidence
have shown that west African countries have embraced policy framework to boast growth,
income and expenditure levels especially with African continental free trade agreement
(AfCFTA) established in 2018. Basically, The AfCFTA Agreement long term plan is to create
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a viable and competitive single market of 1.27 billion consumers with an aggregate GDP
between US $2.1 and $3.4 trillion. By this, it has a great implication on household
consumption. In essence, this will boost intra-African trade, reduced cost of transactions and
limited tariffs on trade in goods.
While there were several REC policy program in West Africa, the desired blue-print was to
eliminate tariff and non-tariff, increased completion, increase export share, trade intensity and
econo9mkic of scale of scale and to promote diversification towards growth and development
of member nations. Despite thus policy break through, growth in trade welfare in West Africa
is far not compared to other partners. Thus the trade share of West Africa in global trade is far
low compared to other countries. For instance, in 2017, the intra-African trade stood at
US$135 billion, growing rapidly by 9% each year from US$124 billion as at 2016 (AFCFTA,
2017).
Furthermore,growth varies by countries. A major growth proportion is driven by South
Africa, Namibia, Zambia and Nigeria, which accounted for about 37% of intra-African trade
in 2017 (AFCFTA, 2017).
The share of Africa trade in global trade less than 3%, intra-continental trade at 15%, Africa
size of trade relative to other countries is unfavorably to Europe (67%), North America
(48%), Asia (58%), and Latin America (20%), it is in view of this that this study empirically
investigate the effect of AFCFTA program on household final consumption expenditure.
Thus, this study is structured into five sections including this introduction. Section two of this
study focuses on review of literature, section three covers the methodology, section four of
this paper focuses on analysis and result presentation and section five covers summary,
conclusion and policy recommendation.
2. Review of Empirical Literature
In a recent study, Obinna (2020) used Nigerian data to estimate the effect of inflation on
consumer final expenditure for the sample period 1981 to 2018 applying the ADF test and
cointegration analysis. The result of the study revealed a positive long run relationship
between inflation and consumer final consumption expenditure in Nigeria.
BonsuandMuzindutsi (2017) used cointegration test, Granger causality test and the impulse
response analysis approach to analyze the macroeconomic determinants of household
consumption expenditure using data on Ghana economy. The result of the study revealed a
long-run relationship among income, inflation and the real exchange rate and are positive and
significant on household consumption expenditure. However, in the short run, result also
revealed that household consumption is affected by changes in price levels.
On the contrary, Manasseh; Abada;Ogbuabor; Onwumere; Urama and Okoro (2018)
estimated the impact of inflation on consumer final expenditure for the period 1981 to 2011
employing data on Nigeria. The study usescointegration test and granger causality analysis
and the result shows that there exist a positive relationship among regressors and consumer
final expenditure does not granger cause inflation
Shehu and Hassan(2020) in a recent study investigated the free trade on household welfare
using data on Nigeria for the sample period 1980 to 2018 and applying Perron (1988) and the
KPSS test of Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (1992), Autoregressive Distributed
Lag (ARDL) and Granger Causality Tests and Variance Decomposition Analysis. The result
of the study depict existence of long-run relationship between free trade and household
welfare. There is also a positive and significant short and long run relationship between free
trade and household welfare
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Coskun;Atasoy;Morri and Alp (2018) in a study employed quarterly data to investigate the
nexus between wealth effects, arising from stock and housing market channels, and household
final consumption for 11 advanced countries over the period from 1970 to 2015 employing
the two-stage least-squares (2SLS) and generalized method of moments (GMM) and causality
test. The result of the study shows a positive long run relationship between income and
consumption. Furthermore, a bi directional causality relationship exists between consumption
and income among the sample countries.
Dauda (2020) employed the System Generalized Methods of Moment (GMM) to estimate the
impact of trade openness and human capital on poverty reduction in in West African countries
for the period 2005–2018 sampling 16 countries. Findings show that the lag value of
consumer final expenditure has a positive effect on current poverty. Thus, openness has a
positive and significant impact on poverty reduction
Ogbeide-Osaretin and Ohiomu (2020) employed VAR model to investigate the relationship
between African Continental Free Trade Area (AfCFTA) and household welfare using data on
Nigeria for the period 1988 to 2018. The result of the study revealed that free trade has
reduced household welfare rather than stimulating it., result also revealed that household
welfare respond positively to shock in tariff which is in high in the long run, household
welfare is respond negatively to shocks in export, import, and consumer prices. Obinna
(2020) in a study employed data on Nigeria to examine the effect of inflation on household
final consumption expenditure spanning of 1981 to 2018 using ordinary least square, the
result of study revealed a positive effect relationship between inflation and household
consumption expenditure for the period observed.
Theoretical framework
The theory of Comparative Cost Advantage argued that a country should consider producing
those goods in which it has a comparative advantage in and trade with another country goods
that it has comparative cost disadvantage in this implies that, a country should specialize in
sector for which it has most better factor endowments less cost, efficient and produces goods
on a larger scale. Hence, productivity and exports of this sector will rise and boost the overall
economic growth. This proposition is also extended by Krueger (1978) and Bhagwati (1978)
postulating that trade liberalization results to improvement in efficiency and productivity and
output in long-run which eventually bring about improvement in wellbeing
Heckscher-Ohlin (HO), theory of free trade is built on a basis of free trade as Pareto-optimum,
rather than on grounds of comparative supply costs alone, thus ensuring optimization of
production, consumption, and exchange (trade) for the two trading nations at equilibrium.
Thus welfare of trading nations will be attained due to free trade on the grounds of
optimization at a global level, of productive efficiency, consumption and the automatic
utilization of factors of production at full capacity. According to the theory of HO, returns to
the two factors of production that included labor and capital were at levels that were in
proportion to their respective material contribution valued at market prices. Thus consumer
preferences (or demand) in both country had its role in determining both commodity and
factor prices (including those of labor) in the pre-trade stage, reflecting the disparities in
factor endowments. With identical consumer preferences between the trading partners, factor
endowments determine the price competitiveness of the traded go
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3. Methodology
Data Source
This study covers the period 2006 to 2019. Panel of 15 West African countries are sampled
used using the secondary data source due to availability of data in form of non-probability
sampling technique. Another factor considered employing the sample countries is that the
recent policy initiative to promote trade and the heterogeneity of economic conditions
inherent in the ECOWAS economies.
Variable measurements
Cited in the work of Oyinlola; Adedeji and Lipede (2020) AFTAt is measured using two
measures which are export share (TS) and trade intensity (TI). In the context of these
countries, TS is measured in two ways; export share in ECOWAS sub-region (ESR) and
export share in African region (ESA). Interestingly, the effect of bilateral trade can be
captured from demand and supply sides. On the demand side, an increase in aggregate
demand of country j will lead to high import in country i, hence increasing productivity of
country I Export share is computed as follows:
Zij ,t 

X ij ,t
X i , t  M i ,t

100

(i)

Where Zij ,t represents the export share of bilateral trade linkage of country I with country j
and the t represents the time period, X ij ,t captures the total exports from country I to country
j and X i ,t  M i ,t is the total trade of country i. Thus, the bilateral is between the sample
countries On the other hand, the trade intensity of bilateral trade linkage between the sample
countries of ECOWAS and it is expressed:
Zij ,t 

X ij ,t  M ij ,t
X i ,t  M i ,t

100

M ij ,t is the imports of country i from country j while other symbols have been defined above.

Labour income share as percentage: Labour share of GDP, comprising wages and social
protection transfers (%).
General government final consumption expenditure (current US$): General government final
consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all
government current expenditures for purchases of goods and services (including
compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and
security, but excludes government military expenditures that are part of government capital
formation. Data are in current U.S. dollars.
Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$): Household final
consumption expenditure (formerly private consumption) is the market value of all goods and
services, including durable products (such as cars, washing machines, and home computers),
purchased by households. It excludes purchases of dwellings but includes imputed rent for
owner-occupied dwellings. It also includes payments and fees to governments to obtain
permits and licenses. Here, household consumption expenditure includes the expenditures of
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nonprofit institutions serving households, even when reported separately by the country. Data
are in current U.S. dollars.
Service exports (BoP, current US$): Services refer to economic output of intangible
commodities that may be produced, transferred, and consumed at the same time. Data are in
current U.S. dollars.
Agricultural raw materials exports (% of merchandise exports) :Agricultural raw materials
comprise SITC section 2 (crude materials except fuels) excluding divisions 22, 27 (crude
fertilizers and minerals excluding coal, petroleum, and precious stones), and 28 (metalliferous
ores and scrap).
GDP per capita (current US$) :GDP per capita is gross domestic product divided by midyear
population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy
plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is
calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion
and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
Exports of goods and services (% of GDP)l: Exports of goods and services represent the value
of all goods and other market services provided to the rest of the world. They include the
value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other
services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and
government services. They exclude compensation of employees and investment income
(formerly called factor services) and transfer payments.
Empirical Model and Description of Variable
Table 1.
variable

exposharei
inflai
exdebti
gfgexpi
servexpi
gdpperci
arawexpi
labprodi
toexpi

worpovi
labincoshare
i

Xtpcse
reg

xtgls

104***,
(40)
2.45*
(5.16)
.546***,
(.32)
1.212***
, (.50)
.792*
(2.66)
1289**
(82)
-805*
(1.58)
4.49**
(5.23)
8.617***
,
(3.79)
1.42***,
(4.81)
3.94*
(7.90)
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xtpcsecorrelation(psar
1) rhotype (tscorr)

Xtpcsecorrelatio
n (ar1) hetonly

671***,
(23)
1.48*
(3.85)
.562***,
(.29)
.189*
(.39
4.35***,
(1.59)
-625*
(34)
348*
(79)
-394*
(3.26)
1.977**
(2.27)

xtpcse
correlatio
n (ar1)
928***,
(39)
2.88*
(4.74)
.615***,
(.34)
1.231***,
(.52)
.891*
(2.67)
115**
( 82)
-530*
(1.56)
4.17*
(5.08)
7.66***,
(3.80)

100***,
(36)
3.08**
(4.56)
.523**
(.32)
1.394***,
(.52)
.188*
(2.44)
145***,
(76)
-811*
(1.48)
4.52*
(4.88)
9.41***,
(3.60)

928***
(37)
2.88*
(4.29)
.615**
(.37)
1.231***,
(.57)
.891*
(2.44)
115**
(82)
-530*
(1.52)
4.17*
(5.01)
7.66***,
(3.80)

5.94***,
(2.53)
-6.07**
(3.74)

1.35***,
(4.76)
3.71*
(7.96)

1.52***,
(4.41)
4.37*
(7.26)

1.35***,
(4.64)
3.71*
(8.25)
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debservi

-1.28 ** (1.25)
1.878***
,
(8.65)
totradei
-553**
-440**
(34)
(29)
excratei
777***,
1.07***,
(25)
(23)
Source: Author's Computation Notes
10% level respectively,

-1.44**
(1.24)

-476**
(33)
703***,
(26)
***, **, *

-1.14**
(1.18)

-1.44**
(1.27)

-501**
-476**
(30)
(34)
755***,
703***,
(24)
(25)
are statistical significance at 1%, 5% and

As depicted in table 1, the first result depicts the linear regression model popular known as
ordinary least square (OLS) although it is not free from spurious values. Specifically, the
rationale is to ensure that the standard errors are robust to each country having a different
variance of the disturbances and to each country observations being correlated with those of
the other countries over time. Fundamentally, it is expected that consistent parameter
estimates of the result and standard errors should provide valid statistical inference about the
coefficients.
Secondly, comparing the results for FGLS test and PCSE test approaches, the xtgls will
produce more robust, unbiased and efficient FGLS estimates of the models’ parameters, but
with the disadvantage that the standard error estimates are conditional on the estimated
disturbance covariance. The coefficients between the two models are close; the constants
differ substantially, but we are generally not interested in the constant. As Beck and Katz will
put it, For instance, the standard errors for the FGLS model are 50%–100% smaller than those
for the OLS model with PCSE (see StataCorp. 2019). This argument further proved the
estimation right with lower standard errors in FGLS test relative to OLS. From the result of
GLS estimation, export share, external debt, working poverty rate, service export, exchange
rate and total export posit a positive and significant relationship with household consumption
expenditure. However, the coefficient debt service posits a negative and significant
relationship with household consumption expenditure in ECOWAS member countries.
Furthermore, this study is also worried about autocorrelation of the disturbances, thus it obtain
a model with a common AR(1) parameter by specifying the prefix correlation(ar1). The
estimate of the autocorrelation parameter is high (0.1340767), and the standard errors are
larger than for the model without autocorrelation, which is to be expected if there is
autocorrelation (stataCorp. 2019). This further corroborates the argument considering the
slight change or increase in the values of standard errors compared to FGLS. Thirdly, another
issue is Controlling for cross-panel correlation and autocorrelation, this study estimate panelspecific autocorrelation parameters and modify the technique of estimating the autocorrelation
parameter to the one typically used to estimate autocorrelation in time-series analysis. We
observed that the variation only exist in the values of standard errors thus the output is not far
different from xtpcse correlation (ar1).
Finally, Controlling for heteroskedasticity only; not quite PCSEs this study can also diverge
from PCSEs to estimate standard errors that are panel corrected, but only for panel-level
heteroskedasticity; that is, each country has a different variance of the disturbances
(StataCorp. 2019).
Conclusion and policy implication
The rationale of the policy frameworks to focused on trade and investment allowing for
sustained increased growth and productivity among ECOWAS member nations. The
fundamental philosophy of the blue print is not separated from improving the quality of life of
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the people. This study covers the period 2006 to 2019 to estimate the effect of the policy on
household consumption expenditure using the generalized least square method. The result of
the study revealed that export share, external debt, working poverty rate, service export,
exchange rate and total export posit a positive and significant relationship with household
consumption expenditure. However, the coefficient debt service posits a negative and
significant relationship with household consumption expenditure in ECOWAS member
countries.
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ABSTRACT
By using min-max method with variable exponent Sobolev spaces, we proved the existence of
nontrivial weak solutions for Steklov boundary value problem involving px   Laplacian
operator. The proofs are based on the variational and min-max methods..
Key Words. px   Laplacian operator, Variational methods, Weak solutions.
1.Introduction
We study the following problem involving px   Laplacian operator.
divax, u   m( x) u p  x 1 u, x  

E 

u




a
x
,

u


g
x
,
u
,
x



,




where   R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary, px  is continuous functions on

 such that p  : inf p  x   1 , m( x)  L   is weight function such that ess inf m( x)  0 ,
x

x

u
g :  x R  R is a Carathéodory condition,  is a positive parameter,
is the outer unit

normal derivative on  , ax,   :  x R N  R N is is the continuous derivative with respect

to  of the mapping Ax,   :  x R N  R N and divax, u  is px   Laplacian type
operatör.
In this study, we assume that A and a satisfy the following conditions:



(A1) ax,    c 1  

p  x 1

, for all x   and all   R

N

(A2) Ax,0  0 , for all x  
(A3). The monotonicity condition:

ax,    ax, .      0, holds for all

 

(A4) 

p  x 1

x   and all  ,  R N , with equality if and only if

 ax,  .  px . Ax,  . for all x   and all   R N .

Problems of type (E) has been intensively studied by many authors [1,2,3,5,6,10,11,12]. For
example [5], using the Ljusternik–Schnirelmann principle and a new variational technique,
they proved that the following Steklov eigenvalue problem has infinitely many positive
eigenvalue sequences:
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 diva x, u   0, x  

p  x  2

u, x  ,
a x, u   m( x) u

  R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary,  is the outerward unit normal
on  . The functions m( x)  L   p :   R and ax,   :  x R N  R N satisfy
where

appropriate conditions.
The main results of the presents paper is:
Theorem 1.1. Assume that (A1)-(A4) and the following conditions hold
(g1) G : xR  R is a function such that
Gx, tu   t n  x G x, u t  0 , x, u   xR,


where nx  C(). Put G  x,  :  g  x, s ds ,
0
(g2) There exists  0   with meas 0   0 such that G x, t   0, x   0 , t  R ,
(g3) 1  n   p -  p   p  x  for all x   .
where
 Np x 
, N  px 

p  x    N  px 

,
N  px 

and

 N  1 px 
, N  px 

p x    N  px 
.

,
N  px 


Then for all   0, problem (E) has at least one nontrivial weak solution with negative energy.
Remark 1.2. By assumption (g1) , there exist c1 , c2  0 such that
Gx, u   c1 u

n x 

and g x, u   c2 u

n  x 1

, for all x   .

2.Preliminaries
In order to discuss problem (E), we state some definitions and basic properties of variable
1, p ( x )
 [6,7,10,11].
exponent Lebesgue-Sobolev spaces L p ( x )   , W 1, p ( x )   and W0
Let  be a bounded domain of R N , and denote

C  () = {p; px   C(), inf p(x) > 1, for all x  }.
For any px   C  () , we get

1  p _ : inf x px   p  : sup x px   
and define the variable exponent Lebesgue space as
L p ( x )    u u :   R is measurable, such that





u x 

px 

dx    ,

with norm

u Lp ( x )  
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Moreover, we define for px   C  ()
L p ( x )    u u :   R is measurable, such that

 ux 

px 



d    ,

with norm

u Lp ( x )  )

px 

u x 
 inf   0 : 
d  1 ,
 








where d is the measure on the boundary. Moreover, Lp ( x ) , . p ( x ) and Lp ( x ) , . p ( x )



become Banach space.
The variable exponent Sobolev space ( W 1, p ( x )   ) is denined by





W 1, p ( x )   u  Lp ( x )  : u  Lp ( x ) 
with the norm,
u u

p( x)

 u

p( x)

, u  W 1, p ( x )  .
1, p ( x )

Let X denote the variable exponent Sobolev space W



Proposition 2.1. [2,5,12] Let  p ( x ) u    u


p x 

  .

 a x  u  x 

p x 

dx . For u, u

n

X

(n=1,2,...), we have
 1 1,  1   p ( x ) u   1 1,  1

(i)

u

(ii)

min  u


p( x)

p

,u
px 

   u   max u
p( x)
px 



p

Proposition 2.2. [1,8,11] We define  p ( x ) u    u

p

,u
px 

px 



(i)

u Lp ( x )    1  u

(ii)

u Lp ( x )    1  u

p
L p ( x )   

p
L p ( x )   

  p ( x ) u   u
  p ( x ) u   u

p
px 

 .


d , for all u  L p ( x )  . We have

p
L p ( x )   

p
L p ( x )   

.

Proposition 2.3. [2,6,7,11]

 are

(i)

If 1  p   p    , then the spaces Lp ( x ) , W 1, p ( x )   and W0
separable, reflexive and uniformly convex Banach spaces,

(ii)

If nx   C  () and 1  nx   p  x  for all x   , then the embedding
W 1, p ( x )    Ln ( x )   is compact and continuous,

(iii)

If nx   C  () and 1  nx   p  x  for all x   , then the trace
embedding W 1, p ( x )    Ln ( x )   is compact and continuous.

(iii)

Poincaré inequality, i.e. there exists a positive constant c  0 such that

1, p ( x )
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u  c u

px 

,for all u  W0

1, p ( x )

.

3. Main results
We say that u  X is a weak solution of (E) if

 ax, u dx   mxu


p  x  2



udx    g x, u d  0


for all   X .
The energy functional corresponding to problem (E) is defined as I  : X  R ,

m x 
u
 px 

I  u    Ax, u dx  


px 

dx    G x, u d


where u    Ax, u dx and u    G x, u d .




Proposition 3.1. [2,5,11] Let g : xR  R is a Carathéodory function satisfying (g1). For
each u  X set u    G x, u d . Then   C 1  X , R  ) and


 ' u , v   g x, u vd ,


for all v  X . Moreover, the operator  ' : X  X  is compact.
Lemma 3.2. [4]
(i)



A verifies the growth condition: Ax,    c1   

px 

, for all x   and

all   R .
N

(ii)

A is px  -homogeneous: for all z  1 , x   and all   R N
Ax, z   Ax,  z p  x  .

Lemma 3.3. [2,6,7,8,11,12]
(i)

The functional u  is well-defined on X .

(ii)

The functional u  is of class C 1  X , R  and
' u , v   ax, u vdx, for all u , v  X


(iii)

The functional u  is weakly lower semi-continuos on X .

(iv)

I  is weakly lower semi-continuos on X .

(v)

I  is well-defined on X .

Hence, from Remark 1.2, Proposition 2.3, Proposition 3.1 and Lemma 3.3, it is easy to see
that I  u   C 1  X , R and the critical points of I  are weak solutions of (E) . Moreover, the
derivate of I  is the mapping I  : X  R

I  u , v   ax, u vdx   mx  u
'





p  x  2

uvdx    g x, u vd ,


for any u , v  X [2,5,8,11].
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Lemma 3.4. Under assumptions (A1)- (A4), (g1), (g2) and (g3), the functional I  is coercive
on X .
Proof. Let u  1 . From Proposition 2.3, we have that the embedding W 1, p ( x )    Ln  
is continuous. Then, we can find constants c3 , c 4  0 for all u  X such that



n



u d  c 3 u

n



and



n

u d  c 4 u

n

,

(1.1)

Moreover, we have

u

n x 

n

u

n

 u , for all x   .

(1.2)

If we use Remark 1.2, Proposition 2.1 (ii), Proposition 2.2 (i), (A4) and the inequalities (1.1)(1.2), we can have
I  u    A x, u dx  










1
u
px 

c5
u
p
c
 5 u
p


p( x)

m x 
u
px 

 m x  u

p

  max  c3 u


p

 c 6 u

px 

n

px 

dx    G  x, u d


dx   

 u n  u n d
 






n

 c4 u



n

where c5 , c6  0 are constant. Since n   p  , we conclude that I  u    as u   . Then,
I  is coercive on X .

Lemma 3.5. Assume that (g1), (g2), (g3) and (A1)- (A4) hold. Then there exists   X such
that   0,  0 and I  t   0 for t  0 small enough.
Proof. In the sequel, denote by n0  inf x0 n x  and p 0  inf x0 px  .
By assumption (g3), we know that 1  n   p -  p   p  x  for all x   . Let

 

 0  0 such that n0   0  p0 . Moreover, nx   C  0 , it follows that there exists an open

set 1   0   such that nx   n   0 for all x  1 . Let   C0  be such that

0

supp    1   0 ,   1 in a subset  1'  supp   and 0   x   1 in 1 . Then, by
(g2) and Lemma 3.2, we have

mx 
t
 p x 

I  t    Ax, t dx  




c 7 t p0

p0



0

px 

dx    G x, t d


Ax,    mx dx  c t
px 

n0  0

8

 Gx, d
1

Therefore, I  t   0 for t   1 /  p0  n0  0  with
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c8 p0  F x, d


1
0    min 1,
,
px 




c
A
x
,



m
x

dx
 7 

0







Hence 1  n   p   p   p  x  , we have I  t   0 , for t  0 small enought.
Proof of Theorem 1.1. We use the fact that I   C1  X , R , then it is weakly lower semi
continuous from Lemma 3.3. From Lemma 3.4, I  is coercive then here exists a global
minimizer in X and using Lemma 3.5, there exists u that the I  u   0 [7].
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SUMMARY
The main purpose of this research is to demonstrate how to compute the critical load of a
heterogeneous beam, which has three supports. The stability problem is given by a three-point
boundary value problem, associated with homogenous boundary conditions. After finding the
Green function of the boundary value problem, the related differential equation is transformed
to a Fredholm integral equation which is solved numerically by means of the boundary
element method. The effect of the middle support position and the material composition are
evaluated. The beams in question are also investigated by a commercial finite element
software.
Keywords: Green function, integral equation, beam, axially loaded, three-point boundary
value problem.
INTRODUCTION
George Green initially presented the Green function in 1828. His book (Green, 1828)
presents, discusses, and demonstrates how to use the Green function to electrostatic problems
governed by partial differential equations. After that, the Green function for two-point
boundary value problems given by ordinary differential equations was published in (Bocher,
1911-1912) and the most significant aspects of the Green function are clarified in books
(Collatz,1963 & Collatz, 1966). The Green function is explained in the paper (Szeidl and
Kiss, 2020) for three-point boundary value problems defined by linear ordinary differential
equations. One of the most essential features of engineering structures is buckling, whence
failure can occur. In mechanical, structural, and aeronautical engineering, buckling of beams
subjected to compressive load is a prevalent problem. It is well-known that buckling can as
well happen to straight columns under compressive loads (Euler, 1759). The critical (or
buckling) load must be known for compressed slender members. This topic has been the
subject of various investigations, including static and dynamic analyses. For example, book
(Murawski, 2017) is a comprehensive analysis on the elastic stability of loaded columns.
The primary goal of this research is to solve the stability problem of a beam which is clamped
at the left end, has an intermediate roller support and at the other end, displacements are
possible but the rotation is prevented (let us refer to it as an FrsRp beam). It has a
heterogeneous or inhomogeneous, but uniform cross-section, made of linearly elastic,
isotropic materials. (Baksa & Ecsedi, 2009). Such problem can be handled as a three-point
boundary value problems. After determining the related Green function, numerical solution is
possible based on a boundary element technique (BEM). Furthermore, commercial finite
element (FE) computations are also presented for comparative purposes.
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COMPRESSED STRAIGHT BEAMS OF UNIFORM CROSS-SECTION
Problem formulation

Figure 1: The investigated FrsRp beam.
The considered heterogeneous FrsRp beam is shown in Figure 1. The beam's cross-section is
uniform both in terms of geometry and material distribution. The origin of the coordinate
system 𝑥̂, 𝑦̂, 𝑧̂ corresponds with the E-weighted centerline of the beam. The symmetry plane
of the beam is considered to be the coordinate plane 𝑥̂𝑧̂ . The Young modulus E satisfies E (𝑦̂,
𝑧̂ ) = E (-𝑦̂,𝑧̂ ). The beam's length is L, and the location of the middle support is identified by 𝑏̂.
The compressive load is N. We'll utilize dimensionless variables in the forthcoming
x=
y=

dw
̂
dx̂

=

x̂

, ξ=

L

dw
dx

,

b=

ξ̂
L
b̂
L

,
. l=

w=
x
L

w
̂

,

(1a)

│X=L =1

(1b)

L

Here w is the dimensionless vertical displacement and both x and ξ are measured along the
centerline.
The equilibrium problems of compressed uniform beams are governed by
w(4) +Ɲw(2) = fz , Ɲ =

L2 N

(2)

Iey

The intensity of the distributed load is zero (fz = 0) when considering the stability problem.
It, therefore, results in an eigenvalue issue, with the eigenvalue being Ɲ:
w(4) = - Ɲw(2)
with

(3)

I ey as
Iey = ∫ E(ŷ ,ẑ)ẑ2 dA

(4)

The associated boundary conditions are listed in Table 1. The solution of the dimensionless
displacement is sought by
ℓ

w(x) = - Ɲ ∫0 G(x,ξ)

d2 w(ξ)
dξ2

dξ

(5)

Deriving it with respect to x and taking into account that the G Green function should satisfy
the boundary conditions, we get a homogeneous Fredholm integral equation (Kiss, Szeidl&
Abderrazek, 2022) of the form

www.artuklukongresi.org

1091

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

∂2 G(x,ξ)

ℓ

y(x) = Ɲ ∫0 К(x,ξ)y(ξ)dξ ,

∂x∂ξ

= К(x,ξ)

(6)

So the eigenvalue issue governed by a differential equation is reduced to an eigenvalue
problem determined by a Fredholm integral equation.
Table1: Boundary and continuity conditions.
Boundary conditions
w(x = 0) = 0, w(1) (x = 0) = 0 , w(1) (x = l) = 0, w(3) (x = l) = 0
Continuity conditions
w(x = b - 0) = 0,
w(1) (x = b - 0) = w(1) (x = b + 0) ,

w(x = b + 0) = 0
w(2) (x = b - 0) = w(2) (x = b + 0)

Results
The Green function is sought differently in the following four domains (Messaoudi, 2021)

G(x,ξ) =

G1I (x,ξ)

if x,ξ ∊[0,b],

G2I (x,ξ)

if x∊[b,l] and ξ∊[0,b] ,

G1II (x,ξ)

if x∊[0,b] and ξ∊[b,l] ,

G2II (x,ξ)

if x,ξ ∊[b,l].

(7)

These Green functions can be found in closed-form. The solution are explained in book
(Szeidl and Kiss, 2020) book. Once the whole Green function is available, the kernel K can be
found as

К(x,ξ) =

К1I (x,ξ)

if x,ξ ∊[0,b],

К2I (x,ξ)

if x∊[b,l] and ξ∊[0,b] ,

К1II (x,ξ)

if x∊[0,b] and ξ∊[b,l] ,

К2II (x,ξ)

if x,ξ ∊[b,l].

(8)

where,
К1I (x,ξ) =
К1II (x,ξ) =

∂2 G1I (x,ξ)

, К2I (x,ξ) =

∂x∂ξ
2

∂ G1II (x,ξ)
∂x∂ξ

,

∂2 G2I (x,ξ)

К2II (x,ξ) =

∂x∂ξ
∂2 G2II (x,ξ)
∂x∂ξ

With the kernel, a boundary element technique was used based on (Szeidl and Kiss, 2020) to
find numerical results to (6). Figure 2 depicts the calculated findings. Parameter b indicates
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the location of the middle roller support and its value is considered in the interval [0.0, 1.0].
The critical value for the dimensionless critical load, more precisely, the amount √Ɲcrit /π, is
plotted against the dimensionless parameter b. It is self-evident that when b=1.0, the critical
force reaches its maximum.

Figure 2: Relationship between √Ɲcrit /π and roller support location
The critical load values derived using the boundary element technique are verified using a
finite element analysis. Homogeneous beams were mapped with a 1D model while a threelayered heterogeneous beam was modeled in 3D, with perfectly bonded layers. The
homogeneous beam was made of aluminum, while the other one was made of aluminum and
steel – see Figure 3. Data: E1 =7e4 N/mm2 and E2=2e5 N/mm2 are the Young’s moduli of the
aluminum and steel material, respectively. Simply, a=c= 10 mm, a1= a2=a/3. The length L of
the beam is 100 mm.
If the beam is homogeneous aluminum, Iey = 5.833*107 N/mm2 and if it is heterogeneous,
then,Iey = 9. 444*107 N/mm2.

Figure 3: The heterogeneous cross section of an FrsRp beam.
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According to Figure 2, when b= 0.5 we get √Ɲcrit /π = 1.57 from where we have
Ɲcrit = (1.57 *π)2 = 22.184 . Substituting these to equation (2) yields:
Ncrit (homogeneous) = 12.94*104 N

(9)

Ncrit (heterogeneous) = 23.016*104 N

(10)

Table 2 compares the critical load findings of both methodologies for five roller support
positions and the results are in good agreement. The first normalized buckling mode shapes
are plotted in Figure 4 when b=0.5.
Table 2: Comparison with FE calculations.
Critical loads of 1D FrsRp with
homogenous cross section

Critical loads of 3D FrsRp with
heterogeneous cross section

x=b

FEA (104N) BEM (104N)

x=b

FEA (104N) BEM (104N)

0.00

5.611

5. 757

0.00

9.250

9.311

0.25

7.990

8.282

0.25

13.596

13.859

0.50

13.04

12.94

0.50

23.119

23.016

0.75

19.613

20.762

0.75

33.773

34.684

1.00

20.862

23.005

1.00

37.245

37.245

Figure 4: First buckling mode shape (b=0.5): (left) 1D model with homogeneous crosssection; (right) 3D model with heterogeneous cross section.
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CONCLUSIONS
Using the Green function, the buckling of the assigned three-point boundary value problem
was investigated. The classical issue was transformed to an eigenvalue problem governed by a
homogeneous Fredholm integral equation. The boundary element method was then utilized to
solve it. The results of FrsRp's critical loads were compared to those obtained using finite
element analysis, and the results were in good correlation.
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ABSTRACT
Recently, there have been increasing reports that coral reefs are bleaching. This is due to
ocean pollution and, as a result, a violation of the symbiosis of corals and algae that live in it.
In some parts of the world, coral polyps will never recover. The purpose of this work is to
draw attention to this problem and develop a collection of clothing models in chenille
technique and author's technique.
To develop the collection, the general situation with coral reefs, the causes and consequences
of the extinction of coral polyps, and their structure were analyzed. Based on the information
received, a special author's decorative technique was developed, which consisted in
interweaving the elements of a figured form. The main trends of the spring-summer 2022
season are considered in terms of the main shape and silhouettes, materials used in the
collections, colors and additional decorative elements. Based on the chenille technique, a
material has been created that imitates coral reefs. A feature of this material is the application
of figured lines for fastening layers of cloth, as well as after cutting it, laying and stitching
cuts in a certain way. Based on the developments, a model of the collection was made in the
material.
As a result of the work, a sketch line of the collection was created using the chenille technique
and the author's technique, the topic of the extinction of coral reefs was raised, and the model
of the collection was tested in the material.
Keywords: coral reef, clothing collection, chenille technique, author's technique
1. INTRODUCTION
A feature of the 21st century is a wide variety of designers' ideas, and as a result, a high
consumer demand for new developments in the field of clothing design and technology. To
implement the ideas of designers, highly qualified production specialists are needed, who are
also able to satisfy the demands of the consumer. To develop high quality clothing, designers
must have design and structural modeling skills, as well as knowledge and experience in
design, materials science, technology, etc. For this reason, the purpose of this work is to
develop a collection of clothing models according to the source of inspiration.
2. IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF INSPIRATION
Animals such as coral polyps were taken as a source of inspiration, due to the attraction of the
audience to the problem of the extinction of corals. An article in the journal Coral Reefs [1]
suggests that coral polyps may completely disappear by the end of the 21st century. Coral
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reefs play a vital role in the life of the ocean. One of the reasons for their death is human
activity: untreated sewage, toxic waste, etc.
To determine the prototype for creating the author's technique, it is necessary to study the
general theory of coral polyps.
Coral polyps are a class of marine organisms such as cnidarians. They have solitary or
colonial forms. Like other cnidarians, the wall of the cylindrical body of a single polyp
consists of outer (ectoderm) and inner (endoderm) layers and an unstructured layer between
them - mesoglea. At one end of the body there is a slit-like mouth opening surrounded by a
corolla of tentacles - their number is a multiple of 6 or 8 - and a pharynx leading to the blindly
ending intestinal (gastric) cavity, on the opposite - the sole (except for colonial forms). A
characteristic feature of coral polyps is the presence in most species of a horny or calcareous
(mainly calcium carbonate) skeleton produced by mesoglea or ectoderm. In colonial species,
individual individuals are interconnected by a common skeleton, gastric cavities are
connected through a system of canals [2].
Coral polyps belong to the type of intestinal animals, which includes the following classes:
hydroid, scyphoid and coral polyps (the largest group). The latter are divided into subclasses:
eight-beam and six-beam.
Most specimens of the subclass of colonial octagonal corals consist of small polyps (up to 1
cm). There are eight tentacles on the mouth opening. The internal skeleton is represented by
deposits of calcareous structures in the mesoglea. Next, consider several types of eightpointed corals.
Sea feathers (lat. Pennatulacea) - inhabit the depths of the seas, consist of a stem and budding
individuals that diverge to the sides, forming branches. They are attached to the bottom
surface with a wide leg and lead a sedentary lifestyle.
Horn corals (lat. Gorgonaria) - a horn skeleton is located inside, in some representatives it is
colored red.
Alcyonaria (lat. Alcyonaria) - soft corals, exist due to symbiosis with photosynthetic
organisms, through which they receive energy, some feed on plankton. They take part in the
formation of reefs, are used as a habitat for fish. [3]
Let's take a closer look at the order Alcyonaria using the example of the Organchik coral
(Tubipora), which in reality is a genus of colonial eight-rayed coral polyps (a class of marine
invertebrates). The organ has different colors: from coral and raspberry to white and lemon.
This type of coral was taken as a prototype for creating the author's technique.
For further development of the collection, it is also necessary to study the trends of the
autumn-winter 2022-2023 season, because. fashion eventually becomes the main demand of
consumers.
3. TREND ANALYSIS
For high consumer demand, it is necessary to develop a collection of clothing models, taking
into account the trends of a given season. Considering the trends of the autumn-winter 20222023 season, it is necessary to highlight the main forms, silhouettes; analyze the color scheme
of the collections and the materials used.
Considering the collections of a given season, the main forms are distinguished - medium and
large. This is tracked in the collections of Chanel [4], Nehera [5] (Figure 1 - a).
In terms of silhouettes, the most common silhouette is the straight one. So, in the Mira Mikati
collection [6], all products have a straight silhouette and free cut (Figure 1 - b).
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The color range of the collection is extensive: from dark, black shades to white and purple. In
the Tom Ford [7] collection, the main color of the collection is black, while there is a range of
accent colors, from red to blue. At the same time, in the Balmain collection [8], the main
colors are white, and the accent colors are gold and silver (Figure 1-c). Thus, in this season
there are no specific restrictions on colors.
The materials used in the collections are also diverse: combinations of materials similar in
texture, density and structure - for example, the Ferrari show [9] - are used as often as
combinations of materials with opposite physical properties - the models of the Atlein
collection [10] (Figure 1 - d).

Figure 1 - Collection models: а – Chanel, Nehera; b- Mira Mikati; c – Tom Ford, Balmain;
d – Ferrari, Atlein
Thus, after a general analysis of trends in the collections of the autumn-winter 2022-2023
season, as well as an analysis of the source of the collection, it is necessary to study the
method of creating material using the chenille technique.
4. ANALYSIS OF THE MANUFACTURE OF MATERIAL IN THE CHENILLE
TECHNIQUE
The "chenille" technique is an imitation of a small patchwork set of strips of fabric. The front
side of the finished chenille looks like multi-colored stripes neatly sewn onto a base.
However, the effect is achieved not by direct patchwork, when a larger one is created from
small parts, but by another, original reverse technique: large pieces of fabric taken initially, as
a result of special working methods, turn into even strips and are perceived as a pile fabric.
The main technique for making chenille technique is to take a base fabric, on which
intermediate and upper fabrics are laid. The layers are fastened together, decorative parallel
lines are performed: the seams can be curly or straight, the main condition is parallelism. An
interval is set between the lines depending on the thickness of the materials and the number of
layers - on average, the interval is 1.0-2.0 cm. With particularly dense materials and with a
large number of layers, this interval may increase, and vice versa, with low density and a
small number of sheets, the interval decreases. Next, the layers are cut between the seams,
without taking into account the main fabric. Thus, a material with a fleecy surface is obtained
[11] (Figure 2)
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.
Figure 2 - Examples of the chenille technique
With the technique of chenille, you can repair clothes - worn places on jeans and other dense
fabrics. If the chenille is very shaggy with a hard plastic brush, then the effect of velveteen is
obtained in a very large scar, soft and fluffy.
5. DEVELOPMENT OF A COLLECTION OF WOMEN'S CLOTHES
Having collected the necessary information on sources and fashion trends, it is necessary to
draw up requirements for the designed collection:
- the collection should be for self-confident women of the younger age group, of average
income, from a region with a temperate climate;
- a demi-season collection for several seasons (~ 2 seasons) and a slightly above average
price;
- the main silhouettes are straight, with a large mass of shapes;
- different lengths of the product, as well as with several types of sleeves, necks;
- the color scheme of the collection in accordance with the trends and source of inspiration;
- lining materials for the collection contain at least 50% natural or artificial fibers. These
requirements are necessary to create the right microclimate in the underwear space;
- mandatory use of chenille technique in the collection, in various variations;
- Mandatory use of a stylized source of inspiration in the collection;
- the collection is harmonious.
Based on the requirements, the development of the collection begins.
At the first stage, it is necessary to analyze the source of inspiration and highlight the main
silhouettes, shapes, colors of the collection. The prototype for work was to take the coral
polyp Organchik, from the Alcyonaria detachment. Based on the structure of eight-pointed
corals, including this polyp, an author's technique will be created based on the interweaving of
decorative elements - stylized corals. The styling process is shown in Figure 3 - a.
When analyzing the color range of the Organchik coral, it was revealed that its color range is
extensive, and has shades from lemon to crimson. For this collection, three colors were
chosen based on this polyp - lemon, peach and coral. All of these shades are included in the
possible coral color palette and will be used as accent colors in the collection. The main colors
of the collection - dark blue and light blue - are chosen based on the habitat of coral polyps the oceans. The chosen colors do not contradict the trends of the autumn-winter 2022-2023
season, for this reason they can be fully used in this collection.
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The chenille technique in this collection will be used as a stylization of the coral reef on
outerwear and masks. The main fabric will be a half-woolen suit fabric [16], with one
intermediate layer and a surface fabric. Various combinations of colors will be used to create
the variegation and brightness of the upper clothes:
1. The main material is dark blue, the intermediate material is a gradient from coral to lemon,
the upper canvas is blue;
2. The main fabric is blue, the intermediate fabric is dark blue, the top fabric is coral;
3. The main fabric is coral, the middle fabric is light blue, and the top fabric is dark blue.
Also, an additional operation was introduced into the chenille technique - after cutting the
intermediate and upper layers, finishing stitches were made, laying the cut layers on the front
side. The result is an imitation of corals in a coral reef.
A photographic image of these combinations with the addition of technology is shown in
Figure 3 - b.

Figure 3 - Development of a collection of clothing models: a - the process of stylizing the
structure of a coral polyp; b - photographic image of the material made using the chenille
technique
As a result, based on the requirements and the study of the source of inspiration, a sketch
series of a collection of women's clothing models was made. The following is a description of
the collection.
A women's collection of avant-garde style for self-confident women of the younger age
group, middle income, from a region with a temperate climate. A demi-season collection for
several seasons (~ 2 seasons) and slightly above average prices.
The main silhouette of the collection is straight, with a large mass of shapes, various lengths
of products, as well as several types of sleeves and necks. Accessories for the collection are
headdresses and masks made in similar techniques.
The color scheme consists of primary colors - dark blue and light blue, as well as accent
colors - coral, peach and lemon.
The materials for this collection are suiting wool blend fabrics, as well as lining made of
artificial fibers.
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A feature of the collection is the chenille technique used on outerwear, as well as the author's
technique; their combination on products.
The following is a sketch series of the collection (Figure 4).

Figure 4 - Sketch line of the collection
Based on the sketch series, a model of the collection was made - a set consisting of a jacket
with a hood, trousers and a blouse. The basic design was developed according to the MGUDT
methodology [12], all the features of model transformations and technological processing
were observed. The finished product is shown in Figure 5.

Figure 5 - Photographic image of the finished model of the collection
6. CONCLUSIONS
As a result of the work, the problem of the extinction of coral polyps was raised, a coral from
the subclass of eight-pointed corals was taken as a source of inspiration; the trends of the
autumn-winter 2022-2023 season were analyzed for the main silhouettes, shapes, colors and
materials; the technique of manufacturing the material using the chenille technique was
studied; on the basis of the analyzes, a collection of models of women's clothing was
developed using the chenille technique and the author's technique based on the structure of the
coral polyp. Such work is necessary for designers to gain experience in the development of a
collection and materials for it, new techniques to fulfill the tasks of designers and the ability
to meet consumer demand.
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ABSTRACT
With the widespread use of electric rotary wing UAV systems, many numerical or experimental
academic studies have been carried out to increase the flight times of these aircraft and reduce
the noise they generate. However, today's commercial electric aircraft still use scaled versions of
propellers developed for internal combustion engines. By their nature, The propellers designed
for internal combustion engines which are operating efficiently at high speeds are designed to be
efficient at high speeds too. A propeller designed for lower revolutions is needed in order to
obtain the necessary thrust at low speeds, where electric motors operate efficiently. In order to
meet this need, designs based on the wing structures of living creatures in nature have been
made. It has been determined by studies in the literature that biomimetic designs produce a
relatively lower speed and therefore a quieter thrust. In addition to the designs inspired by insects
such as cicadas and bees, these studies were also inspired by plants such as maple seeds and
javan cucumber seeds. In these studies, it was seen that the chord-length distributions of the
propeller were copied from nature. With this study, we aimed to complete the previous studies in
terms of parts that have not been studied. With this study, propeller blade chord-length
distribution, propeller twist distribution and airfoil were designed using biomimetic discipline
based on inspirations of the rear wings of the dragonflies. RPM-thrust values and aerodynamic
improvements were studied by numerical analysis on CFD.
Keywords: Biomimetic, UAV, Propeller

ELEKTRİKLİ İHA SİSTEMLERİ İÇİN BİYOMİMETİK TABANLI PERVANE
TASARIMI
ÖZET
Elektrikli dönerkanat İHA sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu hava araçlarının uçuş
sürelerini artırma ve oluşturdukları gürültüyü azaltma yönünde pek çok nümerik veya deneysel
akademik araştırmalar yapılmıştır. Ancak günümüzde ticari amaçla kullanılan elektrikli hava
araçları hala içten yanmalı motorlar için geliştirilmiş pervanelerin ölçekli hallerini
kullanmaktadırlar. Yapısı itibariyle elektrikli motorlara kıyasla daha yüksek devirlerde verimli
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çalışan içten yanmalı motorlar için tasarlanan pervaneler de yüksek devirlerde verimli olmaları
üzerine tasarımlanmıştır. Elektrik motorlarının verimli çalıştığı düşük devirlerde gerekli itkiyi
elde edebilmesi için daha düşük devirler için tasarımlanmış bir pervaneye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ihtiyacın giderilmesi için doğadaki canlıların kanat yapılarını baz alan tasarımlar yapılmıştır.
Biyomimetik tasarımların nispeten daha düşük devirde ve dolayısıyla daha sessiz bir itki ürettiği
sonucu literatürdeki çalışmalarla belirlenmiştir. Bu çalışmalar içerisinde ağustos böceği ve arılar
gibi böceklerden ilham alınarak geliştirilen tasarımların yanında akçaağacı tohumu ve javan
salatalık tohumu gibi bitkilerden de ilham alınabileceği ve pervaneye ait veter dağılımlarının
canlılardan kopyalandığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Biyomimetik, İHA, Pervane

1. GİRİŞ
Biyomimetik veya diğer bir ifadeyle biyomimikri doğadaki sistemlerin incelenmesi ve bu
sistemlerin taklit edilerek veya bu doğal sistemlerden ilham alınarak insanların sorunlarına
çözüm bulmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu disiplin kullanılarak aerodinamik verim
iyileştirmeleri konusunda pek çok başarılı çalışmalar yapılmış ve patentler alınmıştır. Bu
çalışmalar arasında aerodinamik verimin artışını amaçlayan pervanelerin tasarımıyla ilgili çok
sayıda çalışmalar vardır. Bu çalışmaları genel olarak değerlendirdiğimizde aslında hemen hemen
hepsinin doğadan esinlenilmiş birer tasarımlar veya buluşlar olduğu görülür. Bu çalışmayla
mevcut araştırmaların incelenerek tasarım değişkenlerine çevrilmesi gerekli görülmüştür.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Doğadaki uçan canlılardan esinlenilerek tasarımlanan pervane modelleri doğası itibariyle organik
tasarımlar olduğundan üretimleri oldukça zordur. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların çoğunlukla
nümerik çalışmalardır ancak 3B baskı cihazlarının kabiliyetleri doğrultusunda tasarlanıp baskısı
alınabilen pervanelerle birlikte deneysel doğrulamaların düşük itkilerde yapıldığı çalışmalarda
ilerlemeler göze çarpmaktadır.
Wei (2020) çalışmalarında baykuşların kanatlarından ilham alarak farklı kanat hücum kenarı
çentiklerine sahip pervanelerin aerodinamik verimliliklerini ve oluşturdukları gürültüyü
kıyaslayan deneysel ve nümerik bir çalışma yaptılar. HAD simülasyonları, tekil pervane yer
testleri ve bir quadrotor İHA ile gerçek uçuş yaparak plaka, testere dişi, kanatçık, dalga ve kanca
şekillerindeki hücum kenarlarının etkilerini incelediler. Hücum kenarı tırtıklarının aerodinamik
performans üzerindeki iyileştirmeleri, farklı tırtıklı pervanelerde değişiklik gösterdi: plaka,
testere dişi, kanatçık, dalga ve kanca şekilli tasarımlardan üretilen itme kuvveti kıyaslanan sade
pervane türüne göre sırasıyla %4,88, %3,53, %3,27, %3,06 ve -%3,51 daha yüksek itki üretti.
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Şekil 1. Test edilen çentikli pervane tasarımları (Wei, 2020)
Testere dişli pervanedeki gürültü azalımı (maksimum 4,18 dB ve ortalama 2,43 dB) diğer tırtıklı
pervanelere göre daha yüksek olduğu görüldü. Yazarlar bunu tırtıklı pervanelerin vakum
yüzeyindeki hız dalgalanmalarını azaltabilmesine, laminant-türbülent akış geçişini sağlamasına
ve türbülent akışın dağılımını mümkün kılmasına bağladılar. Kısacası tırtıkların bir mikro girdap
üreteci gibi çalıştıkları gözlemlendi. Biyomimetik pervanelerin (testere dişli pervane), gerçek bir
dört rotorlu İHA'da sırasıyla 5m ve 8m yükseklikte uçarken 4,73 dB ve 3,79 dB'ye kadar gürültü
azaltması sağladığı gözlemlendi.
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Şekil 2. Tırtıkların oluşturdukları girdapların gösterimi (Wei, 2020)
Zhang (2021) çalışmasında kambur balinaların yumrulu yüzgeçlerinden esinlenerek bir delta
kanat tasarlamıştır. Bu çalışmada, hücum kenarında sinüzoidal yumruları olan ve olmayan
NACA0012 kanat profilini kullanan delta kanat üzerindeki akış alanı hesaplandı. Kaldırma
kuvveti, sürükleme kuvveti ve yüzey basınç dağılımı detaylı olarak incelendi. Çalışmada
yumrulu hücum kenarlarında makul bir oranda yumru bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Yumruların çok fazla olması kaldırma kuvvetini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Biyomimetik
yumrulu kanatların sağladığı fayda olarak, stall durumunu geciktirdiği gözlemlenmiştir. Girdap
belirlemede lambda2 girdap belirleme yöntemi kullanılmıştır.

Şekil 3. Yumrulu kanat üzerindeki akışın görselleştirilmesi (ZHANG, 2021)
Küçük boyutlu yumruların düşük hücum açılarında yüksek kaldırma/sürüklenme oranı sağladığı
gözlemlenmiştir. Örneğin T4A7 kanadıyla elde edilen maksimum %9,6 kaldırma/sürüklenme
oranının yanında T4A4 tasarımında sadece %5,2 artış elde edilmiştir. Yumrunun büyüklüğüyle
sayısı arasındaki olası dengeyle kaldırma/sürüklenme oranının eniyilenebileceği not edilmiştir.
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Şekil 4. Yumrulu kanat üzerindeki girdap bölünmeleri (ZHANG, 2021)
Delta kanatlar üzerindeki girdapların yumrular tarafından daha küçük girdaplara bölündüğü
gözlemlenmiş ve bunun sınır tabakası ayrılmasına karşı bir direnç uygulayan pozitif etkisinden
bahsedilmiştir (ZHANG, 2021).
Tay (2020) çalışmasında, quadrotor İHAlarda kullanılan bir pervanenin kanatlarındaki dişlerin
gürültü azaltma üzerindeki etkisini sayısal simülasyonlar ve deneysel yollarla araştırmıştır. 5 inç
çapında 5030 ölçüsündeki pervanelerin standart, modifiyeli ve tırtıklı gibi farklı tipleri test
edilmiştir.

Şekil 5. Tırtıklı firar kenarının biomimetik pervane üzerinde gösterimi (sol) ve referans pervane
tasarımı (sağ) (Tay, 2020).
Çalışmada deney sonuçlarının birbirleriyle kıyaslanmasını mümkün kılabilmek adına tırtıklı
pervanenin yüzey alanıyla referans pervanenin yüzey alanı eşit tutulmuştur. Daha önceki
akademik çalışmalarda bu detayın atlanılmış olmasından bahseden yazar bunun önemli bir etken
olduğundan bahsetmiştir. Yazar aynı zamanda testleri eşit pervane devirlerinde ve eşit itki
değerleri elde ederken yapmaya özen göstererek deney sonuçlarının anlamlılığını artırmıştır.
Yazarın çalışmasında bu noktaların göz ardı edildiği çalışmalara atıflar da yapılmıştır. Yazar
çalışmasında pervane yüzey alanları her ne kadar eşit tutmuş da olsa itki değerlerinin yüzey
alanına göre doğrusal oranda olmadığından bahsetmiştir. Tırtıksız pervaneden kesilen parçanın
aerodinamiğe etkisi ve yüzey alan dağılımının aerodinamik kaldırma kuvveti merkezine göre
konumunun değişmesinden kaynaklı olarak tırtıksız pervanede %2,71’lik ve tırtıklı pervanede ise
%11,7’lik bir itki kaybı referans pervaneye kıyasla gözlemlenmiştir. Eşit devirlerde elde edilen
bu itki farklılıklarında ise tırtıklı pervane 5dB değerinde bir gürültü azalımı göstermiştir (Tay,
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2020). Yazarın çalışmasında bahsedilen biyomimetik esinlenmenin ticari ürünlerde Simens
DinoTail gibi örnekleri vardır.

Şekil 6. Tırtıklı biyomimetik pervanenin akış görselleştirmesi (Tay, 2020).

Ning & Hu, (2017) çalışmalarında akçaağacı tohumundan ve ağustosböceği kanatlarından
esinlenilerek tasarlanmış bir pervanenin referans pervane tasarımıyla olan kıyaslamasını
deneysel olarak yapmışlardır.

Şekil 7 Esin kaynağı; ağustosböceği kanadı ve akçaağacı tohumu (Ning & Hu, 2017)
Yazarlar çalışmalarında esinlenilmiş pervaneyle daha düşük pervane devirlerinde eşit miktarda
itki elde etmişlerdir. Düşük devirde elde edilen eşit itki biyomimetik pervanenin 4db daha sessiz
çalışmasını sağlamıştır.
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Şekil 8 Esinlenilmiş pervane (alt) ve referans pervanenin (üst) gösterimi (Ning & Hu, 2017)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmayla biyomimetik pervane tasarımıyla ilgili literatürdeki ciddi çalışmalar incelendiği
için yüksek verimle uçan canlılardan esinlenilerek geliştirilen sabit kanatlara veya bu canlıların
kendisinin incelendiği akademik çalışmalar kapsam dışı bırakılmıştır
Mevcut araştırmalar ışığında biyomimetik tasarımların gözle görülür verim artışları
kazandırmadığı aksine bazı durumlarda verim kayıpları gözlendiği sonucuna varılmıştır. Ancak
canlılardan esinlenilen bu tasarımlarda eş itkinin daha düşük pervane devirlerinde elde
edilmesiyle pervane gürültüsünün azaltıldığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda böceklerin
kanatlarından ilham alınarak tasarımlanan pervanelerin elektrikli İHA sistemlerine uygun olduğu
sonucuna varılmıştır. Düşük devirlerde çalışan pervanelerle gürültünün azaltılmasıyla elektrikli
İHA sistemlerinin şehirlerde kullanımını artacaktır. Bu bağlamda biyomimetik çalışmaların
potansiyeli çok yüksektir.
Doğadan ilham alınarak tasarlanan pervaneler nispeten düşük devirlerde eşit itki elde
ettiklerinden dolayı elektrikli itki sistemlerinin bir parçası olan elektrik motorlarının daha uzun
ömürlü ve daha verimli olmalarını sağlayacaktır. Biyomimetik pervaneler aerodinamik anlamda
gözle görülür bir verim artışı elde edilememiş olsa da azalan devirle birlikte elektrik
motorlarındaki elektriksel kayıpların düşük devirlerde azalmasından dolayı üstün tasarımlardır.
Arıların ve ağustos böceğinin kanatları taklit edilerek başarılı tasarımlar elde edilmiştir ancak bu
canlılar ağır ve hantal bir gövde yapısına sahip oldukları için en uygun esin kaynağı oldukları
söylenemez. İlerleyen çalışmalar için bilinen en uzun aralıksız (dinlenmeden) göçü
gerçekleştirebilen yusufçuk böceklerinden ilham alarak pervane tasarlamak yerinde olacaktır.
Yusufçuk böcekleri arılar veya ağustos böceklerinden daha aktif uçan bir böcek türüdür ve bu
doğrultuda aerodinamik anlamda daha gelişmiş kanat şekline sahip oldukları varsayımı
yapılabilir. Yusufçuk böceklerinin ince ve narin gövde yapısı kanatlarının zaman içerisinde
herhangi bir sınırlama olmadan evrim geçirmesine olanak tanımıştır. Literatürdeki çalışmalar
içerisinde yusufçuk böceğinin uçuşunun analiz edildiği pek çok çalışma olsa da bu böcek
türünden esinlenilmiş bir pervane tasarımı herhangi bir nümerik veya deneysel çalışmanın
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konusu olmamıştır. Bu nedenle uçma yetisini yaşam döngüsü içerisinde en aktif kullanan
canlılardan esinlenilmesi ve bu esinlenmelerin pervane tasarımlarında kullanılması gelecek
akademik çalışmaların başarısını artıracaktır.
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ABSTRACT
Hotels and hotel business chains are known to be some of the biggest contributors of global
pollution. In order to mitigate this, implementation of green practices is vital if not very
essential. This study focused on implementation of green practices by five-star hotels found in
Kampala district, Uganda, and specifically exploring the benefits achieved and effects
encountered by the management of the hotels as a result of implementing green practices. An
exploratory research design was employed to collect the required data from 197 employees of
the five-star hotels. Data was collected using the semi-structured questionnaire and an interview
guide. The study revealed energy conservation, waste management, and environmental
purchasing with their respective Coefficient of Variances of 12.6, 14.5 and 17.2, as some of the
green practices implemented by the hotels. The implementation of the green practices
culminated into increased profits, competitive advantage, saved on the costs of the materials
used and retained some customers. It is recommended that there should be continuous
awareness and strengthening of training of the employees about green practices’
implementation, together with government involvement in all matters concerning enforcement
of green practices, all aimed for environmental sustainability.
Keywords: Environmental Sustainability; Five-Star Hotels; Sustainable Practices; Uganda

1. INTRODUCTION
Globally, hotels and hotel operators together with hotel business chains are considered to be the
biggest contributor of the global pollution and waste (Teng et al., 2012). Hotels operate
throughout the year and this makes them consume more energy and water, and produce more
waste (Karimi et al., 2014). In recent times, green practices in hotels have a growing popularity
and is laying a good foundation for many hotels’ business performance (Deraman et al., 2017).
Greening the society in the years between 1960 and 1980 was not a serious issue. However, due
to pollution and environmental degradation by humans, it attracted serious attention among the
general public (Doody, 2010). In the past few decades, the stakeholders in the hotel industry
business have raised concerns about hotel’s social, economic and environmental impacts on
societal, regional, and global levels and well-being (Rakicka, 2016). These concerns have been
piling pressure for tourism and hotel sectors globally to change their attitudes and focus on
environmentally friendly practices, which in turn reduces operational costs and thus
maximization of profits (Langgat, 2019 and Woo et al., 2017).
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Green practices as defined by Teng et al. (2012) includes promotion of hotelier’s efforts to
reduce solid waste, save water and energy, reduce operational costs and protects the natural
environment. With regard to hotels, green practices are programs geared towards lessening
negative environmental impacts (Al-Shourah, 2007). Energy efficiency procedures, solid and
liquid waste management practices and water conservation are the three domain areas in hotel
where green practices more significantly exhibited (Fukey & Issac, 2014; Nthiga, 2018). Tuver
and Guzel (2017) add that, green practices are environmentally friendly hotel practices that
encourage hoteliers to set up programmes that are meant to conserve the environment. It should
be noted that hotel industry is responsible for substantial environmental degradation upon the
planet (Han et al., 2019) and this is incurred through enormous use of energy, water and
producing a lot of waste as a result of unceasing hotel operations (Han et al., 2018). Stern et al.
(1999) reasons that among hotel operators there is the belief that hotel business operations
contribute significantly to environmental degradation. Hotel business activities contribute
greatly to greenhouse gas emissions through products and services provided (Huang et al.,
2015).
Substantial environmental degradation upon the planet is incurred and also affects the hoteliers’
profitability (Karimi et al., 2014) through enormous use of energy, water and production of
wastes as a result of business and economic activity (Rogerson and Sims, 2010) engaged in
through managing hotels. The energy crisis of 1973-74 incited major concerns from the hotel
sector about both utility costs and energy supply, which prompted the hoteliers to design
strategies focused towards energy conservation (Tzschentke et al. (2008), Stoddard et al.
(2012), Fukey & Issac (2014)).
This crisis caused the tourism and hospitality sectors to rethink in relation to their present
business operations and the entire industry’s future. All those involved in the hospitality
industry realized the potential reductions in supply of energy and the increasing prices (Jones
et al., 2016). Today’s literature has exhibited clear evidence to suggest the adoption and
implementation of green practices in the hotel industry as the benefits are enormous (Kapiki,
2012), such as financial sustainability, cost reduction, customer satisfaction and environmental
purity (Langgat, 2019).
Yin et al. (2019) made it clear that the primary reason for effecting green practices is to attain
profitability. In most cases, hotel operators tend to look at profits and inadvertently ignore the
natural environment (Okumus et al., 2019). Nath (2015) believes that the purpose of running
any business is to make a profit and therefore hotel establishments should adopt green practices
in order to reduce utility costs and enjoy long term profitability. According to Fukey & Issac
(2014) hotels’ profitability, cost savings, employee loyalty, competitive advantage, customer
retention, regulatory compliance, and risk management among others is are linked to greening
their operations. Heung (2006) reports that practices linked to energy consumption may result
to 10% -25% reduction on its expenditure.
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Pressure on water usage for example, is intense due to its high demand in hotel operations
among other purposes (Nthiga, 2018). At global level, Zengeni et al. (2013), postulated that
approximately 1.3 billion cubic liters of water is consumed by hotels and lodges. Estimations
from UNEP and World Tourism Organization also indicate that in the United States of America
(USA), the hospitality industry consumes 946 million cubic millimeters per year, and 60% of
this is linked to lodging operations in form of guest consumption, laundry activities and guest
services (United Nations Environment Programme and World Tourism Organization, 2005). A
lot of water is used in hotels especially in bathrooms, kitchen, housekeeping, and laundry, and
also in water facility operations such as heating, ventilation and air conditioning –HVAC,
irrigation, cleaning and maintenance (Hotel Energy Solutions, 2011; Jones et al., 2016). It is
important to note that efficient management of internal water programs and investment in water
saving technologies in hotel guest rooms and public washrooms would lead to a reduction in
the recurring costs incurred by hotel owners (Kasim et al., 2014).
Uganda registered an increase in the number of tourists from 1.4 million to 1.8 million from
2017 to 2019 (UBOS, 2019) and this puts more pressure on hotels to provide services to the
guests. In such instances, if mechanisms like green practices are not considered, environmental
degradation becomes undebatable. Some five-Star hotels like Protea Hotel in Kampala, uses
environmental programs to reduce water and energy consumption and mechanisms to reduce
waste generation (Marriott, 2015). Similarly, Hilton (2015) suggests a green approach to
mitigate gross impacts on environment due to overuse of energy and water, carbon emissions,
and waste generation. In addition, Serena Hotels in Kampala adopted and implemented green
practices to improve and preserve the environment in which it operates (Merli et al., 2019). The
hotels (Serena) also, instituted the ecological-policy focusing on actions and projects related to
conservation of water and energy, control of air emissions, and restoration of natural habitats
among others (Merli et al., 2019). Coleb (2016) reported that Serena hotel at Lake VictoriaKigo engages in business practices that are aimed at promoting green practices and at the same
time striking a balance between financial successes and social responsibility. Although some
hotel customers are now concerned about the effect hotels bring to the natural environment and
are causing radical change in their attitude and their purchasing behaviour towards
environment-friendly business establishment (Merli et al., 2019) it is still questionable whether
the practice is profiting the managers of hotels. The current study therefore, was set out to
explore the benefits the five-star hoteliers obtain by undertaking green practices; and to
determine the effect of undertaking green practices on the performance of the selected five-star
hotels in Kampala.

2. METHODS AND MATERIALS
The research project focused on determining whether implementation of green practices by
five-star hotels in Kampala affect their operations. The study aimed at exploring the benefits
the five-star hoteliers obtain by undertaking green practices, and determining the effects of
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undertaking green practices on the performance of selected five-star hotels in Kampala.
Quantitative and qualitative information was collected from the study participants with the aim
of providing information which will be important for determining whether implementation of
green practices affect the operations of five-star hotels in Kampala. As stated by Lindlof and
Taylor (2011), qualitative data verifies the collected quantitative data.
The study tools which were used to collect information included a questionnaire and a semistructured interview guide from the respondents and key informants respectively. The key
informants who were included in the study were the general managers and head of sections in
the hotels. Data from the respondents was gathered using a semi-structured questionnaire which
was pre-tested in one of the five-star hotel that was not part of this study. This ensured that the
interviewers get conversant with the details found in the study tool and anything found to have
been missing was included into the final questionnaire. The research tool concentrated on the
respondent’s comprehension of the green practice’s implementation and their effects on the
operations of the five-star hotels in Kampala.
Information was collected from the three hundred and twenty-two randomly selected
respondents from four five-star hotels in Kampala. The five-star hotels include; Kampala
Serena hotel, Sheraton hotel, Commonwealth Resort Munyonyo and Pearl of Africa hotel.
There were a total of 1652 employees (Table 1) from the four five-star hotels from which the
sample size was derived using Yamane (1967) formula, n = N / 1 + Ne2, where n = sample size,
N = total number of the employees, and e = level of confidence (0.05.) Therefore, the sample
size (n) calculated was 322. Sarndal’s formula (Sarndal et al., 2003), ni = Ni/N X n, was
employed to determine the aggregate sample from each of the five-star hotel as shown in Table
1. ni = sample size of a particular five-star hotel, Ni = total number of the employees in the four
five-star hotel, n = sample size calculated for the five-star hotels.
Table 1. Aggregate number of employees that participated in the study (Primary data, 2020)
Name of Hotel

Number of Employees

Aggregate Sample

Number that responded

Kampala Serena

450

88

51

Sheraton

202

39

39

Common Wealth Resort

500

97

60

Pearl of Africa

500

98

47

Total

1652

322

197

The total number of the respondents that filled and returned the questionnaires were 197 which
represents the response rate of 61.1%. This was brought about by the effects of COVID-19,
where the number of the employees were scaled down, adhering to the Standard Operating
Procedures as advised by the Ministry of Health, Uganda. However, the response rate was
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regarded as moderate and the results obtained would be used to draw some generalizations and
conclusions.
Each study participant was informed that the study’s purpose was for only academic purposes
and that their responses would remain confidential and anonymous. Another research tool used
in the study was a semi-structured interview guide which was used to gather information from
some purposively selected Key Informants as guided by Hyman et al. (2001). The Key
Informants included some top managers of some departments. The aim of including the key
informants was to gather more information about green practices’ implementation and their
effects on the operations of five-star hotels in Kampala.
The responses obtained using the questionnaire were then analyzed using Statistical Package
for Social Scientists of version 20.0 for windows. These informed descriptive statistics
concerning effects of implementing green practices by five-star hotels in Kampala. The
analyzed data was accompanied with notes for clarity and comparisons about the data collected.
Inferential statistics were applied to study the relationship between the variables under study.
Thematic analysis was performed on the qualitative data collected from the Key
Informants, which was then grouped into themes basing on the specific study items as
documented by Sarantakos (2005).

3. RESULTS
3.1 BENEFITS OBTAINED BY THE FIVE-STAR HOTELIERS AS A RESULT
IMPLEMENTING GREEN PRACTICES
Different green practices were undertaken by five-star hoteliers in Kampala aimed for
environmental conservation. The green practices include: energy conservation, environmental
purchasing, waste management, and water conservation as shown in Table 2.
Table 2. Green practices implemented in the five-star hotels in Kampala (Respondent’s
questionnaire survey)
Green Practice

Mean
3.863

Standard
Deviation (Std)
0.483

Coefficient of
Variance (CV)
12.6

Energy Conservation
Environmental Purchasing
Waste Management

3.780
3.737

0.649
0.540

17.2
14.5

Water Conservation

3.715

0.689

18.5

Mean Scale: 0.0 – 2.5 = Least Undertaken; 2.6 – 3.5 = Moderately Undertaken; 3.6 – 5.0 =
Mostly Undertaken.
Based on the mean scores obtained, all the green practices implemented were mostly undertaken
in the five-star hotels in Kampala. Since the obtained standard deviation exhibited by the green
practices implemented did not significantly vary, the coefficient of variation (CV) was
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determined to guide which practices to focus on. CV measures the dispersion of data points
around the mean, and it is the ratio of the standard deviation to the mean (Li, 2016). The lower
the ratio, the higher the significant the activity is. Hence, the hoteliers are practicing more of
the energy conservation (12.6 %), followed by waste management (14.5%), and the least
implemented green practice was water conservation (18.5%).
Energy conservation is mostly practiced probably because most respondents have been trained
from both at home and at the work place to always ensure that energy is put on, only when it is
necessary and off when it is not in use. Water conservation has the highest CV probably because
majority of the hotels have not been able to put mechanisms for recycling water and this could
result into the overuse of the resource. In relation to energy conservation, one of the Key
Informant said:
“We regularly train our members of staff on green practices. We also monitor and regulate the
use electricity and gas. We also put some notifications on the cards placed in the customers’
rooms reminding them to turn off the lights, heaters and air conditioners when they are not in
use”.
Despite the implementation of the named green practices in the five-star hotels, some factors
tended to stifle their effective implementation as observed in Table 3.
Table 3. Barriers to green practice implementation (Respondent’s questionnaire survey, 2020)
Barriers to Implementation
High maintenance cost
Lack of sufficient knowledge
Inadequate resources
Inadequate presence of trainers
Inadequate environmental guidelines
Lack of green supplier support
Lack of government enforcement
Limited support from employer

Mean
4.122
3.822
3.807
3.766
3.701
3.695
3.579
3.431

Std
0.912
1.037
1.085
0.956
1.014
0.963
1.040
1.258

CV
22.1
27.1
28.5
25.4
27.4
26.1
29.1
36.7

Key to means: 0.0 – 2.5 = Least challenging barrier; 2.6 – 3.5 = Moderate challenging barrier;
3.6 – 5.0 = Highly challenging barrier.
The findings revealed that all the barriers mentioned by the respondents were highly
challenging with the exception of government enforcement and support from the employer. The
most highly challenging barrier to effective implementation of green practices was high
maintenance costs (CV=22.1) followed by inadequate presence of trainers (CV=25.4) and the
least one was inadequate resources (CV=28.5). the moderate challenging barriers mentioned
including government enforcement (CV=29.1) and support from employer (CV=36.7) was
probably because of the fear of the penalties the implementers would face from the government
if not implemented. Also, the employers have the capacity to discontinue employees who may
not be willing to implement green practices.
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During the study, the benefits that accrued as a result of implementing green practices were
explored. It was revealed that the benefits including increased profits, cost savings on materials
used in the hotels, competitive advantage of the practicing hotels, customer retention and sense
of fulfillment by the employees were as a result of implementation of green practices. In relation
to the benefits, one of the respondents stated:
“Adopting environmentally friendly practices in the hotel has helped us to reduce on the
unnecessary costs like energy, water and waste management costs. It has also enabled us attract
and retain both local and international guests who advocate for eco-friendly environment. In
this way, we have been able to have a competitive advantage over those hotels that have not
implemented green practices”
A Chi-square test was performed to determine whether there was any association among the
benefits obtained by the management of the five-star hotels that implemented green practices.
The results showed that, there was an association among the benefits obtained by the
management of the five-star hotels who implemented green practices (χ2 = 1622.94; P = 0.05)
as shown in Table 4.
Table 4. Benefits of undertaking green practices by five-star hotels (Respondent’s questionnaire
survey, 2020).
Benefits
Increased Profits
Cost savings on materials used

Agree
180
176

Disagree
17
21

Competitive advantage

171

26

Customer retention

147

50

Sense of fulfillment by employees

156

41

Chi-square
χ2 = 1622.94; P =
0.05

3.2 EFFECT OF UNDERTAKING GREEN PRACTICES ON THE PERFORMANCE
OF THE SELECTED FIVE-STAR HOTELS
From the results so far obtained, it has been revealed that the implementation of green practices
culminated into a host of benefits like increased profits and others (Table 4). The study further
set out to determine which green practice that was implemented contributed to the overall
benefits and hence performance of the five-star hotels. Regression analysis was performed on
the green practices implemented and the results are in Table 5.
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Table 5. Regression analysis on the implemented green practices (Respondents’ questionnaire
survey, 2020).
Variables

Unstandardized
Coefficients
Beta
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

Energy Conservation

-0.015

0.072

-0.016

-0.214

0.83

Water Conservation

0.094

0.054

0.137

1.735

0.084

Waste Management

0.226

0.08

0.259

2.808

0.006

Environmental Purchasing
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Regression sum of squares
Residual sum of squares

0.048
0.486(a)
0.236
0.216
0.418
10.301
33.304

0.064

0.065

0.742

0.459

a: Predictors: Environmental Purchasing, Energy Conservation, Water Conservation, Waste
Management
b: Dependent Variable: Hotel Performance
The results show that waste management alone had no significant contribution towards the
performance of the five-star hotels (P = 0.006). in relation, energy conservation, water
conservation and environmental purchasing all had a significant contribution towards the
performance of the five-star hotels (P > 0.05). However, the overall results indicate a weak
correlation, r = 0.216, brought about by the study variables, towards the performance of the
five-star hotels. This is probably because, other factors like customer care, quality of the
accommodation facilities and other incentives which were not considered under this study could
have affected the performance of the five-star hotels in one way or the other.
Hence, different green practices including energy conservation, environmental purchasing,
waste management and water conservation were implemented by the five-star hotels in
Kampala. The green practices’ implementation realized a tremendous number of benefits to the
hoteliers. The benefits include increased profits, cost savings on materials used, competitive
advantage and improved customer care among others. A weak correlation between the
implemented green practices and the performance of the five-star hotels was exhibited.

4. DISCUSSION
The five-star hotels in Kampala undertook some green practices including energy conservation,
environmental purchasing, waste management and water conservation in a bid to conserve the
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environment. A host of benefits accrued as a result of enforcing the green practices. The benefits
to the hoteliers include increased profits, cost savings on materials used, competitive advantage,
customer retention and to some extent, employees felt a sense of fulfillment as a result of the
activity implemented. The findings are in agreement with some authors like Abdou et al.
(2020), Deraman et al. (2017), Langgat (2019) and Mbasera et al. (2016) who stated that green
practices’ implementation by a firm leads to financial savings and enhances the firm’s revenue
and profits. Bader (2005) and Lin and Ho (2010) further states that when hotels promote and
adhere to sustainable practices, greater and long-term financial stability is realized which leads
to greater profitability. Furthermore, Sujaya et al. (2019) states that green businesses that are
being embraced by developing countries have enabled them achieve greater profits.
On the issue that concern cost savings as a result of implementing green practices, some
agreements with authors like Aripin et al. (2018), Kapiki (2012), Berezan et al. (2014) posit
that adoption of green practices is a means of proactive environmental management that leads
to cost savings on the materials used. Furthermore, Abdou et al. (2020), Bader (2005) states
that one of the benefits of implementing green practices is saving on the operation costs incurred
by a firm that culminates into its financial stability.
Scholars like Van der Werf (2019), Ting et al. (2019) noted that implementing environmentally
friendly practices produces significant positive effects which are able to enhance competitive
advantage. Further still, Rogerson and Sims (2010) affirmed that when firms implement the use
of green practices, they become more competitive since members of the public expect the firms
to comply with desirable environmental attributes. Abdou et al. (2020) notes that
implementation of green practices by firms increases its relationships with the stakeholders
which eventually expands on the existing market share.
However, effective implementation of green practices in the study area have to some extent
been hindered due to mainly because of their high maintenance cost, inadequate presence of
trainers, lack of sufficient knowledge, lack of government support and others. The study
findings are supported by authors like Zhu and Geng (2013), Deraman et al. (2017), Fauzul and
Chathuranga (2018), Sujaya et al. (2019) and Yusuf et al. (2020) who reported that one of the
bottlenecks for effective implementation of green practices are high costs involved. In addition,
inadequate appropriate information about green practices among members of the local
community as stated by Verma and Chandra (2018), Fauzul and Chathuranga (2018), Sujaya et
al. (2019) stifles their fast implementation. Also, lack of public awareness about the immense
benefits green practices come with to the environment negatively affects their promotion
(Bader, 2005). Relatedly, Lin and Ho (2010), Aripin and Saad (2018) and Fauzul and
Chathuranga (2018) documents that, inadequate political support and ineffective spread of
regulatory information amongst citizens concerning green practices tends to hinder their
effective implementation.
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5. CONCLUSIONS
Some green practices including energy conservation, environmental purchasing, waste
management and water conservation among others, have been implemented in the five-star
hotels in Kampala aimed for environmental conservation.
An array of benefits emanated from the implementation of green practices. The benefits include
but not limited to increased profits, cost savings on the materials used, competitive advantage
of firms over those not implementing the use of green practices, high customer retention and
increased sense of fulfilment amongst the employees.
It should however be noted that some hinderances like high maintenance costs, insufficient
knowledge concerning green practices among the populace, inadequate resources and trainers,
and insufficient government support to implementation of green practices have stifled the
smooth exercise.
Hence, continuous awareness about the benefits of implementing the use of green practices,
relentless training of personnel working with different firms on how to apply green practices
and government involvement in all matters concerning green practices’ implementation should
be emphasized aimed for enhancing environmental sustainability.
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RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS: A REVIEW
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BSc biotechnology first year from Banasthali Vidyapith University
ABSTRACT
Biotechnology which is synonymous with genetic engineering or recombinant DNA is an
industrial process that uses the scientific research on DNA for practical applications. r DNA is
a form of artificial DNA that is made through the combination of one or more DNA strands, it
offered new opportunities for innovations to produce a wide range therapeutic products with
immediate effect in the medical genetics and biomedicine by modifying microorganisms,
animals, plants to yield medically useful substance. Unlike tradition approaches to overcome
agriculture, health, and environmental issues through breeding, traditional medicines, and
pollutants degradation through conventional techniques respectively, the genetic engineering
utilizes modern tools and approaches, such as molecular cloning and transformation, which
are less time consuming and yield more reliable products. Recombinant DNA technology is
playing a vital role in improving health conditions by developing new vaccines and
pharmaceuticals. The treatment strategies are also improved by developing diagnostic kits,
monitoring devices, and new therapeutic approaches. Synthesis of synthetic human insulin
and erythropoietin by genetically modified bacteria and production of new types of
experimental mutant mice for research purposes are one of the leading examples of genetic
engineering in health. The advent of recombinant DNA technology revolutionized the
development in biology and led to a series of dramatic changes. It offered new opportunities
for innovations to produce a wide range of therapeutic products with immediate effect in the
medical genetics and biomedicine by modifying microorganisms, animals, and plants to yield
medically useful substances.
Keywords- chimeric DNA, restriction enzymes, transgenic plants, gene therapy.

1. INTRODUCTION
Human life is greatly affected by three factors:
deficiency of food, health problems, and environmental issues. Food and health are basic
human requirements beside a clean and safe environment. With increasing world’s population
at a greater rate, human requirements for food are rapidly increasing. Humans require safe
food at reasonable price. Several human related health issues across the globe cause large
number of deaths. Approximately 36 million people die each year from noncommunicable
and communicable diseases, such as cardiovascular diseases, cancer, diabetes. A series of
procedures that are used to join together DNA segments. A recombinant DNA molecule is
constructed from segments of two or more different DNA molecules. Under certain
conditions, a recombinant DNA molecule can enter a cell and replicate there, either on its own
or after it has been integrated into a chromosome. Recombinant molecules are DNA
molecules formed by laboratory methods of genetic recombination to bring together genetic
material from multiple sources, creating sequences that would not otherwise be found in the
genome.
Recombinant DNA is the general name for a piece of DNA that has been created by the
combination of at least two strands.
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Working of r DNA
Recombinant DNA works when the host cell expresses protein from the recombinant genes. A
significant amount of recombinant protein will not be produced by the host unless expression
factor are added. Protein expression depends upon the gene being surrounded by a collection
of signals which provide instructions for the transcription and translation of the gene by the
cell. These signals include the promoter, the ribosome binding site, and the terminator.
Expression factors, in which the foreign DNA is inserted, contains these signals. Signals are
species specific. In the case of E. coli, these signals must be E. coli signals as E. coli is
unlikely to understand the signals of human promoters and terminators. Problems are
encountered if the gene contains introns or contains signals which act as terminators to a
bacterial host. This results in premature termination, and the recombinant protein may not be
processed correctly, be folded correctly, or may even be degraded. Production of recombinant
proteins in eukaryotic systems generally take place in yeast and filamentous fungi. The use of
animal cell is difficult due to the fact that many need to solid support surface, unlike bacteria,
and have complex growth needs. However, some proteins are too complex to be produced in
bacterium, so eukaryotic cells must be used. Recombinant DNA has been gaining in
importance over the last few years, and recombinant DNA will only become more important
in the 21th century as genetic diseases become more prevalent and agricultural area is
reduced. Recombinant DNA technology is a technique which changes the phenotype of an
organism when a genetically altered vector is introduced and integrated into the genome of
the organism. So, basically, the

Process involves the introduction of a foreign piece of DNA structure into the genome which
contains our gene of interest. This gene which is introduced is the recombinant gene and the
technique is called the recombinant DNA technology. Inserting the desired gene into the
genome of the host is not as easy as it sounds. It involves the selection of the desired gene for
administration into the host followed by a selection of the perfect vector with which the gene
has to be integrated and recombinant DNA formed. This recombinant DNA then has to be
introduced into the host. And at last, it has to be maintained in the host and carried forward to
offsprings.
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2. How the recombinant DNA made?
Transformation
The first step is transformation is to select a piece of DNA to be inserted into a vector. The
second step is to cut that piece of DNA with a restriction enzyme and then ligate the DNA
insert into the vector with DNA ligase. The insert contains a selectable marker which allows
for identification of recombinant molecules. The host cells must be specially prepared to
take up the foreign DNA. Selectable markers can be for antibiotic resistance, colour
changes, or any other characteristics which can distinguish transformed hosts from
untransformed hosts.
Non-Bacterial transformation
This is a process very similar to transformation, which was described above. The only
differences between the two is non-bacterial does not use bacteria such as E. coli for the host.
3.Phage introduction
Phage introduction is the process of transfection, which is equivalent to transformation,
except a phage is used instead of bacteria. The recombinant that are created can be identified
by differences in the recombinants and non-recombinants using various selection methods. 3.
Applications of recombinant DNA technology
1. Production of transgenic plants: By utilizing the tools and techniques of genetic
engineering it is possible to produce transgenic plants or the genetically modified
plants. Many transgenic plants have been developed with better qualities like
resistance to herbicides, insects or viruses of male sterility.
2. Production of transgenic animals: By the use of rec DNA technology, desired
genes can be inserted into the animal so as to produce the transgenic animal. The
method of rec DNA technology aids the animal breeders to increase the speed and
range of selective breeding in case of animals.
3. Production of hormones: by the advent of techniques of rec DNA technology,
bacterial cells like E. coli are utilized for the production of different fine chemicals
like insulin, somatostatin, and pendorphin.
4. Production of vaccines: vaccines are the chemical preparations containing a
pathogen in attenuated or inactive state that may be given to human beings or
animals to confer immunity to infection.
5. Biosynthesis of interferon: Interferon’s are the glycoproteins which are produced
in very minute amounts by the virus-infected cells. These genetically engineered
bacteria are cloned and cultured so that the gene is expressed and the interferon’s
are produced in fairly high quantities. This interferon, so produced, is then
extracted and purified.
6. Application in enzyme engineering- as we know that the enzymes are enclosed by
genes, so if there are changes in a gene that definitely the enzyme structure also
changes. Enzyme engineering utilizes the same fact and can be explained as the
modification of an enzyme structure by inducing alterations in the genes which
encode for that particular enzyme.
7. Prevention and diagnosis of diseases- genetic engineering methods and techniques
have greatly solved the problem of conventional methods for diagnosis of diseases.
It also provides methods for the prevention of a number of diseases like AIDS,
cholera, etc. monoclonal antibiotics are useful tools for diseases diagnosis.
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Monoclonal antibodies are produced by using the technique called hybridoma
technology.
Steps in recombinant DNA technology

1.
2.
3.
4.
5.
6.

i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

Selection and isolation of DNA insert
Selection of suitable cloning vector
Introduction of DNA insert into vector to form rec DNA molecule.
Rec DNA molecule Is introduced into a suitable host.
Selection of transformed host cells.
Expression and multiplication of DNA insert in the host

Selection and isolation of DNA insert: First step in rec DNA technology is the
selection of a DNA segment of interest which is to be cloned. This desired DNA
segment is then isolated enzymatically.
Selection of suitable cloning vector: A cloning vector is a self-replicating DNA
molecule, into which the DNA insert is to be integrated. A suitable cloning vector is
selected in the next step of rec DNA technology.
Introduction of DNA insert into vector to form rec DNA molecule:
The target DNA or the DNA insert which has been extracted and cleaved
enzymatically by the selective restriction endonuclease enzymes are now ligated by
the enzyme ligase to vector DNA to form a rec DNA molecule which is often called as
cloning vector insert DNA construct.
Rec DNA molecule is introduced into a suitable host:
Suitable host cells are selected and the rec DNA molecule so formed is introduced into
these host cells. This process of entry of rec
DNA into the host cell is called transformation.
Selection of transformed host cells: Transformed cells are those host cells which
have taken up the rec DNA molecule. In this step the transformed cells are separated
from the non-transformed cells by using various methods making use of marker genes.
Expression and multiplication of DNA insert in the host:
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Finally it is to be ensured that the foreign DNA inserted into the vector DNA is
expressing the desired character in the host cells. Also, the transformed host cells are
multiplied to obtain sufficient number of copies.
Biotechnology involves the use of living organisms, their systems and processes in
manufacturing or service industries. Biotechnology has presented a contemporary medical
strategy for investigative and precautionary purposes, which involves provision of vaccines,
diagnostic test kits, and radio labelled biological therapeutics employed for analysis and
imaging. Human health is a main rising apprehension globally due to infectious diseases.
Expectancy of life, life quality and health has improved through the application of
biotechnology. Malnutrition mostly occurs because of deficiency of vitamins and essential
nutrients in food which eventually causes death.
Transfer of recombinant vector into cell In order to facilitate entering the vector into the
bacterial cell, one should make the cell complete. Entering the recombined plasmid into the
bacterium cell is known as a transformation. Phage vectors are introduced in the process of
transfection in vitro. The transfection also consists of creating competent bacterial cells and
heating the solution, but introduces the RF. During the vitro packing, it puts up with being
in a mixture of recombinant material of phages in the protein border. It uses the phage genes
that are responsible for the production of capsid proteins and tails. After obtaining a
sufficient amount of proteins required for packaging, complete recombined phages which
bacteria are then formed, which attack through the natural way of infection and are entering
their DNA sample into them. It is possible to implement the vector in this way by putting it
at first in leptosomes, and then by natural fusion of leptosomes with the cell or by
precipitation of molecules in the calcium phosphate on the surface of the cell. The early
success of recombinant DNA technology relies heavily on the eludidation of the biological
possesses at the molecular level in microbial systems. The first commercial application was
realized in the microbial production of human insulin. The primary role of insulin is to
control the absorption of glucose from the bloodstream into cells where glucose is utilized
as an energy source into glycogen for storage. Insulin’s function is to regulate the level of
glucose in blood. Recombinant DNA technology involves using enzyme and various
laboratory techniques to manipulate and isolate DNA segments of interest. This method can
be used to combine DNA from different species or to create genes with new functions. The
resulting copies are often referred to as recombinant DNA. The enzymes which include the
restriction enzymes help to cut, the polymerases help to synthesize and the ligases- help to
bind. The restriction enzymes used in recombinant DNA technology play a major role in
determining the location at which the desired gene is inserted into the vector genome. They
are two types, namely Endonucleases and Exonucleases. The endonucleases cut with the
DNA strand whereas the exonucleases remove the nucleotides from the ends of the strands.
The restriction endonucleases are sequencespecific which are usually palindrome sequences
and cut the DNA at specific points. They scrutinize the length of DNA and make the cut at
the specific site called the restriction site. This gives rise to sticky ends in the sequence. The
desired genes and the vectors are cut by the same restriction enzymes to obtain the
complementary sticky notes, thus making the work of the ligases easy to bind the desired
gene to the vector.
DNA cloning
A clone is a cluster of individual entities or cells that are descended from one progenitor.
Clones are genetically identical as the cell simply replicates producing identical daughter cells
every time. Scientists are able to generate multiple copies of a single fragment of DNA, a
gene which can be used to create identical copies constituting a DNA clone. DNA cloning
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takes place through the insertion of DNA fragments into a tiny DNA molecule. This molecule
is made to replicate within the living cell, for instance, a bacterium. The tiny replicating
molecule is known as the carrier of the DNA vector. Yeast cells, viruses, plasmids are the
most commonly used vectors. Plasmids are the circular DNA molecules that are introduced
from bacteria. They are not part of the main cellular genome. It carries genes, which provide
the host cell with beneficial properties such as mating ability, drug resistance. They can be
conveniently manipulated as they are small enough and they are capable of carrying extra
DNA which is weaved into them.
Applications of gene cloning

1. Gene cloning plays an important role in the medicinal field. It is used in the production of
hormones, vitamins and antibiotics.
2. Gene cloning finds the applications in the agricultural field. Nitrogen fixation is carried out
by cyanobacteria wherein desired genes can be used to enhance the productivity of crop
and improves of health. This practice reduces the use of fertilizers hence chemical-free
practice is generated.
3. It can be applicable to the science of identifying and detecting a clone containing a
particular gene which manipulated by growing in a control environment.
4. It is used in gene therapy where a faulty gene is replaced by insertion of a healthy gene.
Medical aliments such as leukaemia and sickle cell anaemia can be treated with this
principle.
Conclusion
Recombinant DNA technology involves using enzymes and various laboratory techniques to
manipulate and isolate DNA segments of interest. This method can be used to combine DNA
from different species or to create genes with new functions. This resulting copies are often
reffered to as recombinant DNA.
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ROLAND GARROS TENİS TURNUVASI 1. TUR MAÇLARINDA SEYİRCİLİ VE
SEYİRCİSİZ OYNAMANIN TOPLAM MÜSABAKA SÜRELERİNE ETKİSİ
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Giriş ve Amaç: Covid-19 pandemisi, günlük yaşamın tüm yönlerini etkilerken üst düzey spor
etkinliklerini de etkilemiştir. Tenise özelinde ise turnuvalara taraftar olarak katılmak
yasaklanmış ve bunun sonucunda 2020 ve 2021 yıllarında tüm müsabakalar seyircisiz olarak
düzenlenip oynanmıştır. Bu ön çalışmada, seyircili ve seyircisiz oynamanın toplam müsabaka
sürelerine doğrudan etkisinin olup olmadığı araştırıldı. Oyuncuların turnuva boyunca
gösterdikleri oyun performanslarını anlamak (yani daha kısa veya daha uzun ralli ve yarışma
süreleri) önemlidir ve oyun/maç özellikleri üzerinde doğrudan etkisi olabilir. Turnuvanın
farklı turları için bu özelliklerin ayrıntılı olarak araştırılması, oyuncuların öfke yönetimine
yardımcı olabilir ve muhtemelen gerçek bir maçta basit hataların sayısını azaltabilir. Bu
çalışmanın amacı, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Rolland Garros) ilk turunun seyircili
(2018, 2019) ve seyircisiz (2020, 2021) olmak üzere toplam 4 yıl boyunca toplam zaman
farklarını da içeren bazı parametrelerin araştırılmasıdır.
Yöntemler: Her yıl için turnuvanın ilk turunun toplam 64 maçı incelenmiştir. Çalışmanın
verileri, tüm parametrelerin Infosys Stats aracılığıyla toplandığı www.rolandgarros.com
adresinden alınmıştır. Bu platform, herkesin araştırma amacıyla gerekli verilere ulaşabileceği
ve indirebileceği açık bir çevrimiçi platformdur. Veri setinin normalite (D'Agostino-Pearson)
ve varyansların homojenliğini (Levene) test ettikten sonra, yıl yıl karşılaştırma için One-Way
ANOVA testi uygulanmış ve posthoc karşılaştırmalar için Tukey testi kullanılmıştır.
Bulgular: Tek Yönlü ANOVA, toplam yarışma sürelerinin yıllar arasında farklılık
gösterdiğini ortaya koydu: seyircili [2018 (146,64±48,25), 2019 (148±44,90)] ve seyircisiz
[2020 (162,17±55) ,34), 2021 (158,76±45,28)]. 2020 ve 2021 (seyircisiz) için toplam
müsabaka süreleri, 2018 ve 2019 (seyircili) toplam müsabaka sürelerinden önemli ölçüde (p <
0.05) daha uzundu ve bu da seyircilerin maç süresi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu
göstermektedir.
Sonuç: Ortaya çıkan bulguları, seyirci olmadığında oyuncuların daha fazla risksiz vuruş
yapma eğiliminde olduğu ve bu yaklaşımın hem rallilerin hem de maçların süresini uzattığı
şeklinde yorumlayabiliriz. Bunun yanında taraftarların varlığının ve seyircilerin
motivasyonunun oyuncuları daha çok hücum vuruşu yapmaya ittiğini düşünmekteyiz. Bu
durum seyircilerin bir müsabakanın toplam süresinde nasıl kilit bir rol oynayabileceğini
göstermektedir. Seyircili ve seyircisiz maçlardaki ralli sayısı ve süresine odaklanan takip
çalışmalarının yapılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Maç süresi, maç analizi, tenis
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THE EFFECT OF PLAYING WITH AND WITHOUT SPECTATORS ON TOTAL
COMPETITION TIMES OF ROLAND GARROS TENNIS TOURNAMENT FIRST
TOUR MATCHES
Introduction and Aim: The Covid-19 pandemic has affected almost all aspects of daily life,
as well as high-level sporting events. Specific to tennis, it was forbidden to attend the
tournaments as supporters and as a result, all the competitions have been organized and
played without spectators in 2020 and 2021. In this preliminary study, we investigated if there
is a difference between playing with and without spectators has a direct effect on total
competition times. Understanding how a player performs strokes in a game (i.e. shorter or
longer rally and competition times) is important and might have an influence on
game/competition characteristics. Detailed investigation of these features for different tours of
the tournament could assist player anger management and possibly reduce the number of
unforced errors within a real match. The purpose of this study was to identify some
parameters including total time differences between 4 consecutive years: with spectators
(2018, 2019) and without spectators (2020, 2021) of the first tour of the France Open Tennis
Tournament (Rolland Garros)
Methods: For every year, a total of 64 matches of the first tour of the tournament were
investigated. The data of the study was elicited from www.rolandgarros.com where all the
parameters were collected via Infosys Stats. It is an open online platform where anybody can
reach and download the required data for research purposes. After testing its normality
(D’Agostino-Pearson) and homogeneity of variances (Levene), we applied a One-Way
ANOVA test for a year by year comparison and for posthoc comparisons, the Tukey test was
used.
Results: One-Way ANOVA revealed that the total competition times differs between years:
with spectators [2018 (146,64±48,25), 2019 (148±44,90)] and without spectators [2020
(162,17±55,34), 2021 (158,76±45,28)]. Total competition times for 2020 and 2021 (without
spectators) were significantly (p < 0.05) longer than 2018 and 2019 (with spectators) total
competition times, indicating spectators have a direct influence on match duration.
Conclusion: We can interpret the results as when there are no spectators, players are tending
to perform more no-risk strokes and this approach extends both the duration of rallies and the
matches. In addition, we think that the presence of the fans and the motivation of the audience
push players to perform more attacking strokes. This illustrates how spectators can play a key
role in the overall duration of a match. We recommend that a follow-up study should focus on
merely the number and duration of the rallies under the condition of with and without
spectators.
Key Words: Game duration, match analysis, tennis
Giriş ve Amaç
Teniste galibiyet, önceden belirlenmiş bir süre sonunda skor üstünlüğünün elde edilmesi ile
değil, bir oyuncunun belli bir skora ulaşmasıyla elde edilir. Bu yüzden tenis maçının süresi,
özellikle birbirine yakın seviyede oyuncular olduğunda uzamaktadır. Buradaki esas etmen
berabere puan ve oyunların fazlalığıdır (G. O'donoghue, 2001).

www.artuklukongresi.org

1132

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Puanların oyun ve setler halinde gruplandırılması nedeniyle, bir oyuncunun oynanan
puanların yarısından azını kazanması halinde bile maçı kazanması mümkün olabilmektedir.
Bir tenis maçı sırasındaki mevcut skor durumu; oyuncu davranışını, o anda benimsenen
stratejiyi ve nihayetinde oyuncu performansını etkileyebilir. Bu yüzden, elit sporcu ve
antrenörler skora göre strateji belirleme eğilimindedirler (Takahashi ve ark., 2009). Özellikle
Grand Slam turnuvalarında tenisçiler önde iken farklı, berabere iken farklı ve gerideyken
farklı stratejiler uygularlar ve bu durum servis veya servis karşılama sırasında da değişkenlik
göstermektedir (Takahashi ve ark., 2006).
Tenis kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik, mental dayanıklılık, görsel algılama, hızlanmayavaşlama ve koordinasyon gibi biyomotorik özelliklerin oldukça iyi bir seviyede olmasını
gerektirir (Gelen ve ark., 2009). Tüm bu özelliklerle birlikte tekrarlı vuruşların gerektirdiği
aerobik ve anaerobik yüklenmelerin varlığı bu sporun dinamik ve kompleks bir yapıya sahip
olduğunu göstermektedir (G. O'donoghue ve Ingram, 2001). Özellikle Grand Slam
turnuvalarında uzayan maç süreleri oyuncuların aerobik kapasitelerinin iyi durumda olmasını
gerektirir.
2019 yılında başlayan Covid-19 pandemisi, günlük yaşamın tüm yönlerini etkilerken üst
düzey spor etkinliklerini de etkilemiştir. Tenise özelinde ise turnuvalara taraftar olarak
katılmak yasaklanmış ve bunun sonucunda 2020 ve 2021 yıllarında tüm müsabakalar
seyircisiz olarak düzenlenip oynanmıştır. Bu ön çalışmada, seyircili ve seyircisiz oynamanın
toplam müsabaka sürelerine doğrudan etkisinin olup olmadığı araştırıldı. Oyuncuların turnuva
boyunca gösterdikleri oyun performanslarını anlamak (yani daha kısa veya daha uzun ralli ve
yarışma süreleri) önemlidir ve oyun/maç özellikleri üzerinde doğrudan etkisi olabilir.
Turnuvanın farklı turları için bu özelliklerin ayrıntılı olarak araştırılması, oyuncuların öfke
yönetimine yardımcı olabilir ve muhtemelen gerçek bir maçta basit hataların sayısını
azaltabilir. Bu çalışmanın amacı, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Rolland Garros) ilk
turunun seyircili (2018, 2019) ve seyircisiz (2020, 2021) olmak üzere toplam 4 yıl boyunca
toplam zaman farklarını da içeren bazı parametrelerin araştırılmasıdır.
Yöntemler
Turnuvanın ilk turundaki toplam 64 maç (4 yıl için toplam 256 maç) detaylı bir şekilde
toplam maç süresi değişkeni açısından incelenmiştir. Çalışmanın verileri, tüm parametrelerin
Infosys Stats aracılığıyla toplandığı www.rolandgarros.com adresinden alınmıştır. Bu
platform, herkesin araştırma amacıyla gerekli verilere ulaşabileceği ve indirebileceği açık bir
çevrimiçi platformdur. Veri setinin normalite (D'Agostino-Pearson) ve varyansların
homojenliğini (Levene) test ettikten sonra, yıl yıl karşılaştırma için Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve Posthoc karşılaştırmalar için Tukey testi kullanılmıştır.
Tanımlayıcı istatistik olarak yıl bazlı maç sürelerinin ortalama ve standart sapmaları
verilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizinde Graphpad Prism 9.3.1. istatistiki analiz
programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir.
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Bulgular

Şekil 1. Roland Garros 1. tur maçlarının yıllara göre toplam süreleri
Yapılan yüzde hesaplamaları sonucunda, toplam yarışma sürelerinin yıllar arasında farklılık
gösterdiğini görüldü: seyircili [2018 (146,64±48,25), 2019 (148,87±44,90)] ve seyircisiz
[2020 (162,17±55) ,34), 2021 (158,76±45,28)]. Ancak Tek Yönlü ANOVA testi sonucunda
toplam maç süresinin yıllara göre istatistiki açıdan farklılaşmadığı görüldü (F=1.637
p=0.1818). 2020 ve 2021 (seyircisiz) için toplam müsabaka süreleri (ort: 160,46 dk.), 2018
ve 2019 (seyircili) toplam müsabaka sürelerinden (ort: 147,25 dk.), daha uzundu ve bu da
seyircilerin maç süresi üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir. Özellikle pandemi nedeni
ile maçların seyircisiz oynandığı ilk yıl olan 2020’de toplam maç süresi, toplam maç süresinin
en düşük olduğu 2018 yılına göre %10,59 artarak 162,17 dk. ya yükselmiştir.
Sonuç
Ortaya çıkan bulguları, seyirci olmadığında oyuncuların daha fazla risksiz vuruş yapma
eğiliminde olduğu ve bu yaklaşımın rallilerin ve buna bağlı olarak da maçların süresini
uzattığı şeklinde yorumlayabiliriz. Bunun yanında taraftarların varlığının ve seyircilerin
motivasyonunun oyuncuları daha çok hücum vuruşu yapmaya ittiğini düşünmekteyiz.
Seyircilerin desteği özellikle oyuncuların iyi vuruşları sonucunda daha belirgin olmakta ve
alkış ve uğultu şeklinde kendini göstermektedir. Oyuncu bu etmenlerden etkilenerek puanı
daha çabuk bitirme eğiliminde olmaktadır. Bu durum seyircilerin bir müsabakanın toplam
süresinde nasıl kilit bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Seyircili ve seyircisiz maçlardaki
ralli sayısı ve süresine odaklanan takip çalışmalarının yapılmasını bu çalışmanın bulgularını
destekleyebilir. Başka bir deyişle, seyirci yokluğunda literatürde uzun ralli olarak adlandırılan
9 ve üzeri vuruş içeren rallilerin sayısının seyircisiz maçlarda daha fazla olacağı
beklenmektedir.
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EXAMINATION AS NEW INHIBITORS FOR MALARIA OF VARIOUS 1,2,3TRIAZOLE COMPOUNDS VIA MOLECULAR DOCKING STUDIES
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Abstract
In this study, a novel 1,2,3-triazole compound (6) bearing indoline and naphthalene structures
was synthesized and characterized. The antimalaria effect of compound 6 was investigated via
in silico molecular docking studies. Also, the antimalaria effects of compounds 7 and 8, which
are 1,2,3-triazole compounds and previously synthesized by us, were examined by the docking
studies and compared to compound 6. The docking studies were carried out on 3D
crystallographic structure of Plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase
(PfDHODH). According to the docking results, all compounds interacted quite well with the
active site of PfDHODH. Compound 6 (-11.84 kcal/mol) showed better binding than 7 (-8.10
kcal/mol) and 8 (-8.04 kcal/mol) in the interactions with the PfDHODH. Consequently, these
compounds may be considered new inhibitors for the PfDHODH enzyme, and hence, they may
be novel drug candidates for malaria.
Keywords: Malaria, plasmodium falciparum, dihydroorotate dehydrogenase, 1,2,3-triazole,
molecular docking.

1. Introduction
Malaria is still a major public health problem in tropical regions such as Eastern Mediterranean,
West Pacific, Africa, South America, and South-East Asia[1]. According to the world malaria
report 2021 by WHO quoting data from 2020, there were an estimated 14 million more malaria
cases and 47,000 deaths in 2020[2]. Malaria is transmitted by the female Anopheles mosquito
and caused by plasmodium parasites. It can infect not only humans, but also birds, monkeys
and other primates, rodents, and reptiles[3]. The fever, sweating, and chills are among the
symptoms of malaria, and other symptoms such as headache, and nausea occur also[3]. This
disease can cause seizures, yellow skin, coma, and even death[4]. There are five species of
plasmodium parasites: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi
Plasmodium vivax, and Plasmodium ovale. Plasmodium falciparum causes the most fatal form
of malaria. Plasmodium falciparum needs dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) enzyme
for de novo pyrimidine biosynthesis. DHODH enzyme catalyzes the rate-limiting step in de
novo pyrimidine biosynthesis. Pyrimidines are necessary for the biosynthesis of RNA, DNA,
phospholipids, and glycoproteins. The DHODH inhibition of Plasmodium falciparum prevents
reproduction and infection of the parasite, therefore, it is considered a therapeutic target against
malaria[5]. On account of Plasmodium falciparum resists antimalarial drugs, the discovery of
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new anti-malaria drugs is necessary. In the present study, novel 1,2,3-triazole (6) was
synthesized and compounds 7, 8, which are previously synthesized by us, were investigated the
interactions with the Plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) via
molecular docking studies.

2. Results and discussions
2.1. Synthesis
Novel 1,2,3-triazole compound 6 bearing indoline and naphthalene structures was synthesized
by the reaction steps given in Scheme 1. Compounds 2[6] and 5[7] were synthesized as mentioned
literature. Compound 2 was reacted with propargyl bromide and in the presence of K2CO3 and
compound 3 was obtained. Finally, compound 5 was treated with compound 3 in the presence
of CuSO4.5H2O and sodium L-ascorbate in methanol via Cu(I)-catalyzed azide-alkyne
cycloaddition (CuAAC)[8] and compound 6 was obtained in a good yield (Scheme 1).
Compounds 3 and 6 were characterized by 1H, 13C-NMR (Figures 1 and 2), and FT-IR analyses
in the experimental section.
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Scheme 1. The synthesis of compound 6 via CuAAC: Reagents and conditions: (a)
Chloroacetyl chloride, NaHCO3, acetonitrile, 0 ºC, (b) NaN3, dimethyl sulfoxide, r.t., (c)
Propargyl bromide, K2CO3, acetonitrile, 75 ºC, (d) CuSO4.5H2O, sodium L-ascorbate,
methanol:water (1:1), r.t.
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Figure 1. 1H (a) and 13C-NMR (b) spectra of compound 3
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Figure 2. 1H (a) and 13C-NMR (b) spectra of compound 6.

2.2. Molecular docking studies
Molecular docking studies provide a preliminary information about whether a ligand will act
on a target receptor. Thanks to these studies, there is no loss of material or time. For this reason,
they are very popular studies for scientists today. In this study, the antimalaria effect of
compound 6 was investigated via molecular docking studies. Additionally, the antimalaria
effects of compounds 7 and 8 (Figure 3), which are 1,2,3-triazole compounds and previously
synthesized by us[9], were examined by the docking studies and compared to compound 6. The
docking studies were carried out on the 3D crystallographic structure of PfDHODH. According
to the docking results, all compounds interacted quite well with the active site of PfDHODH.
However, compound 6 (-11.84 kcal/mol) showed better interactions than 7 (-8.10 kcal/mol) and
8 (-8.04 kcal/mol) with the active site of PfDHODH.
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Figure 3 The structures of compounds 6, 7, and 8

Table 1. The best binding energies and other docking scores of compounds 6, 7, and 8 with the
active site of PfDHODH

PfDHODH (PDB ID: 4CQ8)
Compounds
BE*
(kcal/mol)

EIC*,
Ki

FIME*

EE*

VHDE*

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(µM)

BE*

6

-11.84

0.0214

-13.84

-0.01

-13.32

7

-8.10

1.15

-10.19

-0.05

-10.14

8

-8.04

1.27

-10.43

-0.08

-10.35

=

Binding Energy, EIC* = Estimated Inhibition Constant (Ki), FIME* =Final Intermolecular Energy, EE*=
Electrostatic Energy, VHDE* = vdW+Hbond+desolv Energy.

a

b

Figure 4 The best binding pose (a) and 3D interaction diagram (b) of 6 with the active site of
PfDHODH
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Figure 5 2D interaction diagrams of compounds 6 (a), 7 (b), and 8 (c) with the active site of
Plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase

3. Materials and methods
3.1. Synthesis
All reagents and anhydrous solvents were purchased from Sigma-Aldrich, Alpha, Acros, Merck,
and Tekkim, and used without further purification. The 1H NMR and 13C NMR spectra were
recorded on a Bruker 400 MHz NMR spectrometer. The FT-IR spectrum was recorded with a
Perkin Elmer spectrophotometer using an ATR head in the range of 4000-600 cm-1. Melting
point (M.p.) was measured with a Thermo Scientific melting point device.
The procedures in the previous work[10] were used to synthesize compounds 3 and 6.

2-azido-1-(indolin-1-yl)ethan-1-one (3)
To a stirred solution of compound 2 (1 mmol) in 10 mL of acetonitrile were added chloroacetyl
chloride (1 mmol) and NaHCO3 (2 mmol) 0 ºC, respectively. Until the consumption of
compound 2, the mixture was stirred for about 2 h. Then, to the mixture was added 10 mL of
ethyl acetate, and extraction was performed with H2O (3×10 mL). The organic layer was
separated and dried over Na2SO4.
Yield:90%, brown crystals, m.p:98-100 ℃. 1H NMR (δ, ppm, 400 MHz, DMSO-d6): 8.06 (d,
J=8 Hz, 1H), 7.25 (d, J=7.2 Hz, 1H), 7.18 (t, J=7.6 Hz, 1H), 7.02 (t, J=7.6 Hz, 1H), 4.23 (s,
2H),3.99 (t, J=8.4 Hz), 3.14 (t, J=8.4 Hz, 2H). 13C NMR (δ, ppm, 100 MHz, DMSO-d6): 166.35,
142.93, 132.06, 127.58, 125.41, 124.20, 116.27, 51.34, 46.57, 27.95. FT-IR (cm-1):3125, 3064,
2982, 2892,2864, 2105, 1739, 1656, 1596, 1480, 1457, 1427, 1411.
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1-(indolin-1-yl)-2-(4-((naphthalen-2-yloxy)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethan-1-one (6)
To a stirred solution of compound 5 (1 mmol) in 20 mL of methanol were added 3 (1 mmol)
and then, added solutions of sodium L-ascorbate (0.1 mmol) in 5 mL of H2O and CuSO4.5H2O
(0.1 mmol) in 5 mL of H2O, consecutively, at room temperature. Until the consumption of
compound 5, the mixture was stirred at room temperature for about 5 h. Then, to the mixture
was added 20 mL of ethyl acetate, and extraction was performed with H2O (3×10 mL). The
organic layer was dried over Na2SO4. The crude product was purified by precipitation with
diethyl ether.
Yield: 85%, brown dust, m.p:151-154℃ 1H NMR (δ, ppm, 400 MHz, DMSO-d6): 8.24 (s, 1H),
7.98 (d, J=7.6 Hz, 1H), 7.84 (d, J=8.4 Hz, 2H), 7.54 (s, 1H), 7.47 (t, J=6.8 Hz , 1H), 7.37-7.34
(m,, 1H), 7.27 (d, J=7.2 Hz, 1H), 7.23-7.14 (m, 2H), 7.05-7.01 (m, 1H), 5.60 (s, 2H), 5.31 (s,
2H), 4.21 (t, J=8.4 Hz, 2H), 3.20 (t, J=8 Hz, 2H).13C NMR (δ, ppm, 100 MHz, DMSO-d6):
164.55, 156.43, 142.91, 134.68, 132.21, 129.86, 129.06, 128.01, 127.60, 127.24, 127.07,
126.92, 125.48, 124.38, 124.18, 119.18, 116.28, 107.59, 61.58, 52.52, 46.90, 28.04. FT-IR (cm1
): 3150, 3103,3035,2971, 2932, 1737, 1725, 1653, 1625, 1598, 1509, 1483, 1457, 1435, 1413.

3.2. Molecular Docking Studies
AutoDock 4.2 program was used to perform molecular docking studies[11]. 3D crystallographic
structure of PfDHODH enzyme was downloaded from the Protein Data Bank
(www.rcsb.org)[12] (PDB ID:ACQ8). The protein was prepared using Discovery Studio
Visualizer 2021[13]. The 2D structures of compounds 6,7, and 8 were drawn on ChemDraw
Professional 16.0. The 2D structures of all compounds were minimized via Avogadro software
[14]
. In the docking analysis, the compounds were flexible, and the protein was rigid. The grid
box was created with the AutoDock 4.2 program. The grid box center values were arranged as
X: 2.007 Å, Y:-2.596 Å, Z: 36.188 Å The grid box sizes were set at 40x40x40 Å3. The results
of molecular docking were visualized with Discovery Studio Visualizer 2021.

4. Conclusion
Novel 1,2,3-triazole compound 6 bearing an indoline framework was synthesized via CuAAC
reaction and characterized by 1H, 13C-NMR, and FT-IR analyses. The antimalaria effects of
compounds 6, 7, and 8 were investigated via in silico molecular docking studies. According to
the docking results, these compounds may be considered new inhibitors for PfDHODH enzyme,
and hence, they may be novel drug candidates for malaria.
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ÇALIŞANIN KUSURUNUN
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SEBEBİYLE AÇILACAK
TAZMİNAT DAVALARINA ETKİLERİ
Ayşe Dürüye BAHAR
Öğretim Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-9800-7969
ÖZET
İş kazası ve meslek hastalıkları doğrudan çalışanın can güvenliği ve sağlığı üzerinde etki
gösterdiği için çalışma hayatının en hassas ve önemli konuları arasındadır. Her geçen gün
meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının sayısındaki artış konunun önemini daha da
arttırmaktadır.
İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi esas itibariyle işverenin, iş sözleşmesinden
doğan işçinin korunması borcu kapsamındadır. Bununla birlikte, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu çalışanlara da bazı yükümlülükler getirmektedir. Çalışanlar kanun
kapsamında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili aldıkları eğitim ve işverenin talimatları
doğrultusunda hem kendilerinin hem de diğer çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atmamakla
yükümlü tutulmaktadır. Kullanılan araç, gereç, makine vb. kurallara ve güvenlik
donanımlarına uygun kullanmak zorundadırlar. Ayrıca kendilerine sağlanan kişisel koruyucu
donanımı doğru kullanmak zorundalardır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
karşılaştıkları tehlikeler ile ilgili ihbar ve konuyla ilgili iş birliği yükümlülükleri de
bulunmaktadır. 6331 Sayılı iş Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği çalışanın kusurunun bulunmasının, işverenin iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması yükümlülüğünü etkilemeyeceğini düzenlemiştir.
İş yerinde meydana gelen, iş kazası ve meslek hastalıklarından etkilenen çalışanların,
işverenin hukuki sorumluluğu kapsamında maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun
kalma tazminatı gibi sorumlukları bulunmaktadır. Tazminat sorumluluğu için, işverenin, iş
kazası ve meslek hastalığının gerçekleşmesinde kusurlu olması aranmaktadır. Her ne kadar
çalışanlar kurallara uyum sağlama, talimatlara uyma gibi pasif yükümlüklere de sahip olsalar,
çalışanın da gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalığında kusurunun bulunması, iş kazası ve
meslek hastalığı sebebiyle açılacak tazminat davalarında dikkate alınmak zorundadır. Yüksek
mahkeme kararlarında da vurgulanan bu husus özellikle belirlenecek tazminatın miktarında
etkili olmaktadır.
Çalışmamızda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışana mevzuat kapsamında
getirilen yükümlülüklerin çerçevesi çizilecektir. Ayrıca meydana gelen iş kazası ve meslek
hastalıkları sebebiyle çalışanın hakları, özellikle tazminat davaları ile ilgili bilgi verilecektir.
Devamında ise iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle açılacak tazminat davalarında
çalışanın kusurunun bulunması ve bu kusurun açılan davaya etkileri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş kazası, hukuki sorumluluk, çalışanın kusuru
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EMPLOYEE'S DEFECT
IT WILL BE OPENED DUE TO WORK ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL
DISEASES EFFECTS ON DAMAGES ACTIONS
ABSTRACT
Occupational accidents and occupational diseases are among the most sensitive and important
issues of working life as they directly affect the life safety and health of the employee. The
increase in the number of work accidents and occupational diseases that occur every day
increases the importance of the subject.
The prevention of work accidents and occupational diseases is essentially within the scope of
the employer's obligation to protect the worker arising from the employment contract.
However, the Occupational Health and Safety Law No. 6331 imposes some obligations on
employees. Within the scope of the law, employees are obliged not to endanger the safety of
both themselves and other employees in line with the training they receive on occupational
health and safety and the instructions of the employer. Used tools, equipment, machinery, etc.
must use in accordance with the rules and safety equipment. In addition, they have to use the
personal protective equipment provided to them correctly. There are also obligations to notify
about the dangers they encounter in the workplace regarding occupational health and safety
and to cooperate on the subject. The Occupational Safety Law No. 6331 and the Occupational
Health and Safety Services Regulation regulate that the employee's fault will not affect the
employer's obligation to ensure occupational health and safety.
In our study, first of all, the framework of the obligations brought to the employee within the
scope of the legislation on occupational health and safety will be drawn. In addition,
information will be given about the rights of the employee, especially compensation cases due
to work accidents and occupational diseases. In the following, it will be focused on the fault
of the employee in compensation lawsuits to be filed due to work accidents and occupational
diseases and the effects of this fault on the lawsuit filed.
Keywords: Work accident, legal liability, fault of the employee
I.

GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği tüm dünyada iş hayatını etkileyen bir sorundur. Her yıl iş kazası ve
meslek hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl
160 milyon yeni meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana
gelmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması iş hayatında en önemli
konulardandır1.
Ülkemizde de sanayileşmenin gelişmesine bağlı olarak işçi sayısı artması iş kazaları ve
meslek hastalıklarının da artmasına sebep olmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıklarının
artması ise sadece çalışanları etkileyen bir durum değildir. İş kazası ve meslek hastalıkları
çalışanları etkilemekle birlikte iş gücü ve verimlilik kaybına yol açması sebebiyle hem işveren
hem de ülke ekonomisi açısından zarara sebep olur. Aynı zamanda işçinin meslek hastalığına
1

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Profili(2016), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---rogeneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_498818.pdf 05.04.2018
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yakalanması veya sağlığının bozulması çalışanların ailelerini de etkilediğinden dolaylı yoldan
toplumun her kesimini etkilediğini söylemek de mümkündür. Bu nedenle iş sağlığı ve
güvenliği kavramının her geçen gün önemi artmaktadır. Artan önemiyle birlikte iş kazası ve
meslek hastalıklarının sonuçlarının giderilmesi düşüncesi yerini ekonomik gelişmelere ve
teknik yeniliklere bağlı olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi düşüncesine
bırakmaktadır.
II.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu iş kazasını ‘sigortalının işyerinde
bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak
çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl
işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince
çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla
işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan
bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır’ şeklinde tanımlamıştır. 6331 sayılı İş
Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ise işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen,
ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay
olarak tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü önceden planlanmamış çoğu kez kişisel
yaralanmalara, makinalar ile araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre
durmasına yol açan bir olay şeklinde Uluslararası Çalışma Teşkilatı ise önceden
planlanmayan, beklenmeyen, belirli bir zarar yada yaralanmaya neden olan bir olay olarak
ifade etmiştir.2
Meslek hastalığı 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ‘sigortalının
çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri
olarak tanımlanırken 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda mesleki risklere
maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık’ olarak ifade edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü yapılan
işten kaynaklanan ölçülebilen, tanımlanabilen kontrol altına alınabilen özel etmenlerle
hastalık arasındaki ilişkinin tam olarak kurulabildiği hastalıklar olarak tanımlanmıştır.3
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş kazası ve meslek hastalıkları sadece çalışanları etkiler gibi algılansa da aslında çalışanların
ailelerini ve dolaylı olarak toplumun tamamını etkilemektedir. Nüfus içinde sayıca geniş yer
tutan ve toplumun en örgütlü kesimi olan işçinin sağlığının korunması ve iş güvenliğinin
sağlanması toplum sağlığına yönelik çalışmalar içinde önemli yer tutmaktadır4. İş kazası ve
meslek hastalıklarındaki artış miktarı iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini de ortaya
koymaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan verilere göre Türkiye’deki iş kazası ve
meslek hastalıkları istatistikleri 2012 ve 2021 yılları kıyaslanarak incelendiğinde rakamlardaki
ciddi artış dikkat çekmektedir. Buna göre5:

2

ÇSGB,
İş
Kazaları
Ve
Meslek
Hastalıkları
Hukuki
Ve
Cezai
Sorumluluklar,
https://www.csgb.gov.tr/media/6101/isg04.pdf, s. 2, Erişim Tarihi 18.06.2018.
3
ÇSGB,
İş
Kazaları
Ve
Meslek
Hastalıkları
Hukuki
Ve
Cezai
Sorumluluklar,
https://www.csgb.gov.tr/media/6101/isg04.pdf, s. 3, Erişim Tarihi 30.05.2022.
4
Altınel Hüseyin (2015), İşçi Sağlığı ve Güvenliği,3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, s. 8
5
Sosyal Güvenlik Kurumu, https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4/
,Erişim tarihi: 30.05.2022.
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İŞ KAZASI

2012

MESLEK
HASTALIĞI
395

2016

597

286.068

2019

1091

422.837

2020

909

384.605

YIL

74.871

İş sağlığı ve güvenliğini kapsamında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının engellenmesi,
işçinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının sağlanması girmektedir. Böylece can
kayıpları ve yaralanmaların önüne geçilerek aynı zamanda hem iş gücü kayıplarının hem de
verimlilik kayıplarının önüne geçilmektedir6. İş sağlığı ve güvenliğini sağlanması için alınan
önlemlerin amacı temel olarak öncelikle işçinin mesleki tehlikelerden uzak, fiziki ve ruhsal
açıdan sağlıklı bir ortamda huzurlu, mutlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır7.
IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SAĞLANMASINDA

ÇALIŞANLARIN

Her ne kadar iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması esas itibariyle işverenin yükümlülüğünde
olsa bile 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanlara da konuyla ilgili
yükümlülükler getirmektedir. Çalışanların yükümlülükleri başlıklı 19. Maddeye göre :
(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu
konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten
etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda
yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer
üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını
doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik
yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir
eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak.

6

Sümer Haluk Hadi(2018), İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara s. 9
Kaya Asım, ‘İş Kazasında İşverenin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu’ TAAD, Yıl: 5, Sayı: 17 (Nisan 2014), s.
335
7
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V.

İŞ KAZASI VE
SORUMLULUK

MESLEK

HASTALIKLARINDAN

DOĞAN

HUKUKİ

Bağımlı ve kişisel hukuki ilişki kuran iş sözleşmeleri sözleşme taraflarına çeşitli
yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülükler iş tarafı için iş görme, sadakat borcu,
düzenleme ve talimatlara uyma borcu iken işveren tarafı için ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit
davranma borcudur8. İşverenin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden en
önemlilerinden biri işçiyi gözetme borcu kapsamında işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanmasıdır9. Gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sebebiyle meydana
gelen iş kazası ve meslek hastalıklarından doğacak hukuki sorumluluğun kapsamı ise esas
olarak tazminat sorumluluğudur.
İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI
Gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sebebiyle meydana gelen iş kazası
ve meslek hastalıkları sebebiyle hukuki sorumluluğun kapsamı daha önce de belirttiğimiz gibi
tazminat sorumluluğudur. İşçi geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle uğramış
olduğu maddi ve manevi zararlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alamadığı bütün
zararlarını işverenden isteyebilir10. Bu zararları işçinin ölümü halinde ise yakınları talep
edebilir.
İş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı tazminat talepleri şu
şekilde açıklanabilir:
a. MADDİ TAZMİNAT
İş kazası veya meslek hastalığına uğrayan işçi, uğradığı maddi zararların giderilmesini
işverenden isteyebilir. Konuyla ilgili İş Kanununda ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bir
özel bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla bu talepler Türk Borçlar Kanunu hükümleri
çerçevesinde değerlendirilecektir11.
İşçinin iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle isteyebileceği maddi tazminatın kapsamında;
tedaviye ilişkin giderler, ilaç giderleri, ameliyat giderleri, rehabilitasyon giderleri, teşhiste
gecikilmesinden dolayı fazla yapılan masraflar, işçinin çalışamamasından kaynaklı kazanç
kaybı, çalışma gücünün azalmasından yada kaybedilmesinden doğan kayıplar, ekonomik
geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, yol masrafları gibi kalemler mevcuttur12.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda işçi ölümü durumunda yine maddi zarar niteliğinde
olan yansıma yoluyla uğranılan bir maddi zarar çeşidi olan destekten yoksun kalma zararı
bulunmaktadır. İşçi öldüğünde onun ekonomik olarak baktığı ya da destek verdiği kişiler bu
kazanımlarından mahrum kalırlar. Üçüncü kişilerin uğradığı bu zararın tazmin edilmesi
konusunda Borçlar Kanunumuzda özel bir düzenleme getirilmiştir13. Bu durumda ölen kişinin

8

Tunçomağ, Kenan/Centel, Tankut, (2005), İş Hukukunun Esasları, Beta Yayıncılık, İstanbul, s. 126 vd.;
Erdoğan, Gürbüz(2016), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 10. Baskı, s.47; Poyraz, Ercan(2016), İş Hukuku,
Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, Ankara, s. 69.
9
Sümer, Haluk Hadi (2017), İş Hukuku, 22. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.61-89; Poyraz, Ercan(2016), İş
Hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 55.
10
Başbuğ, Aydın(2010): İş ve Hukuk, 1.Baskı, Binyıl Yayınevi, Ankara, s. 285.
11
Sümer(2018), s. 218.
12
Eren, Fikret (2017): Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, s. 787; Ayan,
Mehmet (2010): Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Mimoza Yayıncılık, Konya, s.211; Akıntürk,
Turgut/ Ateş Karaman, Derya(2013): Borçlar Hukuku, 21. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, s. 90,91.
13
Eren, s. 800.
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yakınları Türk Borçlar Kanununun 53’ünü maddesine14 göre destekten yoksun kalma
tazminatı talep edebilir. Destekten yoksun kalan bu kişiler eş, çocuklar, anne baba ve
kardeşlerdir. Destekten yoksun kalma tazminatında zarar bizzat ölümün kendisi değil, ölüm
sonucu ortaya çıkmış olan olumsuz ekonomik koşullardır. Tazminatı talep edecek kişiler
sadece yasal mirasçılar ya da akrabalar olmayıp, ölen kişinin desteğinden mahrum kalan
kişilerdir15. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, destekten yoksun kalma
tazminatının, ölüme sebep olan eylemin karşılığı olmadığını, bilakis destekten mahrum kalan
kişinin, ihtiyaç içine düşmesini engellemek ve yaşantısının desteğin ölümünden önceki
standartta tutulmasına yönelik sosyal karakterde, kendine özgü bir tazminat olduğu
benimsemektedir16. Destek, kişinin karşılıksız olarak, başka bir kimsenin eşya, nakit para
vermek suretiyle veya hizmetleriyle kısmen ya da tamamen bakımının üstlenilmesini ifade
etmektedir17.
Maddi tazminat belirlenirken ölümün derhal meydana gelip gelmemesine göre ikili bir ayrım
yapmak gerekecektir. Eğer ölüm derhal meydana gelmişse, ölüm dolayısıyla ortaya çıkmış
tüm masraflar özellikle defin giderleri tazminat kapsamında yer alır. Burada gömme, cesedi
yıkama, kefenleme, taşıma, mezarlık, mezar taşı, yemek, davetiye vs. bütün giderler
sayılabilir. Ölümle doğrudan ilgili olan ve ölen kişinin sosyal hayatına ve dini inançlarına
uygun sayılabilecek bu tarz giderler tazmin edilmelidir. Ölümün derhal meydana gelmediği
durumlarda ise, ölümün gerçekleşeceği ana kadar yapılan tüm tedavi masrafları, ölünceye
kadar çalışamamaktan kaynaklı kazanç kaybı giderilmesi gereken masraflardandır. Tedavi
giderleri arasında, hastanenin yatak ücreti, ilaç masrafları, ambulans, ameliyat vs. giderler
sayılabilir.
b. MANEVİ TAZMİNAT
İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle manevi tazminat talebi işçinin duyduğu elem, keder,
acı ve ızdırap gibi duyguların giderilmesi amacıyla bir miktar paranın işçiye ödenmesi
düşüncesine dayanır. İşçinin ölümü halinde ise yakınları manevi tazminat talep edebilirler.
İşçi kişilik ve manevi değerlerinde meydana gelen eksilme için manevi zarar talep
edilebilirken işçinin ölümü halinde ise yakınları işçinin ölmesi sebebiyle manevi tazminat
talep edebilir18.
Manevi tazminatın hesaplanması maddi zararlarda olduğu kadar basit değildir, hâkim Türk
Borçlar Kanunu 56’ıncı maddesine göre, somut olayın özelliklerine uygun olarak özel durum
ve şartları Türk Medeni Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında değerlendirerek hakkaniyete
uygun bir miktar takdir etmek zorundadır.
Manevi tazminat talep eden kişi, duyduğu elem ve acı karşısında bir miktar para talep
etmektedir. Kişi manevi zarar miktarını dava açmadan önce belirleyebilecek durumdadır. Bu
nedenle manevi tazminat talepleri parçalanarak dava edilmeye uygun değildir. Dolayısıyla
fazlaya dair hakların saklı tutularak manevi tazminat davası açılabilmesi mümkün değildir.
14

TBK. 53: ‘Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:
1. Cenaze giderleri.
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden
doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.’
15

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 728
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 06.03.1978 tarih ve 1/3 sayılı kararı; Yargıtay Hukuk
Genel
Kurulu,
30.11.2005
tarih,
2005/4-648
E.
Ve
2005/691
Sayılı
Kararı,
http://www.tiphukuku.org.tr/index.php?cat=16, Erişim tarihi 01.03.2014
17
Durdu, Hüseyin, Sağlık Mesleğinde Hukukî Sorumluluk, 1986, İzmir.
18
Hakeri, Hakan, Tıp Hukuku, 2012, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 615; Eren, s. 830.
16
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Manevi tazminat miktarını belirlerken hakim, zarara uğrayanı huzura erdirmek ve onun
acılarını dindirmek amacıyla hareket etmelidir. Miktarın hesaplanmasında, ülkenin ekonomik
şartları, paranın alım gücü, tarafların ekonomik durumları, davalıların kusur oranı ve
davalıların eyleminin niteliği, davacıların elem ve acısının ağırlığı gibi faktörler göz önünde
bulundurulmalıdır19.
VI. ÇALIŞANIN KUSURUNUN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI
SEBEBİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINA ETKİLERİ
İş kazası veya meslek hastalığının ortaya çıkışında işveren ile birlikte çalışanın da kusurunun
bulunduğu durumlarda birlikte (müterafik) kusur söz konusudur. Bu durumlarda zarar görenin
kusuru kişinin kendi yararına mantıklı, dikkatli ve özenli olarak iş görmesi gerekirken
özensiz, dikkatsiz hareket etmesidir20. Birlikte kusur, zarara uğrayan kişi olan çalışanın iş
kazası veya meslek hastalığı sebebiyle ortaya çıkan zararın doğumu veya zararın artmasında
payı olduğu hallerde söz konusu olur. Bu anlamda birlikte kusur zarar gören çalışanın
dikkatsiz veya özensiz hareketleriyle zarara iştirak etmesidir. Türk Borçlar Kanunu 52.
Maddeye göre ‘Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da
artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim
tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.’ Dolayısıyla zarar gören çalışanın iş kazası
veya meslek hastalığının ortaya çıkışında birlikte kusuru söz konusu olduğu durumlarda
hakim hükmedilecek tazminatın miktarında indirim yapabileceği gibi somut olayın
özelliklerine göre tazminatı tamamen de ortadan kaldırabilir.
SONUÇ
Konusu insan canı ve sağlığı olan iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla esas yükümlülükler işverene getirilmekle birlikte çalışanların
da doğrudan kendileriyle alakalı olan bu konuda yükümlükleri bulunmaktadır. Gerçekleşen iş
kazası veya meslek hastalıklarından doğacak zararların giderilmesi amacıyla açılacak
tazminat davalarda, çalışanın da kusurlu olduğu tazminat davalarında, somut olayın
özelliklerine göre tazminat miktarının belirlenmesinde birlikte kusur hususu gözetilecektir. Bu
nedenle çalışanlar da iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi için doğrudan kendi
canlarını ve sağlıklarıyla ilgilendiren konuyla ilgili olarak çalışırken azami dikkat ve özeni
göstermek zorundadır.
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BEHAVIOURAL INTENTION TO ADOPT BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
AMONG FARMERS IN OYO STATE, NIGERIA: A CASE STUDY OF
AGRICHAINX TECHNOLOGY
BAMIDELE, Boluwatife Victoria
University of Ibadan, Ibadan, Nigeria
OLAJIDE, O. Adeola
University of Ibadan, Ibadan, Nigeria
ABSTRACT
Due to the borderless nature of transactions for the smallest farmers in developing countries,
blockchain- built currencies can improve the settlement process for everyone in the global,
trans-national, supply chain, including farmers, buyers and banks. Improved agricultural
technology adoption has the potential to deepen the market share of agricultural output
diversification, decisions could be guided increasingly by their objective of profit
maximization. Technology experts and marketers are waking up to the reality of the advent of
technology in this century. A lot of individuals are beginning to embrace cryptocurrencies in
the world. It is therefore necessary to determine the adoption factors of blockchain technology.
The main objective of this study was to determine the factors that drives the adoption and
behavioural intention to adopt blockchain technology among farmers in Oyo State, using
Agrichainx Technology as a case study.
A multistage sampling technique was used for this research. Using a well- structured
questionnaire, a total of 205 randomly selected respondents were covered and these were drawn
from randomly selecting 3 zones in Oyo state, and purposively selecting the 8 Local
Government Areas from the 3 zones. Descriptive statistics were used to examine the
socioeconomic characteristics of the farmers while Likert Scale was used to determine their
level of knowledge as well as their perception about the technology. The Partial Least SquareStructural Equation Modelling (PLS -SEM technique using the Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (2) model was used to determine the factors that drives their behavioural
intention to adopt cryptocurrency.
The PLS-SEM result showed that the intention to adopt the technology is affected by their
Performance expectancy, Effort expectancy, Trust, as well as Hedonic Motivation .
Key words: blockchain, cryptocurrency, adoption, behavioral intention

INTRODUCTION
The global food system is under severe pressure as humanity’s population is expected to rise to
nearly 10 billion people by 2050 while current dominant agricultural practices are
unsustainable. With agricultural land expansion reaching its limits Pawlak and Kolodziejczak
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(2020), humanity must increase agricultural productivity to feed this growing population while
reducing resource usage. Also, urbanization and increased welfare is changing diets and food
systems. The UNDESA expects the global urban population to rise from 55% in 2018 to 68%
in 2050. People buy more processed foods and value chains are getting longer, leading to
vagueness of food origin. In many countries in the world, a double burden of malnutrition can
be witnessed with an increase of obesity and hidden hunger. Marieke et al., (2019).
Due to the evolving and increasing agricultural sector, there is a call for new techniques,
mutation and technology that can create an efficient, transparent environment in agricultural
systems Trendov et al., (2019) Blockchain is one of such emerging tools. Blockchain
technology is revolutionizing the food and agriculture sector by enhancing the decision-making
capabilities of organizations Research and market (2020). The application of blockchain in
agriculture enhance several aspects of agricultural supply chain and internet of things like food
safety Zibin -Pet al., (2017). Though, the adoption of blockchain in agriculture is in the initial
phase and faces various issues like cost of implementation, privacy, security scalability,
performance, and infancy, it can bring a revolution in the agriculture industry. The adoption of
new agricultural technologies is critical for improving labor productivity, food security, and
economic growth in developing countries.
A cryptocurrency can be considered as a digital asset built to function as a medium of exchange
based on cryptographic technology to ensure the transactional flow, as well as to control the
creation of additional monetary units Chohan (2017). Cryptocurrencies help to offer peer to
peer transactions, real time and speedy transactions. Baur et al., 2018). The significant demand
of cryptocurrencies raised the volume of cryptocurrencies market from 1.5 billion U.S. dollars
in 2013 to over 795 billion U.S. dollars in 2018 Xie (2019). There are more than 2,000
cryptocurrencies Arias-Oliva et al., (2019), and some of the known cryptocurrencies are Ripple,
Ethereum, Litecoin, Bitcoin, and so on. Bitcoin, a well-known cryptocurrency, has gained a
great deal of media, governmental, and scholarly attention for the past few years. This
exponential growth in the number of cryptocurrencies worldwide shows the great interest in
virtual currencies Houben and Snyers (2018).
Agricultural innovations also play a significant role in fighting poverty, lowering per unit costs
of production, boosting rural incomes and reducing hunger FAO (2016). The existing
agriculture structure lacks (1) the traceability of the product, (2) the security of product
information, (3) the trust among the partners in the supply chain, and (4) the trust and
confidence of customers in the product’s quality. Agriculture is known to be the least digitised
industry that missed out to take advantages of the internet, due to lack of connectivity. To
address the problems of tracing, food safety, and building trust among the stakeholders in the
supply chain some initiatives have been taken in recent years with the use of Information and
Communication Technology (ICT). The use of ICT increases the effectiveness and efficiency
of data acquisition, storage, analysis, and use in agriculture, enabling all stakeholders to easily
get updated information and thus make more effective decisions in their daily farming activities.

www.artuklukongresi.org

1152

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Blockchain is a promising technology towards a transparent supply chain of food, with many
ongoing initiatives in various food products and food-related issues, but many barriers and
challenges still exist, which hinder its wider popularity among farmers and systems (Kamilaris
et al., 2021). Many governments around the world have frowned upon blockchain while just a
few are making plans to incorporate its applications to improve their economies. Andersen et
al., (2018). Unfortunately, this is not the case in Nigeria. The central bank of Nigeria has
cautioned Nigeria to be wary of investments in cryptocurrencies, asserting that virtual
currencies are not accepted legal tenders in the country.
Improved agricultural technology adoption has the potential to deepen the market share of
agricultural output, diversification decisions could be guided increasingly by their objective of
profit maximization. Improved agricultural technologies are often adopted slowly and several
methods of adoption remain poorly understood despite being seen as an important route out of
poverty in most of the developing countries Mwangi and Kariuki (2015). The adoption of
blockchain technology is very vital, in view of the fact that it is becoming more obvious that
traditional subsistence smallholding farming systems can no longer meet the needs and
expectation of an ever-increasing population of Nigeria. Adoption of technology in agriculture
provides enhanced income, poverty reduction, better national nutrition and health, reduced food
price, and employment generation. Furthermore, the ability of a farmer to obtain relevant and
current information, process and use such to adoption of a new technology depends on the
farmers’ educational level (Lavison, 2013; Mwangi and Kariuki, 2015).
Agrichainx technology is a thriving and upcoming blockchain technology which headquarters
is Nigeria, this technology was invented to ensure farming operations are efficient and easy for
the farmers using blockchain technology by bringing all the value chain in the agriculture
systems together. The technology of Agrichainx is increasingly being adopted in Nigeria and
its important to research the adoption factors and what has affected the farmers behavioural
intention to adopt the cryptocurrency. Agrichainx is the first agricultural blockchain technology
in Africa that aim to use a combination of blockchain, internet of things as well as Artificial
Intelligence to connect farmers with traders, finance, tools and resources for agricultural and
food operations. Raj et al., (2021).
Agrichainx is an enterprise-driven blockchain ecosystem for agriculture sector that would allow
farmers to sell their crops directly to retailers, exporters/importers, super markets chain, hotel
industries, consumers, etc., without relying on the traditional multi-level distribution structure.
The blockchain technology can track the provenance of food and thus helps create trustworthy
food supply chains and build trust between producers and consumers. Xiong et al., (2020). Each
farmer on the platform will be registered using biometric verification, and will also be allotted
with a unique Meta ID. This Meta information in a long run provides businesses and consumers
a complete description of farmer’s land and the quality of crops they harvest like organic or
non-organic, etc. They will also be able to preserve their crops using the facilities of brick-and
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mortar cold storage and warehouse network Kumar et al., (2021). Agrichainx ecosystem has
the 16 models in each ecosystem; However, this research will focus on two of the models. They
are explained below: Agricoin (AGX): is the official native cryptocurrency of Agrichainx’s
ecosystem. All transactions that will be made between farmers, traders, process companies,
farm sponsors as well as consumers will require AGN. Also, Agricultural related- products and
other transactions on the ecosystem require AGX Agrichainx (2019). Apart from being used
as the primary currency in the Agrichainx ecosystem, AGN is required for operating a
Agricnode to secure the Agrichainx network. According to Kovtun (2020), AGN will; be used
for; purchasing farming products via Agrictrade, establishing smart contracts for contract
farming, settling trades between users , verifying farmers’ sign up on the platform, trading
against fiat/crypto, renting cold storage and warehouse spaces, supporting the service providers
Agricnode: Agricnodes are decentralized wallet containing a collateralized amount of agricoin
Agrichainx (2019). Agricnode helps to create an extra investment incentive for farmers, traders,
consumers and agricultural produce processing companies Agrichainx,(2019). Using the AGN
token they generate from transacting on the Agrichainx ecosystem, they can operate their own
nodes to create a secondary passive source of income running Agricnode to a passive income
is available to anyone who subscribe to a minimum of 1 Node. Currently the minimum return
on investment for running a node. Benefits of Agricnode to the global economy include:
Agrichainx (2019): To enable a treasury system in the cryptocurrency network that will be
powered by Agriculture, an additional boost of Agricoin in reserve to cryptocurrency market
making the currency more valuable as it incentivizes the node operators, to promote a cashless
economy CGC (2019), to provide a lifetime financial freedom and confidence, it helps to reduce
over dependence on government jobs, to end poverty with Agriculture that is powered by
blockchain, it provide access to daily and monthly passive income for life. The main objective
of this study is to explore the factors that affects the farmers behavioural intention to adopt
cryptocurrency to their farming operations using Agrichainx technology as a case study The
study also examined the level of farmers knowledge of Cryptocurrency as well as Agrichainx
technology.

LITERATURE REVIEW
Several adoption, acceptance, diffusion models and theories have been used in the time past for
adoption studies which are theory of planned behaviour (TPB), Innovation diffusion theory
(IDT), technology acceptance model (TAM). Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology (UTAUT). This study extended the UTAUT2 model. For adoption studies, several
works have used the TAM which has the perceived ease of use and perceived usefulness as its
main constructs. (Hassan et al., 2019; Suhud et al., 2019). Also performance expectancy and
effort expectancy constructs from UTAUT and UTAUT2 have been widely applied and they
are considered the most popular theory for behavioural intention. Patil et al., (2020); Abbasi et
al., (2021); Beza et al., (2018). Other constructs like facilitating conditions and social influence
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have been investigated Patil et al., (2020); Beza et al., (2018). Constructs like Price value,
Hedonic motivation have also been investigated Molina- Maturana et al., (2021), Abbasi et al.,
(2021).

Model Formulation
This study model is grounded on UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology2) because UTAUT has been criticicised has being insufficient of representing the
individuals’ intention to adopt a technology holistically. Thus, making it not capable of
measuring technological innovations that are consumer-graded such as cryptocurrency (Abbasi
et al., 2021). A more consumer centric model was presented by Vankatesh et al., (2012) which
is an extension of the UTAUT and added three additional variables i.e habit, hedonic motivation
and price value. However, due to the peculiarity of this research, Agrichainx technology is new
(Agrichainx, 2019) as the farmers would not have formed an habit with the technology yet.
Also, Personal innovativeness and trust were included to the UTAUT2 model which have been
adopted by some research works. (Phonthanukitithaworn 2015; Abbasi et al., 2021). These
additional constucts are necessary in the case of cryptocurrency in Nigeria, especially the
addition of trust in the model due to the concern of crypto use among the central bank of Nigeria
in the country.
However, this study did not include the Habit construct on the assumption that Agricoin
cryptocurrency is still at its infancy and still developing. Researchers have also suggested that
Personal Innovativeness construct should be included in the study based on the term that people
who are innovative would be inclined to adopt new technologies Oliveira et al., (2016); Abbasi
et al., (2021).
To the best of the researchers’ knowledge, no work has been done to measure the behavioural
intention to adopt cryptocurrency among farmers in Nigeria. As shown in figure 1, performance
expectancy, price value, social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, Personal
Innovativeness and trust are used as factors that influence the farmers behavioural intention to
adopt Agrichainx Cryptocurrency among the farmers in Oyo State.

UTAUT2- A progression of the Technology Acceptance Theory
Several published works and models that have introduced the consumers intention and actual
adoption of technology. Among the several that has been mentioned earlier, TAM which is the
Technology Acceptance Model have been widely used. This model was formed by Davis
(1989). It consisted of two main factors which are perceived usefulness and perceived ease of
use which has been validated by several researchers has useful in the world of technology (Patel
and Patel 2018; Sahel et al., (2017). This TAM model ignores the impact of social relations,
therefore it was not sufficient to determine the adoption of a new technology. Venkatesh et al.,
2003.
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As the world of information and technology evolved, the Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology was introduced by Venkatesh et al., (2003). This theory combined eight
different adoption theories which are; theory of reasoned action, technology acceptance model,
theory of planned behaviour, model of PC utilization (MPCU), Social cognitive theory,
innovation and diffusion theory (IDT). UTAUT consists of four main exogenous variables, i.e.
effort expectancy, performance expectancy, facilitating conditions and social influence; and is
used to determine behavioural intention. Similarly, both effort expectancy and performance
expectancy are closely associated with the primary constructs of TAM, i.e. ease of use and
usefulness, respectively. While the TAM (Davis 1989) is the most widely adopted model for
the adoption of ICT, Lai (2017), the UTAUT model has the best predictive power. (Czerwinska
2020).
UTAUT was developed to improve upon the eight predominant End User IT acceptance models
(theory of reasoned action, technology acceptance model, the motivational model, theory of
planned behavior, a combination model of technology acceptance and theory of planned
behavior, PC utilization model, and the social cognitive theory). UTAUT consists of four main
exogenous variables, i.e. effort expectancy, performance expectancy, facilitating conditions and
social influence; and is used to determine behavioural intention. Similarly, both effort
expectancy and performance expectancy are closely associated with the primary constructs of
TAM, i.e. ease of use and usefulness, respectively.
There is no doubt that UTAUT model has attained higher explanatory power. However, in the
eyes of critics, it has been postulated that UTAUT oversees specific factors, which resultantly,
is considered as incapable of representing the individuals’ intention to adopt a technology
holistically. Moreover, UTAUT was further criticized by academicians, as the UTAUT model
was deemed fit for the organization, due to factors being more related to predict employees’
behavioural intention; and thus, making it incapable to gauge consumer-graded innovations
such as cryptocurrency, then, that Vanketesh et al., (2012) presented a more consumer- centric
model which is an extension of the original model and called it UTAUT2. This UTAUT2
included the original UTAUT constructs; along with-it authors added three additional variables,
i.e. habit, hedonic motivation and price value. In total, seven exogenous constructs to determine
the behavioural intention of users. These three additional constructs represent functional,
intrinsic and financial benefits Shawn and Serguueeva (2019). In addition, this study shall be
extension of the UTUAT theory model (UTUAT2). The study would also extend this model by
including personal innovativeness and trust.
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Figure 1: Conceptual Model for the research using the Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT2) Adapted from (Beza et al., 2018) and modified author
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Hypotheses Development and Conceptual Framework
“Effort expectancy” EE is the degree of ease that is backed up with farmers use of a technology
(Venkatesh et al., 2012). In the case of an application, some farmers might be more literate than
others in the ICT- based technologies and would be expected to have fewer problems using
mobile devices to acess any information relating to agriculture. Within the context of this study,
Effort expectancy is the degree of ease as which the farmers find adopting the Agrichainx
technology to their operations. H1: Effort expectancy has a positive and significant effect on
intention to adopt Agricnode cryptocurrency.
“Facilitaing Conditions” FC This is defined as how farmers are of the believe that there are
technical infrastructures that would help them to use the system whenever necessary (Venkatesh
et al., 2012). Using a mobile phone application requires certain skills such as being able to
operate a mobile pohone, download the app and navigate the context. Within the context of this
survey, FC is the extent as which the farmers adopt Agricoin/ Agricnode cryptocurrency
because they believe they have resources like smart phone, data to use the technology.
Therefore, based on the above arguments, the current study articulates this hypothesis:
H2: Facilitating Conditions have a positive and significant effect on the behavioural intention
to adopt Agricnode/ Agricoin cryptocurrency.
“Hedonic Motivation” (HM). This refers to the feelings of joy, amusement or happiness driven
by the usage of a specific technology. Also, cryptocurrency usage could be conceived as part
of the contemporary life which add value to the users who seek innovation (Abbasi et al., 2021).
Within the context of this study, HM is the extent to which farmers feel they would derive joy
and happiness while making use of Agrichainx technology. This hypothesis is derived:
H3: Hedonic Motivation has a positive and significant effect on the Behavioural intention to
adopt cryptocurrency.
“Performance expectancy” PE is the degree to which using a technology will provide benefits
to the individuals using it. Venkatesh (2003). It can also be defined as the extent to which a user
can receive benefits like convenience and lack of effort by adopting a technology Venkatesh et
al., (2012). In our research context, it is the degree to which a farmer believes that adopting
Agricnode/ Agricoin cryptocurrency will benefit the farmers. It indicates that the farmers will
adopt Agricoin cryptocurrency if they believe it will have positive outcome to their daily
activities. Based on the argument above, we hypothesized that: H4: Performance Expectancy
(PE) positively affects behavioural intention (BI) to adopt Agricnode/ Agricoin cryptocurrency.
“Price Value/ Cost” (PV) is the cognitive balance between the fiscal cost and the benefit of
using a technology. Vankatesh et al., (2012). Unlike in an organizational setting the cost of any
new technology usage is borne by the user. In the context of this study, price value is the cost
of Agricnode cryptocurrency i.e the cost of every package in the technology. Therefore this
hypotheses is derived: H5: Price value has a negative and significant effect on the behavioural
intention to use Agricnode cryptocurrency.
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Social influence (SI) is the extent to which farmers perceive that important people believe they
should use a particular technology Venkatesh and Thong (2012) such as a mobile-phone app.
The primary assumption is that individuals tend to consult their social network, especially
friends and family, about new technologies, and can be influenced by perceived social pressure
of important people. It could be particularly important in explaining an initial adoption Min et
al., (2018). As the use of cryptocurrency can be considered a solo activity, the positive influence
(benefits and advantages) of cryptocurrency from friends or loved ones can influence an
individual to adopt such technology. This view was further validated by the Nseke (2018) study,
which investigated the role of Bitcoins among Africans, and empirically supported the role of
social influence in stimulating their intention to use Bitcoin. Therefore, based on the arguments,
the researcher articulated the following hypothesis: H6: Social influence has a positive and
significant effect on the behavioural intention to adopt Agricnode/ Agricoin cryptocurrency.
Additional constructs
Additional constructs in the UTAUT model include personal innovativeness in IT, masteryapproach goals, and trust. However, mastery approach and IN are specific to IT technologies,
and are suitable in the case of an agricultural application aimed at the exchange of information.
Therefore, it was excluded from this survey.
Trust
Trust (TR) is defined as the extent to which the mobile-phone app provider(s) is believed to
want to do good for the farmer, apart from selfish motives. If a farmer believes the mobilephone app promoters (e.g., extension agents) care about his/her interests, the mobile phone app
provider is seen as displaying benevolence toward the farmer Molina- Maturano et al., (2020).
The probability of farmers sharing their agronomic information is highly dependent on the
trustworthiness of the party (i.e., “trustees” such as agronomic experts, researchers, and
research institutes). Therefore, based on the above argument, the following hypothesis is
proposed: H7: Trust has a positive and significant effect on intention to adopt Agricnode/
Agricoin cryptocurrency.
Personal Innovativeness (PI)
Personal innovativeness is the extent to which someone believes that they are positively
inclined towards the use of innovative and novel technologies. Personal innovativeness exhibits
the individual’s intrinsic innovative personality related characteristic Agarwal and Prasad
(1998).
Individuals with more innovative personalities are said to have a higher intention to use a new
technology Beh et al., (2019). Several studies have established a significant relationship
between personal innovativeness and behavioural intention Farooq et al., (2017). In the context
of this study, we posit that the impact of performance expectancy on perceived value will be
moderated positively by personal innovativeness. Therefore, based on the following arguments,
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this study articulates the following hypotheses: H8: Personal innovativeness in technology
positively affects behavioural intention (BI) to use mobile Agricoin cryptocurrency.
Research Methodology
This study utilized the multi-staged sampling process. Primary data was used in this survey
through the aid of a well structured questionnaire. Oyo state was purposively selected because
it is one of the states with the highest number of farmers who had subscribed to Agrichainx
technology by investing in Agricnode cryptocurrency. Among the zones in Oyo State, 8 LGAs
were selected which had active participants and high number of subscribers. Every LGA had a
Agrichainx representative. Those representatives were approached to contacting the farmers for
the survey. The following Local Government Areas were selected: Surulere, Oriire,
Ogbomosho North, Afijio, Atisba, Atisbo, Iseyin and Saki West. 25 farmers were selected from
each LGAs but 30 farmers were selected in Saki West which is under Oke Ogun. This zone has
the highest number of LGAs in the state. A total of 205 farmers were sampled. The
questionnaires were administered to the farmers based on random selection.
In regard to the sample size, Kline (2017) claimed that a sample size that is inadequate would
affect the conclusion from the findings. Deb and David (2014) had a view of 1:4 and 1:10
(item:response) as a rule of thumb for any research. Given this analysis, a sample size of
120:300 for a study with 30 total items must be satisfactory. Hence, due to the analysis, the
study’s sample size is acceptable. All the constructs were measured on a five-point likert scale
ranging from strongly disagree (1) to strongly agree(5).
Data Analysis
The demographic data were first analysed using descriptive statistics. The variable analysis was
carried out using Structural Equation Modelling (SEM) specifically the PLS-SEM model. This
was analysed using Smart PLS-SEM 3.0 Software Basbeth et al., (2018). SEM was used
compared to regression because it allows simultaneous analysis of all relationships, combining
multiple regression with factor analysis, at the same time, it allows for both observed and latent
variables to be analysed and providing overall fit analysis Tebachnick and Fidell (2007). SEM
also helps to further examine the causal relationships between the proposed model variables
and the corresponding path coefficients Jimenez et al., (2021). SEM takes into account
measurement errors within observed variables Owolabi et al., (2020). Among the two types of
SEM, PLS-SEM was selected Abbasi et al., (2021). Partial least Square-Structural Equation
Modelling) is used to develop theories by focusing on explaining the variance in the dependent
variables. It also estmates path coefficients, maximise R2 values of the target construct. This
study would focus on the PLS-SEM method, it is a variance based approach to SEM. It applies
the OLS regression with the objective to estimate coefficient that maximise the R2 values of
the endogenous construct. PLS-SEM is the preferred method for a predictive oriented research
objective, explanation of variance and theory development. It provides R2 values and indicates
the significance of relationships among constructs.
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Following the recommendations of Beza et al., (2018), first a confirmatory factor analysis
(CFA) was conducted using a maximum likelihood estimation to examine the reliability and
validity of our measurement model. Secondly, we evaluated the path analysis of the structural
model estimates to test the significance of our hypothesis and the predictive items of the
proposed model of the study. Prior to the path analysis (hypotheses of the model), the reflective
measurement model was also assessed for i.) constructs reliability ii.) indicator reliability iii.)
convergence reliability and iii.) discriminant validity. Construct reliability is a measute of the
internal consistency of the measurement items and was assessed using composite reliability and
cronbach’s alpha values (Nunally and Bernstein 1994; Basbeth et al., 2018). The indicator
reliability was evaluated based on factor loadings (Churchill 1979). Convergence validity
measures if the items can reflect effectively their corresponding constructs whereas
discriminant validity measures whether two constructs are statistically and theoretically
different (Hair et al., 2010). Average variance extracted (AVE) was used as the criterion to test
convergence validity. Basbeth et al., 2018. To examine discriminant validity, HTMT (Hetrotrait
– monotrait ratio) was used. HTMT is the mean of all correlations of indicators across constructs
measuring different constructs relative to the geometric mean of the average correlations of
indicators measuring the same construct. Basbeth et al., 2018.
Prior to assessing the structural models, the multicollinearity was tested using Variance
Inflation Factors (VIFs) and tolerance were computed for different constructs in our model and
they were found to be less than the threshold of 10 suggesting that multicollinearity was not a
major issue in our study (James et al., (2017). From the structural model, the significant
constructs that are significant indicates the factors that influence the farmers decision to adopt
Agricnode/ Aghricoin cryptocurrency.

RESULTS
Descriptive Statistics
The characteristics of the farmers who participated in this survey are presented in Table 1.
Farmers age feel between 21 and 50 years (55.61%), majority of the farmers were male
(64.87%), 73.66% of the farmers were married, 88.55% of the farmers had a certain level of
formal education among which 75.13% had tertiary education from between 11 to 30 years.
72.2% were into crop farming, 56.1% had spent between 1-10 years in farming, 54.63% were
into conventional/inorganic method of agriculture. Lastly, 63.41% had a household size of
between 1 to 5 years.

Farmers General Knowledge about Blockchain technology and Agrichainx Technology,
Agricoin Cryptocurrency.
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From the table 2, A greater percentage of the farmers have heard about blockchain yet not good
enough to be able to explain to others. Based on the ranking, knowledge about Agrichainx and
Agricoin cryptocurrency are ranked higher than that of Blockchain technology in general.
Measurement model results
As shown in table 3 below, based on the construct reliability, all the constructs/ variables have
have composite reliability and cronbach’s alpha values greater than 0.7 according to Hair et al.,
(2014). This indicates that the construct’s reliability criterion was met. Abbasi et al., (2021).
The indicator reliability was evaluated based on the criteria that item loading should be higher
than 0.7 and that every item with loading less than 0.4 should be eliminated (Basbeth et al.,
2018). Two items, FC2 and SI1 were dropped because of low factor loading. The factor loadings
for the remaining items are greater than the threshold value of 0.7, confirming a good indicator
reliability of the instrument (Table 3). As shown in Table 3, all constructs have an Average
Variance Extracted (AVE) greater than the minimum acceptable value of 0.5 confirming the
convergence validity criterion achieved Fornell and Larcker (1981). Lastly, the discriminant
validity criterion was also met from Table 4 below, the HTMT values were all below 0.9 Abbasi
et al., (2021).
The overall results of the measurement model indicates that the model has good measures
confirming that the constructs are statistically distinct and can be used to test the path analysis
of the structural model.
Structural model results
After assessing the measurement model, the structural model (path analysis) was assessed. The
path analysis revealed that four of the eight hypotheses are supported (Table 5). Significant
positive impacts on behavioural intention (BI) were found for effort expectancy (PE)
(confirming H1), Hedonic Motivation (confirming H3), performance expectancy (PE)
(confirming H4) and trust (TR) (confirming H8). However, no significant relationships were
observed between behavioural intention and the other constructs implying the hypotheses (H2,
H5, H6, H7) could not be supported. The four significant constructs explained 61% of the
variance in behavioural Intention to adopt Agricnode/ Agrichainx cryptocurrency. Abbasi et
al., (2021).
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Table 1: Descriptive Statistics
Variable

Frequency

Percentage

18-20

7

3.41%

21 -30

54

26.34

31 – 40

60

29.27

41 -50

38

18.54

51 -60

22

10.73

Male

133

64.87

Female

72

35.12

Single

54

26.34

Married

151

73.66

No formal education

29

14.15

Formal education

176

85.55

0

30

14.15

1-10

21

10.24

11-20

152

74.15

21-30

2

0.98

Crop farming

148

72.2

Livestock farming

572

27.8

1-101

115

56.1

11 -20

38

18.54

21-30

27

13.17

Conventional/ Inorganic

112

54.63

Organic

93

45.37

1 -5

130

63.41

6 – 10

64

31. 21

>10

11

5.37

Age

Sex

Marital Status

Level of education

No of years spent in school

Type of farming

No of years spent farming

Farming technique

Household size

Source: Authors Computation, 2021
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Table 3: Result showing the Construct Reliability and Convergent Validity Testing
No of items
CR
CA
AVE
3
0.948
0.918
0.860
Behavioural intention
4
0.902
0.855
0.698
Effort Expectancy
3
0.880
0.795
0.710
Facilitating Condition
3
0.950
0.921
0.864
Hedonic Motivation
3
0.965
0.946
0.902
Performance Expectance
3
0.866
0.767
0.683
Personal Innovativeness
3
0.931
0.890
0.819
Price Value
3
0.877
0.821
0.642
Social Influence
3
0.945
0.912
0.850
Trust
Note: CR – Composite Reliability, CA – Croncbach Alpha, AVE- Average Variance Extracted

Factor loadings
0.925- 0.948
0.735 – 0.899
0.730-0.874
0.913 – 0.947
0.943 – 0.959
0.778 – 0.899
0.901 – 0.909
0.815 – 0.837
0.906 – 0.933

Source: Authors Computation from SmartPLS, 2021
Table 4: Result of the Discriminant Validity test

BI
EE
FC
HM
PE
PI
PV
SI
Trust
BI
0.720
EE
0.740
0.865
FC
0.593
0.758
0.779
HM
0.727
0.655
0.632
0.807
PE
0.693
0.726
0.802
0.804
0.856
PI
0.755
0.757
0.891
0.727
0.653
0.746
PV
0.553
0.492
0.642
0.537
0.555
0.598
0.624
SI
0.780
0.615
0.789
0.581
0.558
0.690
0.889
0.615
Trust
Notes: All correlation coefficient are at level 0.05) BI- Behavioural Intention, EE- Effort Expectancy, FCFacilitating Conditions, HM-Hedonic motivation, PE- Performance Expectancy, PI- Personal Innovativeness, PVPrice Value, SI- Social Influence

Source: Authors Computation from SmartPLS, 2021
Table 5: Colinearity Test
Constructs
Behavioural Intention
Effort Expectancy
Facilitating Condition
Hedonic Motivation
Performance Expectancy
Personal Innovativeness
Price Value
Social Influence
Trust

1
2.817
1.602

2
3.336
2.063
2.074
4.358
5.695
1.578
2.468
2.318
3.189

3.142
4.289
1.522
2.674
2.822

3
4.302
2.663
1.966
3.480
4.528
2.046
2.663
2.798
3.455

4
2.124
1.435

1.524

Source: Authors’ Computation from SmartPLS, 2021.
Table 6: Result of the Path Constructs using the Bootstrapping method to assess the T value.

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

Path
EE - > BI
FC - > BI
HM - > BI
PE- > BI
PI- > BI
PV - > BI
SI- > BI
Trust - > BI

Path values
0.261
0.086
-0.235
0.446
-0.035
0.053
0.009
0.368

St. deviation
0.095
0.089
0.072
0.086
0.072
0.100
0.050
0.083

T-value
2.714
0.973
3.281
5.196
0.486
4.419
0.172
4.419

P-value
0.000***
0.331
0.001***
0.000***
0.627
0.597
0.864
0.000***

Findings
Significant
Not significant
Significant
Significant
Not significant
Not significant
Not significant
Significant

Note *** indicates significant level respectively. The p values are estimated using bootstrapping 5000 iterations. The R square for
Behavioural Intention of cryptocurrency Adoption (BI) – 68%.
Source: Authors Computation from SmartPLS, 2021
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Figure 2 Path Construct and Values of the Partial Least Square Structural Equation
Modelling.
Limitations and Future Research
Despite the numerous contributions. The study has minor limitations. This study was conducted
in Oyo State, therefore it cannot be generalized to Nigeria. The researcher suggests that for
future survey, cross cultural studies among other farmers should be carried out to validate the
model further and to see if the measures of the model work for the whole Nigeria. Secondly,
further researchers can try to measure the post adoption behaviour among crypto adopters that
are farmers to discover factors that keep stimulating continuous usage. Also, this study did not
examine the effect of Behavioural Intention on the use behaviour of cryptocurrency. Therefore,
it is recommended that future research include the examination of the effect of Behavioural
intention on farmers actual use behaviour.
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CONCLUSION
The introduction of the new financial market in the form of digital currencies has transformed
the global market space and it is turn beginning to transform the and improve the efficiency of
the Agriculture and food sector globally. The focus of this research was to explore the factors
that affects the adoption of blockchain technology among farmers in Oyo State. A case study
of Agricnode cryptocurrency. Findings shows that Effort expectancy, Hedonic motivation,
Performance expectancy and trust have a positive influence on farmers’ Behavioural Intention
to adopt cryptocurrency. These findings open the vistas of knowledge to benefit Agrichainx
technology makers and other agricultural technology inventors to recognize the crucial
elements which may stimulate individuals to adopt cryptocurrency for commercial purposes.
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ABSTRACT
The study was carried out to establish the predictive equation for body weight using linear
body parameters of the indigenous chicken of Ethiopia. A total of 520 adult chickens (130
males and 390 females) were randomized from three agro-ecologies. Body parameters: beak
length, body length, breast circumference, comb length, ear lobe length, shank circumference,
shank length, wattle length and wingspan were measured using ﬂexible measuring tape. Agroecology had significant effect (p<0.05) on body length, live body weight, breast
circumference, shank circumference, shank length and wingspan. Body length, chest
circumference and shank length showed highest R2 (0.599, 0.517 and 0.382), respectively.
This indicates that 59.9%, 51.7% and 38.2% of live body weight variation in indigenous
chickens of Ethiopia depends on body length, breast circumference and shank length,
respectively. Body weight had significant (p<0.05) association with the linear body
measurements; body length, breast circumference, shank length and wingspan to which the
model has been subjected. Therefore, multiple linear regression model relating live body
weight and linear body measurements of Ethiopian indigenous chickens is Ŷ = -0.949 +
0.039BoL + 0.037SL + 0.026BC + 0.006WS. Body length, shank length and breast
circumference can be used to predict body weight of Ethiopian indigenous chickens compared
to the other linear body measurements.
Key words: Agro-ecology, body weight, indigenous chickens, linear body parameter, model
Introduction
In Ethiopia, most chicken populations are non-descriptive type. However, they showed a great
variation in their production performance which might be due to their widespread distribution
and adaptive response to different ecological conditions (Tadelle et al., 2003; Halima, 2007;
Fisseha et al., 2010). In Ethiopia, indigenous chicken is distributed in huge number (95.86 %)
across different agro-ecological zones (CSA, 2015) under a traditional family-based
scavenging management system (Alemu and Tadelle, 1997).
Morphometric traits are the quantitative analyses of the structure, shape, and size of an
organism. The derivation of body weight from linear body measurements has been reported to
be a practical and easy technique, especially for rural poultry breeders with lack of resources
and materials (Semacula et al., 2011).
In addition to body weight, a few conformation traits are known to be good indicators of
physical growth and market value of indigenous chickens. Poultry breeders have tried to
establish the relationship that exist between live body weight and linear body parameters such
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as beak length, body length, breast circumference, comb length, ear lobe length, shank
circumference, shank length, wattle length and wingspan. Relationships between live body
weight and linear body measurements are important for predicting body weight and can also
be applied speedily in selection and breeding programmes (Ukwu et al., 2014). The use of
body measurements to predict body weight of different animal species have been done by
some authors (Attah et al., 2004; Sowande and Sobola, 2007). However, there is little
information on the prediction of body weight of chickens using linear body measurements
(Momoh and Kershima, 2008; Gwaza et al., 2018). This study was conducted to establish
prediction equation for estimating body weight using linear body measurements of indigenous
chicken
Materials and Methodology
The study sites were identified using purposive sampling technique by considering existence
of indigenous chicken population, dissemination of exotic chickens and agro-ecology. For the
study, a total of 520 adult chicken (130 males and 390 females) were randomly used.
Data analysis
The data were analyzed using statistical analysis system (SAS). Linear regression analysis of
the linear body parameters on live body weight was also performed using the following
simple and multiple linear regression models:
Y = B + βX ………………………………. (1) Simple regression model
Y = B + β1X1 + β2X2 + … + βkXk ……... (2) Multiple regression models
Where Y = dependent variable (live body weight); Xs = independent variables (BeL, BoL, CC,
CL, ELL, SC, SL, WL, WS); B = the intercept, and βs = the slopes
RESULTS
Means values for live body weight and linear body measurements of indigenous chickens are
presented in table 1.
Agro-ecology had significant effect (p<0.05) on body length, live body weight, breast
circumference, shank circumference, shank length and wingspan. However, had no significant
effect (p>0.05) on beak length, comb length, ear lobe length and wattle length.
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Table 1. Mean values of
indigenous chicken
Parameters
LBW
Average
1.15
R2
0.15
CV (%)
23.3
Highland

1.09a

live body weight (kg) and linear body measurements (cm) in
BL
24.2
0.15
13.4

BC
24.88
0.52
15.27

WS
37.4
0.19
8.91

SL
6.95
0.16
17.2

SC
2.58
0.18
22.6

23.7a

24.2a

36.2a 6.70a 2.58a

CL
2.44
0.70
30.4
5
2.38

WL
2.26
0.63
24.7

ELL
1.55
0.01
98

BkL
2.32
0.03
14.7

2.20

1.47

2.30

b

Midland

1.23b

24.8b

25.7b

38.6c 7.32b 2.64b 2.42

2.29

1.66

2.35

Lowland

1.11a

23.8a

24.7a

37.6b 6.75a 2.47a 2.58

2.29

1.50

2.31

Sources of variations
AE
<.000 0.000 <.000 <.00 <.00 0.03 0.05 0.20 0.12 0.24
1
7
1
01
01
51
71
60
5
37
LBW = body weight; BL = body length; BC = breast circumference; WS = wingspan; SL =
shank length; SC = shank circumference; CL = comb length; WL = wattle length; ELL = ear
lobe length; BkL = beak length; AE = agro-ecology

Predicting body weight
Predictive equations relating live body weight to linear body measurements are shown in
Table 2. The highest R2 values were observed for body length, breast circumference and
shank length. This indicates that 59.9%, 51.7% and 38.2% of live body weight difference in
indigenous chicken depends on body length, breast circumference and shank length,
respectively.
Table 2. Predictive simple linear model of body weight from linear body measurements of
indigenous chickens
Parameters
Equation
SE
R2
BeL
BW = 0.850 + 0.127BeL
0.036
0.023
BoL
BW = -0.529 + 0.069BoL
0.002
0.599
BC
BW = -0.220 + 0.055BC
0.002
0.517
CL
BW = 0.952 + 0.079CL
0.009
0.134
ELL
BW = 1.11 + 0.022ELL
0.008
0.014
SC
BW = 0.668 + 0.185SC
0.018
0.167
SL
BW = 0.182 + 0.138SL
0.007
0.382
WL
YBW= 0.901 + 0.108WL
0.013
0.115
WS
BW = -0.294 + 0.038WS
0.003
0.239
BW = body weight, BeL = beak length, BoL = body length, BC = breast circumference, CL
= comb length, ELL = ear lobe length, SC = shank circumference, SL = shank length, WL =
wattle length, WS = wingspan, SE = standard error and R2 = Coefficients of determination
Body weight had significant (p<0.05) association with the linear body measurements, body
length, breast circumference, shank length and wingspan (Table 3). However, live body
weight had no significant (p>0.05) association with beak length, comb length, ear lobe length,
shank circumference and wattle length. All the non-significantly associated linear body
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measurements were removed from the model. Therefore, multiple linear regression model
relating body weight and linear body measurements of Ethiopian indigenous chicken is given
as.
Ŷ = -0.949 + 0.039BoL + 0.037SL + 0.026BC + 0.006WS
Where Ŷ is estimated body weight, BoL = body length, SL= shank length, BC = breast
circumference, WL = wingspan
Table 3. Estimation to develop multiple linear models for Ethiopian indigenous chickens
Variables
Parameters
SE
Level of significance
estimate/Slope
BeL
0.002
0.020
0.9066
BoL
0.039
0.003
<0.0001
BC
0.026
0.002
<0.0001
CL
-0.004
0.007
0.5879
ELL
0.004
0.005
0.4082
SC
-0.009
0.013
0.5109
SL
0.037
0.007
<0.0001
WL
0.013
0.011
0.2328
WS
0.006
0.002
0.0032
BeL = beak length, BoL = body length, BC = Breast circumference, CL = comb length, ELL
= ear lobe length, SC = shank circumference, SL = shank length, WL = wattle length, WS =
wingspan and SE = standard error
DISCUSSION
R2 values of this study were lower than Ukwu et al. 2014 (R2 ranged from 0.659 to 0.802) in
Nigerian indigenous chickens; however, higher than Gwaza et al., 2018 (R2 ranged from 0.02
to 0.194) in French Broiler Guinea Fowl. This could be due to the breeds variation,
environment, and management alteration. In other word, linear measurements with highest R2
imply that they could be the best predictors of body weight of indigenous chickens in Ethiopia.
The R2 values ranged for the study conducted by Abiyu, 2019 in Bench Maji revealed that
0.19 to 0.25 which is in between of the current study where R2 range was calculated in
between 0.014 to 0.599 indicating that the calculated equations could be used to predict the
body weight of chickens. Prediction equations provide a readily available tool in body weight
estimation. This is particularly true in rural areas where weighing scales are not available as
suggested by (Alabi et al., 2012; Liyanage et al., 2015)
CONCLUSION
Body length, Shank length and Breast circumference had the highest slopes and prioritized to
predict body weight of Ethiopian indigenous chickens compared to the other linear body
measurements. Such a relationship could be valuable in selection programs for genetic
improvement of body weight gain in Ethiopian indigenous chickens. Thus, it is better to apply
selection based on body length, shank length and breast circumference to design breeding
program for genetic improvement of live body weight in Ethiopian indigenous chickens.
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ABSTRACT
One of the primary tasks of management is to know how to lead, and motivate employees The
main purpose of the study is to describe and identify the overall level of motivation and
motivating factors and their impact on employee performance in SMEs, as well as build
relationships that exist between the motivation, satisfaction and work engagement of
employees in the private sector. From the review of foreign literature, more studies provide
indirect links between the variables motivation, satisfaction, and commitment. To achieve the
objectives of the organization/institution. SMEs are important for all world economies and
especially for our country which is a country in transition. SMEs are playing an important role
in Kosovo's economic development, are the main source of job creation and income
generation, and have shown rapid revitalization in the post-war period.Quantitative methods
were used to describe the relationships between motivation, motivational factors,
performance, and their relationship with secondary variables. The selected instrument is the
questionnaire, which is divided into two sessions. In conclusion, it can be argued that great
importance should be given to motivational factors given the fact that they have a significant
impact on the motivation and performance of employees.
The paper presents the main ideas on how to maintain a higher level of motivation which
enables easier management of employees as well as encourages them to achieve higher levels
of performance at work. Motivation at work is one of the most important elements which
helps to increase employee performance and increase success in the activity of any
organization. It encourages employees, ie managers in the formation of certain attitudes in
decision-making or for initiatives in execution
Keywords Employee performance, monetary motivation, non-monetary motivation,
satisfaction

1. Entry
Organizations usually undertake self-assessment to better understand their performance [by
performance we mean a summary of the organization's work ethic, functioning, and
performance's translation — translator's remarks], to address their strategic issues. and finally,
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to improve their performance. Organizational self-assessment is often used by organizations
as a diagnostic, or as a starting point, either for the implementation of internal change, for the
strategic planning process, or both purposes. It can also be used as a way to enter into
dialogue with other stakeholders in the organization, such as the board of directors or donor
agencies. Improving the performance of the organization is designed to join previous
publications: Institutional Assessment and Evaluation institutional, in which the diet describes
our conceptual framework for assessing the capacity of the organization through various
interventions, such as internal self-assessment, or external evaluation done by a funding
agency. Our self-assessment model goes beyond measuring the results of an organization's
programs, products, and services. He combines these results with formative evaluation
techniques, in which the self-assessment team is committed to helping the organization
become more effective in achieving its goals. Focusing on the self-esteem of the organization,
the framework has been tested on a range of organizations around the world. For best
performance or to achieve organizational objectives, the organization should motivate its
employees. For better performance motivation is a very important instrument in the
organization. For managers, employee motivation is one of the main tools to establish
efficient and effective management between the organization and the employee (Shadare et al,
2009). According to Chowdhury, the motivation of M.S (2006) is the evolution of supportive
and motivational goal-directed behavior. Motivation is the power of
internal that pushes employees to achieve organizational and personal objectives (Reena et al,
2009) In the field of psychology motivations are one of the most significant elements, and
most of all supervisors want the highest output and result. Motivation is an operational tool
that in the form of administration affects the motivation of the workforce. Enthusiasm to
exercise high energy levels to achieve organizational goals by the ability to strive to fulfill
certain individual desires. And it is only possible that management can motivate their
employees to work towards achieving these organizational goals and objectives (Robins,
1988).
Motivation supports job satisfaction and increases employee productivity.
Motivation tactics eventually realize the wants and needs of the workforce, and in return,
workers pay for it through their hard work. Demand identification and reprimand is the most
important policy for each affiliation to gain employee loyalty (Chughtai, 2008). 11 In modern
economies, small and medium-sized businesses are present in almost all sectors (industries)
and produce different types of goods.
Thus the meaning of the word motive is the desire, desire, and need of the people. Employee
motivation is a procedure in which the organization must motivate their employees in the
form of rewards and some other incentives, just for the reason of achieving the objectives of
the organization. The individual is a complex creature, so every employee in an organization
is inspired by a different tactic.
Luthans (1998) explained that motivation is the procedure that gives energy, stimulates, stays,
and directs actions and performance.
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1.1. Research goals
The main purpose of the study is to describe and identify the overall level of motivation and
its impact on job performance.
Analyze the impact of motivation on employee performance and the effectiveness and
achievement of goals in the organization. research goal and the information we will gather as
researchers or researchers will be of great importance to organizations and their leaders, who
have not been very confident and convinced that motivation is a very important function for
the development of organizations.
- Therefore the primary purpose of this research will be to prove that motivation is a
successful tool for SME development
1.2. Object of research
This paper will assess what are the motivating factors that can affect employee performance,
and assess the effects of motivation on the performance of motivational policies and
innovations to increase the level of performance of employees. In SMEs The specific
objectives we seek to achieve in the processing ours are:
- Finding real forms of employee motivation in SMEs.
- Identify whether these factors such as job orientation, promotion, working hours, salaries
and bonuses, training, and autonomy affect the motivation of employees.
For the aims of the study, the following research objectives and questions were raised:
Objective 1: To measure the relationship that exists between employee engagement,
motivation, and job satisfaction.
Objective 2 To examine the differences in the ranking that employees make of motivational
factors according to their importance to them.

1.3. Hypotheses
1. Motivation increases the performance of employees in SMEs
2. Motivated employees INFLUENCE the image of SMEs
With these hypotheses, I will form a theoretical framework based on the prior literature.
The research questions from this study are considered from the perspective of SMEs.
: Does the relationship between employee engagement at work, and internal and external
motivation affect it?
Is motivation among the key factors for increasing SME performance?
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: Which of the motivating factors has the greatest wei
Is motivation among the key factors for increasing SME performance?
: Which of the motivating factors has the greatest weight in the intention to leave the job?
1.4 Research methodology
Gathering information about participants' perceptions about their motivation, satisfaction, and
engagement at work. The research methodology section describes all the necessary actions
that need to be taken to investigate a research problem.
FOCUS on the study of several variables such as motivation (internal, external) job
satisfaction, and job engagement. Various secondary sources such as books, journals, theses,
and dissertations from different universities. Discussions will also be held with experts in
areas relevant to the study. Primary sources include together quantitative methods using a
structured questionnaire form with closed-ended questions and qualitative research using
techniques such as focus groups. The application of this methodological structure will serve
for better implementation of the project, organizing and completing the work in a very
understandable and advanced flow.

2. THE CONCEPT OF MOTIVATION AT WORK
By motivation, we understand the set of factors that affect people, in their certain behaviors,
respectively in the intensity and the way of achieving the goals of certain effects. (Ramosaj
2002.p.218)
Motivation can be defined as a function of three factors:
a) Valence (values which the individual values the most);
b) the reception (what made it express the desired requirements);
c) motivational forces that are created as a result of expectation and valence. (Ramosaj
2002.f.218)
Motivation refers to the forces that direct and support a person's efforts to effectively enhance
people's efforts and performance. People differ from each other, but their goals are the
achievement of goals through their skills and working in SMEs is diverse.Where the primary
element of leaders is to identify and understand the difference, to help and motivate them, and
to do what they want the company to d *(Aziz Rexhepi) A person with a lot of motivation
will work hard to achieve certain goals, and with adequate skills and understanding, such a
person will be very productive. Motivation is an internal motivator to achieve a certain goal at
work. The word motivation is derived from the Latin word "movere" which means to move.
Motivation is the main force that pushes people to take activities important to their needs.
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Motivation has to do with how the impulses, aspirations, motivations, and needs of human
beings direct, control, or explain human behavior. A manager is said to motivate his
subordinates when he does those things which he believes will satisfy their needs, desires, and
demands and encourages them to act in a way that is desirable to him. (Llaci 2010. p.313) The
term motivation is typically defined as an emotion, desire, need, or impulse that acts to
motivate actions. It is something that comes from within the body, but at the same time,
people are also motivated by external stimuli (Locke, 2008). For our needs, motivation can be
defined as the activity to promote and direct employee behavior towards achieving the goals
of the organization. How successful the manager will be in this will depend on his skills as
well as the style of management he implements. Worker motivation theories try to explain
people's inner workings, initiatives, and aspirations. The order of the main theories of
motivation describes their essence and the connection that the authors give them with external
and internal motivation. Some of the theories according to the studied literature are more
related to external motivation and some to internal motivation.
2.1. Working conditions and performance
Good working conditions are created by enterprises where employees communicate positively
and openly, where the manager expects the best from the workforce and where appreciation is
given. A good working environment increases the ability and efficiency of the company. To
create a positive work environment, every member needs to be valued. The employer by
doing this demonstrates that it cooperates and respects every employee. A key feature of open
communication is meeting the workforce and talking about the organization's beliefs,
standards, mission, and goals. Employers and employees have shared responsibilities for
building balanced and respectable jobs. The company wants a diligent workforce that
manages its performance and gets results. Human resources want to do work in a place where:
- they know what is expected of them
- the workplace is protected and they are treated fairly
- their skills and contribution are recognized and valued
- training and development support career advancement
- they can perform cordially with others
Workplace conditions are generally defined as the individual's perception of the daily work
environment (Deer, 1980). Workplace conditions such as physical, psychological, and social
are a combination of work situation requirements, through multiple factors and employee
control to meet these requirements (Karasek, 1979). Working conditions play a vital role in
improving the workforce and efficiency whereas improving work organization is one of the
best ways to increase productivity Swathi, (2013).
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3. CASE STUDY
As mentioned above, the respondents voluntarily participated in this research, also each
individual was informed that this data collected as part of this questionnaire will be treated as
anonymous and will be used only for the preparation of the final sublimated report. .
The following are all empirical data with analysis and comments from respondents.
A total of 230 employees participated in this research project. This amount results from the
total collected from the direct survey. About 80% or 184 employees were male and 20% or 46
were female.
3.1. Work experience
Regarding the years of employment in the organization from the participating employees,
about 27% or 62 of the respondents are with work experience of 1-5 years, 31% or 71
employees are with work experience of 6-11 years, 34% or 78 employees are 12-19 years of
work experience and only 8% or 18 employees 20 or more years of work experience:
Evaluation of employees for the work performed
In the long run, good wages can not help increase productivity and money alone can not
increase efficiency. So it is important to think about another non-monetary components in the
long run such as rewards, praise, and appreciation.

Evaluation of employees for the work
performed

employees do not agree
employees somewhat disagree
neutral
employees somewhat disagree
employees fully agree

Regarding the question of how motivated employees are by the evaluations in the country
where they work, we have the following answers: 35% or 81 employees do not agree at all,
17% or 39 employees somewhat disagree, 15% or 34 of them have chosen the neutral option
13% or 30 employees somewhat disagree and 20% or 46 employees fully agree and are
valued in the workplace.
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The impact of wages on job performance

employees do not agree
employees somewhat disagree
neutral,
somewhat agree
employees fully agree

Financial rewards can save and motivate individuals towards higher performance, especially
employees of manufacturing companies, as the individual can use the money to satisfy their
needs. When asked if my salary motivates me to increase performance at work we have the
following answers: 34% or 81 employees do not agree at all, 17% or 46 employees somewhat
disagree, 24% or 65 neutral, 14% or 37 somewhat agree and 11 % or 29 employees fully
agree.

Employee rewards affect achievement
Rewards are very important in the workplace and have to do with the value that the person
gives to the reward. We have different types of rewards such as promotion in the workplace,
an increase in income, etc. How motivated are employees by the rewards on achievement we
have the following answers: 50% or 115 employees disagree at all, 22% or 51 to some extent
disagree, 12% or 28 neutral, 9% or 21 employees somewhat agree while 7% or 16 completely
agree.
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employees disagree at all
some extent disagree
neutral
employees somewhat agree
completely agree

I'm proud of the work I do

I'm proud of the work I do

employees do not agree
employees somewhat disagree
neutral
employees somewhat agree
employees fully agree

Work is the main source of salary. In the conditions of the market economy, the worker offers
his physical and mental ability to create material goods. According to the answers of the
respondents, how proud they are of the work they do, we have the following results: 9% or 21
employees do not agree at all, 9% or 21 employees somewhat disagree, 8% or 18 employees
neutral, 34% or 78 employees somewhat agree while 40% 92 employees fully agree. From
this, we can see that most of the respondents are satisfied with the work they do.
Encouragement for proper effort at work
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The term motivation is typically defined as an emotion, desire, need, or impulse that acts to
drive action. From this, we understand that motivation is a stimulus that pushes and gives
energy. We see from the survey conducted with them how much the employees are motivated
to achieve their goals at work, from this we have the following results: 38% or 87 employees,
ie most of them do not agree at all, 12% or 28 of them to some extent disagree, neutrals are
somewhere around 11% or 25 employees, 19% or 44 employees to some extent agree with the
question posed and 20% or 46 employees fully agree.

Encouragement for proper effort at work
employees, ie most of them do
not agree
some extent disagree
neutral
employees to some extent
agree
employees fully agree

Efforts lead to high performance

employees disagree
employees somewhat disagree
Neutral
employees somewhat agree
employees fully agree

Performance at work is one of the most important factors, which shows interest in every field
and every effort leads to high performance. Starting to analyze these results it turns out that
19% or 44 of employees disagree, 11% or 25 employees somewhat disagree, 6% a very small
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fraction of 14 employees did not want to answer and chose the neutral option, 26% or 60
employees somewhat agree with the question posed and 38% the majority somewhere around
87 employees fully agree.
Achieving work results is high performance.
Performance measurement is one of the main goals of many organizations. It displays the
productivity of employees' work in the institutions where they work. In any organization, the
way employees must perform at work, as it also shows the performance of the organization as
a whole. And at the end of the survey respondents were asked if they could have a high
performance means that they have achieved work results from this we have the following
results: 18% or 41 of respondents do disagree at all, 19% or 44 employees up somewhere
they disagree, 8% 18 employees have chosen the neutral option, the smallest part of them
somewhere 6% or 14 to some extent agree and the majority somewhere around 49% or 113
completely agree.

Achieving work results is high performance
respondents do disagree at al
employees up somewhere they
disagree
Neutral
some extent agree
completely agree

4. CONCLUSION
Based on the research conducted, in the SME of Ferizaj, we can give some conclusions to
achieve a higher level of motivation for employees and their performance.
To have employees engaged in work, it is important to understand what are its most important
motives. This can be done through conversations. The decision to select different tools for
human resource management should be based on the motives of the employees at work. For
example, if someone is motivated through personal development, they should be offered
training courses. Or, if someone is more motivated to work depending on the bonuses given at
the end of the year or month, management can apply reward systems.
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The study aims to provide some solutions through which the managers of manufacturing
companies will be able to improve their decision-making styles to thus create a more positive
climate as well as thus improve the company's achievements. It is assumed that a positive
climate increases profit, brings in new customers, and consequently ensures better
performance.
The study found that decision-making methods as well as styles (as a process factor) were
important for a company's 'performance'; while other factors such as gender, age, or
environment are important for their ‘impact’ on these methods. As a result, managers are
advised to first determine what the desired result is and then adjust the factors
According to Anne M.Mulcahy says that “workers who believe that the manager is interested
in them as a person, and not just as a worker, are more productive and more satisfied. "When
workers are satisfied, it means that customers are also satisfied, which leads us to higher
benefits."
Financial rewards also can retain and motivate individuals towards higher performance,
especially employees of manufacturing companies, as the individual can use the money to
satisfy their needs. Therefore, pay has a significant impact on employee placement and
commitment, being a key motivator for employees, and it also affects the achievement of
goals in the organization.
Based on the research conducted and from the answers of the respondents to the given
questionnaire, we can conclude that motivation has a significant effect on the work of
employees. From the analysis of the data presented above, we can make the decision that the
factors taken into account during the study of externalizing factors, job enrichment and
performance appraisal are the work environment, responsibility, promotion and recognition,
and appreciation for the work done; the factors considered under the relationship and security
are; relationships with superiors, peers and safety at work.
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HEAD AND NECK CUTANEOUS MALIGNANT MELANOMAS: ANALYSIS AND
SURGICAL TREATM
Dr. Bilge Kağan Aysal
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City Hospital, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul, Turkey

Abstract
Malignant melanoma is a very important and an aggressive tumor originating from epidermal
melanocytes. Although basically located on the skin, the melanomas can be seen on many
tissues including oral, genitourinary tract and digestive tract mucosas, as well as meninges or
eyes. The first line treatment of the melanomas is surgical removal of the tumor, sentinel lymph
node biopsy and regional lymph node dissection when necessary. In this study, a narrow group
of melanomas which had been located on the skin of head and neck region were presented.
This is a retrospective clinical study. The data of Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital Plastic
and Reconstructive Surgery department between January 2010 and March 2022 were checked
for head and neck malignant melanomas. The demographic data regarding to the patients and
surgical data regarding to the operations were noted.
A total of 30 patients with head and neck malignant melanomas were included in the study. The
ages of the patients were ranged between 26 and 83 (mean of 64,2 ± 16,7). 56,6% of the patients
were males. Head and neck melanomas account for 2,4% of the all head and neck malignancies,
where 16% of the all malignant melanomas were located in the head and neck region.
Head and neck cutaneous malignant melanomas is a small subgroup of all melanomas patients.
All surgical interventions including major wide excisions, sentinel lymph node samplings and
regional lymph node dissections should be performed. Microsurgical free tissue transfers
should be used when necessary.
Keywords: Head and neck, melanoma, sentinel

Introduction
Skin cancers are accepted as the most common cancer group in the world and effects more than
2 million people(1, 2) and the number of excision surgeries for skin lesions exceeds 4 million
per year (3). The skin cancers are usually divided into two main groups including malignant
melanomas and non-melanoma skin cancers. The treatment options for melanomas include
wide excisions and lymph node dissections. Sentinel lymph node biopsy is an important part of
the lymph node surgeries. The patients with cutaneous malignant melanomas of the head and
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neck region is a small sub-group and all data regarding to these patients is important. In this
study, properties of the head and neck cutaneous malignant melanomas of the included patients
and the treatment approaches of our center are presented.

Material and method
This is a retrospective clinical study. The operations which had been performed for head and
neck malignancies in Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital Plastic and Reconstructive
Surgery department were checked manually. The time interval includes the dates between
January 2010 and March 2022. The ages and genders of the patients, sub-locations of the
melanomas, sentinel lymph node involvement status, the lymphatic drainage pattern, regional
lymph node dissection status, the sizes of the tumors, the Clark level and the Breslow depths of
the tumors, clinical stages of the tumors and the major interventions were noted.

Results
A total of 1269 malignant skin lesions were surgically removed from 1195 patients in twelveyear-period. All of the 1269 lesions were located in the head and neck region. The ages of the
patients were ranged between 26 and 83 (mean of 64,2 ± 16,7). 56,6% of the patients were
males. The types and the malignancies of the included lesions were outlined in figure1 and table
1. There were 30 patients with malignant melanomas, which accounts for 2,4% of the all head
and neck malignancies (Table 2). Connected to the fact that some of the patients had had their
first excisional biopsies in another center, some of the clinic records do not contain the data
related to the pathologic examination. Gleaned from this, 18 of the patients with pathologic
records were included in the study. In our center, total malignant melanoma numbers are 187,
which is 9,9% of all types of skin malignancies. 16% of the all malignant melanomas were
located in the head and neck region.
The sub-regions included buccomandibular region in eleven patients, SCALP in seven patients,
nose in four patients, frontotemporal region in four patients, ear in two patients, periorbital
region in one patient and neck in one patient. Tumor sizes ranged between 8 millimeters and 6
centimeters. Breslow thicknesses ranged between in situ tumors and 12 millimeters. Clinical
stages ranged between 1 and 3B. Nine patients had sentinel lymph node dissections where one
had positive result. 16 patient had regional lymph node dissections. 72,2% of the patients had
noduler melanomas (n=13), 16,6% had lentigo maligna (in situ) (n=3), and 11,1% had
superficial spreading melanomas (n=2).

Discussion
The malignant melanoma is an important malignancy with the numbers exceeding 200.000 per
year and 3-5% of all malignancies (4, 5), and responsible from the 65% of the deaths connected
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to cutaneous malignancies (6). The melanomas of the head and neck region is a small subgroup.
The main subtypes in the head and neck region include nodular melanomas, superficial
spreading melanomas, lentigo malignas and lentigo maligna melanomas. In this study, 72% of
the included patients had nodular melanomas. The lentigo malignas and the superficial
spreading melanomas are responsible for the remaining ones. The tumor thickness had gone up
to 12 mm in the included patients. 16% of the all cutaneous melanomas were located in the
head and neck region in the presented study and this was similar to the literature (7).
The Malignant melanoma is a very aggressive form of skin cancers which originates from
melanocytes. The melanocytes are derived from the neural crest layer and have a high capacity
of tissue penetration which is very useful in the embryologic growing. Gleaned from this, the
malignant melanoma is a very aggressive and a special form of cancer. The major treatments
of the malignant melanomas depend on aggressive surgical interventions including wide
excisions and lymph node dissections. The challenges increase in the head and neck region
connected to the fact that wide excisions usually involve very important structures such as
eyelids, nose or ears, and the region has a high density lymphatic drainage pattern. Nevertheless,
all efforts should be conducted to increase the survival.
Conclusion
Head and neck cutaneous malignant melanomas are not frequent lesions and all surgical
interventions including major wide excisions, sentinel lymph node samplings and regional
lymph node dissections should be performed. Microsurgical free tissue transfers should be used
when necessary.
Acknowledgements: I would like to thank Dr Ozlem Colak for her support.
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Figure 1. The numbers of the included head and neck malignant lesions.
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TABLES
Type of the tumor
Basal cell carcinoma (BCC)
Squamous cell carcinoma (SCC)
Malignant melanoma
Others

Number of resections
879
356
30
4

Table 1. The types and the numbers of the included malignancies (Others include epidermoid carcinoma in 1 patient and Merkel cell carcinoma in
3 patients)
MAJOR
INTERVENTION

STAGE

CLARK Level

BRESTLOW
DEPTH (in mm.)

DIMENSIONS

RECONSTRUCT
ION OPTION

NECK (RLN)
DISSECTION

SLN

SUB TYPE

POSITION

YEAR

GENDER

AGE

NUMBER

#1

83

M

2010

SCALP

NEGATIVE

N/P

SKIN GRAFT

#2

26

F

2010

AURICLE

NEGATIVE

N/P

LOCAL FLAP

SUBTOTAL AURICLE
AMPUTATION
SUBTOTAL AURICLE
AMPUTATION

#3

70

F

2011

MALAR REGION

N/P

LEVELS 1-3

LOCAL FLAP

N/P

#4

32

M

2012

NECK

N/P

LEVELS 1-4

SKIN GRAFT

N/P

#5

83

F

2012

MALAR REGION

N/P

N/P

SKIN GRAFT

N/P

#6

50

F

2012

MALAR REGION

N/P

LEVELS 1-5

SKIN GRAFT

N/P

#7

58

F

2012

SCALP

NEGATIVE

N/P

SKIN GRAFT

#8

77

M

2013

N/P

N/P

SKIN GRAFT

#9

78

M

2013

TEMPORAL
REGION
PERIORBICULAR
REGION

N/P

N/P

SKIN GRAFT

N/P
LATE
TARSORRAPHY FOR
ECTROPION
LATE RLN
DISSECTION

#10

44

M

2013

PREAURICULAR

N/P

N/P

SKIN GRAFT

N/P
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#11

75

F

2014

MALAR REGION

NODULAR

N/P

LEVELS 1-3

FREE FLAP

4.5 x 2.5

8

4

2

MICROSURGERY
MARGINAL
MANDIBULAR
NERVE
COAPTATION AND
INTERNAL
JUGULARY VEIN
LIGATION

#12

76

M

2014

MALAR REGION

NODULAR

N/P

MRND + SP

SKIN GRAFT

0.8 x 0.8

5

4

#13

39

F

2014

PREAURICULAR

NODULAR

N/P

SKIN GRAFT

0.6 x 0.6

2

2

#14

51

M

2015

MALAR REGION

NODULAR

N/P

FREE FLAP

6X4

12

4

#15

47

F

2015

SCALP

NODULAR

N/P

SKIN GRAFT

0.6 x 0.6

5

4

3B

N/P

#16

80

F

2015

MALAR REGION

SKIN GRAFT

2.5 X 2

4B

N/P

82

M

2015

AURICLE

SKIN GRAFT

2X1.2

5
IN
SITU

4

#17

NODULAR
N/P
SUPERFICIAL
SPREADING N/P

LEVELS 1-2-3-5
LEVELS 1 - 3 +
SP
BILATERAL
LEVELS 5
LEVELS 1-5 +
SP

2A

N/P

1

1

N/P

#18

61

F

2016

MALAR REGION

FREE FLAP

2X2 MM

4

#19

74

F

2016

MALAR REGION

#20

67

F

2016

NOSE

#21

70

F

2018

NOSE

3
IN
SITU
IN
SITU
IN
SITU

#22

70

M

2019

SCALP

#23

79

M

2019

3,8
IN
SITU

#24

55

M

#25

83

#26

76

N/P

NODULAR
SUPERFICIAL
SPREADING
LENTIGO
MALIGNA
LENTIGO
MALIGNA

N/P

N/P
UNILATERAL
MRND +
UNILATERAL
LEVELS 1-3

N/P

LEVELS 1 – 3

SKIN GRAFT

***

N/P

N/P

SKIN GRAFT

1.2 X 0.6

N/P

N/P

SKIN GRAFT

2.4 X 1.7

POZITIVE

MRND

SKIN GRAFT

***

NOSE

NODULAR
LENTIGO
MALIGNA

N/P

N/P

SKIN GRAFT

1X1

2019

SCALP

***

NEGATIVE

LEVELS 1 – 3

M

2021

FRONTAL REGION NODULAR

NEGATIVE

SP

SKIN GRAFT
REGIONAL
FLAP

6X2

8

4

3B

M

2021

SCALP

N/P

N/P

REGIONAL
FLAP

7.5X7

12

5

3A
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N/P

1

1

N/P

1

1

N/P

1

1

N/P

4

3A

N/P

1

1

N/P
N/P
N/P
REMOVAL OF
NEUROCRANIUM
AND DURA MATER
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#27

66

M

2021

TEMPORAL
REGION

NODULAR

NEGATIVE

N/P

REGIONAL
FLAP

1.5 X 1.5

8

5

2B

N/P

#28

69

M

2022

NOSE

NODULAR

POZITIVE

LEVELS 1 – 3

SKIN GRAFT

0.5 X 0.5

1,5

2

1B

N/P

#29

72

M

2022

SCALP

***

NEGATIVE

N/P

LOCAL FLAP

***

***

***

***

N/P

#30

35

M

2022

SCALP

NODULAR

NEGATIVE

LEVEL 2-3-4-5

LOCAL FLAP

1.3 X 1.2

7

4

2C

N/P

Table 2. Data of the included patients (Abbreviations: M: Male, F:Female, N/P: Not performed, MRD: Modified radical neck dissection, SP: superficial parotidectomy)
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YOLSUZLUK ALGISI, İNTERNET KULLANIM ORANI, EKONOMİK ÖZGÜRLÜK
ve KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR DEĞİŞKENLERİNİN KARŞILIKLI İLİŞKİLERİ,
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Dr. Bora KURTULUŞ
Doğuş Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-1112-7758
ÖZET
Literatürde yolsuzluk, demokrasi, insani gelişim, ekonomik özgürlükler, e-devlet, büyüme,
bilgi teknolojileri kullanımı gibi değişkenlerin karşılıklı ilişkilerini saptamak adına birçok
çalışma yapılmıştır. Bu değişkenlerin neredeyse hepsi karşılıklı bağımlıdır ve içi içe
geçmişlerdir. Bir değişkenin diğeri üzerindeki direkt etkisini hesaplayabilmek oldukça güçtür.
Çalışmada Türkiye örneğinden yola çıkılmıştır. Bu değişkenlerin son 10 yılda aldıkları
değerlere erişim mümkündür. Ancak çok azı hakkında 20 yıldan eski veriler bulunmaktadır.
Bazı değişkenler hakkında ise her yıl veri elde etmek mümkün değildir. Çalışma için
Türkiye’nin 2001 ile 2020 yılları arasındaki kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH),
Yolsuzluk Algısı Endeksi, Ekonomik Özgürlük Endeksi ve İnternet Kullanım Oranı
değişkenlerinin verileri elde edilmiştir.
Çalışmada, kavramlar açıklandıktan sonra ilgili literatür kısaca özetlenmiştir. Analiz
aşamasında önce zaman serisi değişkenlerinin durağanlık durumları incelenmiştir. Granger
Nedensellik Testleri uygulanmıştır.
Analiz sonucu Ekonomik Özgürlük Endeksi, İnternet Kullanım Oranı, ve Yolsuzluk Algısı
değişkenlerinin GSYİH (Kişi Başı) artış oranına Granger neden olduğu (tek yönlü)
bulunmuştur. Ayrıca İnternet Kullanım Oranı ile Ekonomik Özgürlükler değişkenleri arasında
karşılıklı Granger nedensellik bulunmaktadır. Yolsuzluk Algısı da Ekonomik Özgürlüklere
Granger sebep olmaktadır. Diğer değişkenler arasında Granger nedensellik tespit
edilememiştir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı ülkeler de analize dahil edilerek veri sayısı
arttırılabilir. Böylece ilgili değişkenlere panel veri analizi de uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Granger Nedensellik, Yolsuzluk Algısı, İnternet Kullanım Oranı,
Ekonomik Özgürlük Endeksi, Zaman Serisi Analizi
PERCEPTION OF CORRUPTION, INTERNET USE RATE, ECONOMIC
FREEDOM, NATIONAL INCOME PER CAPITA AND THE INTERRELATIONSHIP
BETWEEN THESE VARIABLES; THE EXAMPLE OF TURKEY
ABSTRACT
In the literature, many studies have been carried out to determine the interrelationship of
variables such as corruption, democracy, human development, economic freedoms, egovernment, growth, and the use of information technologies. Almost all these variables are
interdependent and intertwined. It is difficult to calculate the direct effect of one variable on
another. The study is based on the example of Turkey. It is possible to access the values of
these variables in the last 10 years. However, for very few of them there is data older than 20
years. For some variables, it is not possible to obtain data every year. For the study, the data
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from Turkey's Gross Domestic Product (GDP), Corruption Perception Index, Economic
Freedom Index and Internet Usage Rate variables between 2001 and 2020 were obtained.
In the study, after the concepts are explained, the relevant literature is briefly summarized. In
the analysis phase, the stationarity of the time series variables was examined first. Granger
Causality Tests were applied.
As a result of the analysis, it was found that Economic Freedom Index, Internet Usage Rate
and Perception of Corruption variables Granger caused Per Capita GDP Growth Rate (oneway). In addition, there is a mutual Granger causal relationship between Internet Usage Rate
and Economic Freedoms variables. Perception of Corruption also Granger causes Economic
Freedoms. Granger causality among other variables could not be determined. In future
studies, the number of data can be increased by including different countries in the analysis.
Thus, panel data analysis can also be applied to the relevant variables.
Keywords: Granger Causality, Perception of Corruption, Internet Usage Rate, Economic
Freedom Index, Time Series Analysis
GİRİŞ
Bir ülkenin makroekonomik politikalarının ve hedeflerinin en önemlilerinden, hatta belki de
en önemlisi ekonomik büyüme ve kişi başı Gayri Safi Milli Hasıla’yı arttırmaktır. Ülkelerin
ve vatandaşlarının refah seviyeleri ile ilgili karşılaştırma ve yorumlar yaparken ise akla
ekonomik kriterler ve büyüme ile kalkınma ve bununla ilişkili kavramlar da gelir. Büyüme ve
kişi başı milli gelirle ilgili kavramlar çoğu zaman o ülkenin gelişmişliği hakkında tek başına
fikir vermeyebilir. Gerçekten de gelir olarak üst düzeyde olup halkının özgürlükleri, eğitim
durumları, yaşam kaliteleri ile gelir dağılımı ve fırsat eşitliği bakımından çok gerilerde yer
alan pek çok ülke bulunmaktadır. Kalkınma ise ülke vatandaşlarının ekonomik özgürlükleri,
sosyal refah, insani gelişim ve yaşam düzeyleri, bilgi teknolojileri kullanımları, demokrasi
düzeyi vs. gibi birçok faktör ile ilgilidir. Kalkınma (development) kelimesinin iktisadi anlam
ve kavramda olarak ilk kullanımları Marks’ın “Das Capital”inin İngilizce tercümesine
dayandırılsa da günümüzdeki manada kullanımı ikinci dünya savaşı ve sonrasına denk
gelmektedir (Arndt, 1981). 80 ve 90’larlı yıllarda önemi iyice anlaşılmış ve en az büyüme
kadar önemli bir iktisadi ve sosyal hedef haline gelmiştir (Peet ve Hartwick, 2009). Özellikle
21. Yüzyılda ülkelerin insani gelişmişlikleri, demokrasi seviyeleri, beşerî sermayeleri,
yolsuzluk durumları, bilgi teknolojileri kullanımı ve bunun gibi değişkenler uluslararası
kuruluşlarca ölçülme çabasına girilmiştir.
İktisadi ve sosyolojik literatürde bu değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ölçme ve
kalkınma büyüme ilişkileriyle ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Büyüme ile yolsuzluk
arasındaki ilişkiler ile ilgili 1960’larda yayınlanan ilk yayınlarda yolsuzluğun büyümeyi
pozitif yönde etkilediği bulunmuş iken 2000’li yıllarda yapılan çalışmalarda da yolsuzluğun
büyümeyi negatif yönde etkilediği bulunmuştur (Güneş, Polat ve Akın, 2014). Ekonomik
özgürlükler ve büyüme konusunda sayılamayacak kadar çok araştırma mevcuttur. Birçok
farklı yöntem ve veri seti kullanarak yapılan bu çalışmaların çoğunda da ekonomik
özgürlükler ile büyüme arasında pozitif yönlü ilişki olduğu hipotezi desteklenmiştir. İnternet
kullanım oranı ülkedeki vatandaşların ve bilgi teknolojileri kullanımının en önemli
bileşenidir. Otoo ve Song çalışmalarında bilgi teknolojileri ile büyüme alanında yapılmış olan
çalışmaları özetlemişler, 123 ülke ve 16 yıldan oluşan panel veri setleri ile bilgi
teknolojilerinin fakir ülkelerde daha fazla olmak üzere ekonomik büyümeyi pozitif yönde
etkilediğini göstermişlerdir (Otoo ve Song, 2021).
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VERİ:
Çalışmada Türkiye örneğinden yola çıkılarak 2001-2020 yılları arasındaki kişi başı Gayri Safi
Yurt İçi Hasıla (GSYİH), Yolsuzluk Algısı, Ekonomik Özgürlük ve İnternet Kullanım
Oranları değişkenlerinin verileri elde edilmiştir. GSYİH verisi Dünya Bankasından1,
Yolsuzluk Algısı Endeksi Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nden2, İnternet Kullanım Oranı
Uluslararası Telekominikasyon Birliği’nden3, Ekonomik Özgürlük verisi Heritage
Vakfı’ndan4 alınmıştır. Kişi başı GSYİH cari fiyatlarla Amerikan doları bazında alınmıştır.
2020 yılında Türkiye’de kişi başı GSYİH 8.536 $ olmuştur. Yolsuzluk algısı endeksi 0-100
arasında değerler almaktadır. 100 değeri yolsuzluk olmama, 0 değeri de en yüksek yolsuzluk
değerini ifade etmektedir. 2021 yılı itibarı ile Türkiye 39 değeri ile 96. sıradadır. İnternet
kullanım oranı 16-74 yaş arası son 3 ay içerisinde internet kullananların toplam nüfusa
oranıdır. 2007 sonrası TUİK’ten önceki yıllar için de Türk Telekom, Eurostat kaynaklı ya da
tahmini verilerdir. Bu değer Türkiye için 2002 yılında %5 iken 2020’de %77’ye ulaşmıştır.
Ekonomik özgürlükler verisinde de nicel ve nitel karışık olmak üzere toplam 12 değişken
hesaba katılmaktadır. 2022 yılında toplam 84.4 puanla Singapur 177 ülke arasında ilk sırada
yer almaktadır. Türkiye 56,9 puanla 107. Sıradadır.
Büyüme ve gelişme ile ilgili olduğu düşünülen bazı değişkenlere ise veri sayısının yeterli
olmaması sebebiyle bu çalışmada yer verilememiştir. Türkiye dışındaki ülkeleri de analize
dahil ederek ve Panel veri analiz yöntemleri ile çalışılarak bu sorun giderilerek daha farklı bir
çalışma yapılabilir.
YÖNTEM ve VERİ ANALİZİ
Çalışmada zaman serisi değişkenleri olduğu için buna uygun modeller kullanılmıştır.
Makroekonomik zaman serilerinde durağan olmama durumu olağandır. Yanıltıcı ilişki
bulmamak adına öncelikle değişkenlerin aynı mertebeden durağan olup olmadıkları test
edilerek değilse uygun fark alma yöntemi ile durağanlık durumlarına bakılmıştır.
Değişkenlerin zaman serisi grafiğine bakıldığında durağan bir zaman serisine
benzememektedir:

1

https://data.worldbank.org/country/turkey?locale=tr (Erişim Tarihi: 09.05.2022)
https://www.transparency.org/en/cpi/2021 (Erişim Tarihi: 09.05.2022)
3
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (Erişim Tarihi: 09.05.2022)
4
https://www.heritage.org/index/ (Erişim Tarihi: 09.05.2022)
2
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Grafik 1: Değişkenlerin zaman serisi grafikleri
Durağanlık testleri için Augmented Dickey Fuller-ADF (Dickey ve Fuller, 1979) ve Philips
Perron PP (Phillips ve Perron, 1988) testleri kullanılmıştır. Anlam düzeyleri tabloda
gösterilmiştir:
Ekonomik Özgürlük
GDPPC
İnternet Kullanımı
Yolsuzluk Algısı

Augmented Dickey-Fuller
0.72
0.11
0.96
0.57

Phillips-Perron
0.7
0.11
0.97
0.57

Tablo 1: Birim-Kök Testleri (orijinal seriler)
Tablodan da görüldüğü gibi orijinal serilerin durağan olmadığı hipotezleri hiçbir değişken için
reddedilememiştir. Değişkenler durağan olmadıklarına göre logaritma, fark alma ya da her
ikisi birden uygulanarak durağanlıklarının sağlanması gerekmektedir. Trent, sabit ve hem
trent hem sabit terim içeren durağanlık testleri önce logaritmalar serilerine uygulanmıştır.
Ekonomik Özgürlükler, İnternet Kullanım Oranı ve Yolsuzluk Algısı Endeksi logaritma
alınması sonucu durağan hale gelmiştir. GDPPC serisinde logaritma sonrası birinci fark
alındıktan sonra durağanlık sağlanmıştır. Logaritması alınan serilerin durağanlık testi
sonuçları tabloda gösterilmiştir:
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LNekonomik
LNGDPPC(-1)
LNİnternet
LNYolsuzluk

Augmented Dickey-Fuller
0.001
0.003
0.032
0.012

Phillips-Perron
0.001
0.001
0.019
0.015

Tablo 2: Birim-Kök Testleri (Durağan seriler)
Granger Nedensellik Analizi:
İki zaman serisi değişkeni arasında (Y-X) neden sonuç ilişkisi açısından 4 mümkün durum
olabilir.
1- Tek yönlü Y’den X’e nedensellik.
2- Tek yönlü X’den Y’e nedensellik.
3- Çift yönlü nedensellik.
4- Nedensellik yok.
Granger, bir X değişkeninin gecikmeli (geçmiş) değerleri ile bir Y değişkeninin t zamanındaki
değerleri tahmin edilebiliyorsa X Y’nin sebebi olarak düşünülebilir düşüncesinden yola
çıkarak Granger Nedensellik Testini geliştirmiştir (Granger, 1969). Çalışmada incelenen 4
değişkenin her ikilisi aldığımızda oluşan 6 mümkün durum için test sonuçları Tablo 3’te
özetlenmiştir:
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 05/06/22 Time: 12:37
Sample: 2001 2020
Lags: 1
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic Prob.

LNEKON does not Granger Cause FARKLNGDPPC

18

8.45136

0.0108

0.31198

0.5847

22.0883

0.0003

FARKLNGDPPC does not Granger Cause LNINTERNET

0.28429

0.6017

LNYOLSUZLUK does not Granger Cause FARKLNGDPPC 18

5.77320

0.0297

FARKLNGDPPC does not Granger Cause LNYOLSUZLUK

0.57588

0.4597

19.9525

0.0004

12.8713

0.0025

8.71639

0.0094

0.98318

0.3362

1.92562

0.1843

1.15151

0.2992

FARKLNGDPPC does not Granger Cause LNEKON
LNINTERNET does not Granger Cause FARKLNGDPPC

LNINTERNET does not Granger Cause LNEKON

18

19

LNEKON does not Granger Cause LNINTERNET
LNYOLSUZLUK does not Granger Cause LNEKON

19

LNEKON does not Granger Cause LNYOLSUZLUK
LNYOLSUZLUK does not Granger Cause LNINTERNET
LNINTERNET does not Granger Cause LNYOLSUZLUK

19

Tablo 3: Granger Nedensellik Testleri
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Tablo 3’te görüldüğü üzere, Granger Nedensellik Testleri sonucunda: Ekonomik Özgürlükler,
İnternet Kullanım Oranı ve Yolsuzluk Algısı değişkenlerinin Kişi Başına Milli Gelir
değişkenine sebep olmadığı hipotezleri reddedilmiştir. Yani bu değişkenlerin gecikmeli
değerleri ile kişi başı milli gelir tahmin edilmeye çalışıldığında sonuç istatistiksel olarak
anlamlı çıkmaktadır. İnternet Kullanım Oranı ile Ekonomik Özgürlükler değişkenleri
birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek Granger sebep olmaktadırlar. Yolsuzluk Algısı da
Ekonomik Özgürlüklere Granger sebep olmaktadır (Yolsuzluk algı endeksi düştükçe
yolsuzluk düzeyi artar). Ayrıca gecikmeli değişkenler bağımsız olmak üzere kurulan
modellerde bağımsız değişkenlerin katsayıları pozitif çıkmıştır. Kalıntılara uygulanan
Breusch-Pagan-Godfrey LM testleri neticesinde otokorelasyon ve değişen varyansa da
rastlanmamıştır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Kalkınma ile ilgili düşünülen Ekonomik Özgürlükler, İnternet Kullanım Oranı ve Yolsuzluk
Algısı değişkenlerinin Kişi Başına Milli Gelir değişkenine sebep olduğu görülmüştür. İlgili
katsayılar da pozitif bulunduğu için çalışmada ele alınan 3 değişkenin de Kişi Başına Milli
Gelir değişkenini etkilediği öne sürülebilir.
Özetle, bir ülke kişi başına milli gelirini arttırması için Ekonomik Özgürlükleri, İnternet
Kullanım oranını arttırmalı, vatandaşlarındaki Yolsuzluk Algısı azaltarak güven ortamı
yaratmalıdır.
Çalışmada sadece Türkiye örneği kullanılmıştır. Türkiye dışındaki ülkeleri de analize dahil
edip panel veri analiz yöntemleri ile çalışılırsa hem veri sayısı artmış olup hem de diğer
ülkelerdeki bu değişkenler arasındaki ilişki de test edilmiş olur.
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GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN
FOTOVOLTAİK PİL MEKANİZMASINA GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİNİN
UYGULANMASI VE VERİMLİLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ali IŞIK
İsmail TOPCU
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi, Türkiye
ÖZET
Yenilenemeyen enerji kaynaklarında kıtlığın yaklaşmasıyla birlikte insanlar alternatif
kaynaklara yönelmeye başlamıştır. Güneş enerjisi diğer mevcut enerji kaynaklardan fazladır
ve güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek oldukça kolaydır. Türkiye'de en çok
kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında da güneş enerjisi gelmektedir. Türkiye
dört mevsimi yaşayan bir ülkedir ve yılın yaklaşık olarak 114 gününde yoğun olarak güneş
ışınlarına maruz kalır.
Bu proje, yenilenebilir enerjinin giderek önem kazandığı günümüzde güneş ışınlarından
maksimum yararlanmayı amaçlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi,
güneş panellerinin yaygınlaşması ile daha çok öne çıkmıştır. Üretilen enerjinin depolanma
problemi çözüldüğü, güneş panellerinden elde edilecek verimin artması ve panellerin daha
ucuza gelmesi halinde güneş enerjisinden elektrik enerjisinin kullanımı daha da artacaktır.
Projemizde güneş enerjisinden en verimli enerjiyi elde etmek için güneş panelinin sürekli
olarak güneş ışınlarına dik bir konum alması sağlanmıştır. Güneş panelinin güneşi takip
edebilmesi için mekanik ve elektronik sistemler gerçekleştirilmiştir.
Sistem temelde güneş ışınlarının geliş açısına göre hareket etmesi esasına dayanmaktadır.
Arduino ile akıllı güneş takip mekanizmamızı kurup projede bulunan 2 adet Servo Motor
sayesinde gelen güneş açılarına göre eksenler hareket edebilmektedir. Devre board üzerine
kurulmuş, LDR’lerin bacakları dişi erkek jumper kablo ile a0, a1, a2, a3 analog giriş
pinlerine bağlanmıştır. Servo motorları da erkek jumper kablo ile 9. ve 10. dijital pinlere
bağlanmıştır. Devre kurulumu tamamlandıktan sonra arduinoya güneş takibi için gerekli kod
yüklenmiş ve solar hücrenin gerekli mekanik testleri yapılmıştır. Elde edilen sistem, güneş
ışınlarını her bölgeden alabilme yeteneğine sahip olmuştur. Tüm bu işlemlerin ardından çift
USB çıkışlı, ekranlı PowerBank devresi aracılığıyla sabit panellere göre verimliliği tespit
edilmiştir. Bu verimlilik, sabit panellere göre yaklaşık %30 civarında gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Fotovoltaik hücre, Güneş enerjisi, Elektrik üretimi, Çift eksenli güneş
takip sistemi, Yenilenebilir enerji
ABSTRACT
With the approaching shortage of non-renewable energy sources, people have started to turn
to alternative sources. Solar energy is more than any other available energy source, and it is
quite easy to convert solar energy into electrical energy. Solar energy is one of the most used
renewable energy sources in Turkey. Turkey is a country with four seasons and is exposed to
intense sun rays on approximately 114 days of the year.
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This project aimed to make maximum use of the sun's rays today, when renewable energy is
becoming increasingly important. Solar energy from renewable energy sources has become
more prominent with the spread of solar panels. If the problem of storing the generated energy
is solved, the efficiency of solar panels increases, and the panels become cheaper, the use of
electrical energy from solar energy will increase even more. In our project, in order to obtain
the most efficient energy from solar energy, the solar panel has been continuously placed
perpendicular to the sun's rays. In order for the solar panel to be able to track the sun,
mechanical and electronic systems have been implemented.
The system is basically based on the fact that the sun's rays move according to the angle of
their arrival. By installing our intelligent solar tracking mechanism with Arduino and using
the 2 Servo Motors in the project, the axes can move according to the incoming sun angles.
The circuit is installed on the board, the legs of the LDRs are connected to the analog input
pins a0, a1, a2, a3 with a female to male jumper cable. 9. Servo motors are also with male
jumper cable. and 10. it is connected to digital pins. After the circuit installation is completed,
the necessary code for solar tracking has been installed on the arduino and the necessary
mechanical tests of the solar cell have been performed. The resulting system was capable of
receiving the sun's rays from any region. After all these operations, its efficiency was
determined according to the fixed panels through the dual USB output, screened PowerBank
circuit. This efficiency is observed about 30% compared to stationary panels.
Keywords: Photovoltaic cell, Solar energy, Electricity generation, Renewable energy.
I-GİRİŞ
Günümüzde elektrik enerjisi talebindeki artış ve tükenmekte olan kaynaklar ile yenilenebilir
enerji kaynakları elektrik enerjisi üretiminde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Çeşitli
yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisi elektrik enerjisi üretimi için iyi bir seçim olduğu
kanıtlanmıştır. Çünkü doğrudan fotovoltaik modüller tarafından elektrik enerjisine
dönüştürülebilir. Elektrik enerjisi günlük hayatımızda en çok kullanılan enerji çeşidi olup
elektrik enerjisini üretebilmek için birçok yöntem bulunmaktadır.
Yenilemeyen enerji kaynakları kömür, doğalgaz, petrol gibi hava kirliliğine neden olan ve
çevreye zararı olan kaynaklar yerine doğaya hiçbir zararı olmayan yenilenebilir enerjinin
önemi günümüzde giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en dikkat
çekici olanlardan bir tanesi de sınırsız güneş enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi
üretebilen güneş pilleridir.
Dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisinin alternatif bir enerji kaynağı
olarak kullanılmasından önce güneş pillerinin verimliliğinin arttırılması gerekmektedir.
Günümüzde normal boyutlardaki bir güneş pilinin ortalama verimi sadece küçük güçlü ticari
aygıtlara (hesap makinesi ve oyuncaklar gibi) yetecek miktardadır. Daha büyük güç isteyen
cihazları besleyebilmek için daha büyük boyutlu güneş panelleri gerekmektedir. Fakat
bunların büyük boyutlu olmaları uygulamalarda sorun yaratmaktadır. Panelin boyutunu
arttırmaktansa her bir güneş pilinin verimini arttırmak daha mantıklıdır.Güneş pilinin
verimliliği iki ana etkene bağlıdır;
1) Hücre verimliliği
2) Hücre üzerindeki kaynak ışınım şiddeti
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Güneş pillerinin üretilmesinde kullanılan materyaller hücre verimliliğini sınırlayan faktörlerin
başında gelmektedir. Bu verimliliğin arttırılmasını zorlaştırmakta ve bu sebeple hücrenin tüm
performansını sınırlamaktadır. Buna karşın pil üzerine düşen ışın miktarının arttırılması daha
kolay bir yöntemdir. Özellikle güneş panellerinin sabit olarak konumlandırılması ile bu
panellerin gün içerisindeki enerji üretim kapasitesi düşmektedir. Bu olumsuzluğu engellemek
için son yıllarda güneşi izleyebilen hareketli panel sistemleri geliştirilmiştir. Ayrıca benzer
olarak güneş ışınlarının paneller üzerine odaklanması amacıyla hareket eden yansıtıcı
sistemleri de literatüre kazandırılmıştır.
II. METARYEL VE YÖNTEM
2.1 Yöntem:
Tasarlanan ve prototipi üretilecek olan güneş takip sistemi güneşin doğumundan batımına
kadar olan süre içerisinde güneş ışınları gün boyu panele dik düşecek şekilde güneşi
izleyebilme yeteneğine sahip olmuştur. Bu sayede gün içerisinde güneş ışınları en verimli
şekilde kullanılarak, güneş enerjisinden en yüksek değerde yararlanma imkânı ortaya
çıkmaktadır.
Güneş takip sistemleri takip ekseni ve kontrol yöntemlerine göre farklılık göstermektedir.
Genel olarak güneş takip sistemlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:
Eksen sayısına göre;
Tek eksende kontrol
Çift eksende kontrol
Kontrol yöntemine göre;
Pasif kontrollü sistemler (kapalı döngü)
Aktif kontrollü sistemler (açık döngü)
Bu projede çift eksenli güneş takip sistemi yöntemi kullanılmaktadır. Proje temelde güneş
ışınlarının geliş açısına göre hareket etmesi esasına dayanmaktadır. Arduino ile akıllı güneş
takip mekanizmamızda bulunan 2 adet Servo Motor sayesinde gelen güneş açılarına göre
eksenler hareket edebilmektedir.
Bu projede ilk olarak mekanik kısımların kurulumları sağlanmıştır. Ardından elektronik
devrenin kurulumu yapılmıştır. Devre boyunun gereksiz yere büyük olmasını önlemek
açısından devre arduino nano ve orta boy board ile yapılmıştır.
Devre board üzerine kurulmuştur. LDR’lerin birer bacakları birbirine dolandırılmış, ardından
diğer bacakları dişi erkek jumper kablo ile a0, a1, a2, a3 analog giriş pinlerine bağlanmıştır.
Servo motorlardan gelen kırmızı kablolar ardunio uno’ daki 5V akıma, kahverengi kablolar
GND’ye ve son olarak da sarı kablolar erkek jumper kablo ile 9. ve 10. dijital pinlere
bağlanmıştır. Devre kurulumu yapıldıktan sonra arduinoya güneş takibi için gerekli kod
yüklenmiştir. Öngörülen tasarım ve dizayn başarıyla amacına ulaşmış ve diğer tekniklere göre
yaklaşık %30 luk bir verim kazancı olduğu gözetilmiştir.
2.2 Metaryel:
Güneş enerjisi elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik pil mekanizmasına güneş ışını takip
siteminin tasarımı ve uygulaması adlı projede kullanılan malzemeler şu şekildedir.
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> Arduino Nano Klon
> USB Kablo ( USB Chip CH340)
> 5mm LDR
> SG90 RC Mini(9g) Servo Motor
> 200mm Jumper kablo seti
> ¼ W 10K Direnç Paketi-4 Adet
> Güneş paneli-Solar panel 6V 400mA 190x110 mm (2 adet)
> Çift USB çıkışlı PowerBank devresi
2.2.1 Arduino Uno R3 - USB Kablo (USB Chip CH340):
Arduino Nano; Atmega328 temelli bir mikrodenetleyici kartıdır. Üzerinde 14 adet dijital
giriş/çıkış pini (6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 analog giriş, 16Mhz kristal, usb
soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu bulundurmaktadır. Kart üzerinde mikrodenetleyicinin
çalışması için gerekli olan her şey bulunmaktadır. Kolayca usb kablosu üzerinden bilgisayara
bağlanabilir, adaptör veya pil ile çalıştırılabilir.

















TEKNİK ÖZELLİKLER
>Mikrodenetleyici ATmega328
>Çalışma Gerilimi 5V
>Giriş Gerilimi (önerilen) 7-12V
>Giriş Gerilimi (limit) 6-20V
>Dijital I/O Pinleri 14 (6 tanesi PWM çıkışı)
>Analog Giriş Pinleri 8
>Her I/O için Akım 40 mA
>3.3V Çıkış için Akım 50 mA
>Flash Hafıza 32 KB (ATmega328) 2 KB
kadarı bootloader tarafından kullanılmaktadır
>SRAM 2 KB (ATmega328)
>EEPROM 1 KB (ATmega328)
>Saat Hızı 16 MHz
>Uzunluk 45 mm
>Genişlik 18 mm
>Ağırlık 5 g

Şekil 2.1 Arduino nano klon

2.2.2 Orta Boy Breadboard:
Şeffaf plastiğin ötesinde olan bu breadboard kartı, gerçekten sade, normal ve lehimsizdir. Bu
beadrboard kart; 2 güç yoluna, 30 sütün ve 10 satıra sahip toplamda 400 pin deliklerine
sahiptir. Bütün pinler arasındaki mesafe 1 inç'tir, Satırlar 5şer olarak iki takım şeklinde 0.3 inc
aralıkla ayrılmıştır. Breadboardda 29-20 AWG aralığındaki kablo boyutlarına sahip kablo
kullanabilinmektedir.
Bu boardun aynı zamanda altında yapışkanı vardır, ayrıca bu bordu daha küçük iki parçaya
kolaylıkla ayırabilirsiniz.
Ürün boyutu: 83.5mm x 54.5mm x 8.5mm
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Şekil 2.2 Orta boy breadboard
2.2.3 (5mm) LDR:
LDR (Light Dependent Resistor), Türkçede “ışığa bağımlı direnç” anlamına gelmektedir. Bir
diğer adı da foto dirençtir. LDR her ne kadar bir direnç çeşidi olsa da aynı zamanda pasif
bir sensördür. LDR’ler bulundukları devrelerde değişen direnç değerleri ile bir çıkış sağlarlar
fakat bu işlemi dış ortamdan aldıkları fiziksel bir değişim ile gerçekleştirdiklerinden dolayı bir
sensör görevi görmüş olurlar. Kullanacağımız LDR 5mm genişliğindedir.

Şekil 2.3 LDR(5mm)
2.2.4 SG90 RC Mini (9gr) Servo Motor:
Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde
yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo
motorlar, robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşidi olmakla birlikte, RC (Radio
Control) uygulamalarda da kullanılmaktadırlar. RC Servo Motorlar ilk olarak uzaktan
kumandalı model araçlarda kullanılmışlardır. Servolar, istenilen pozisyonu alması ve yeni bir
komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır.
Mini servo motorlar RC arabaların direksiyon sistemlerinde, model helikopterlerde, model
uçakların iniş takımları ve kontrol yüzeylerinde, robotik projelerde tutucu (gripper) ve robot
kollarında sıkça tercih edilir. SG90 gibi küçük boyutlu ve plastik dişli servolar, ağırlıkları
sebebiyle RC dünyasında sıklıkla "9gr servo" olarak anılırlar.








SG90 Servo Motor Özellikleri:
>Boyutlar: 23.1 x 12.2 x 29 mm
>Ağırlık: 9 g
>Çalışma gerilimi: 4.8 - 6.0 VDC
>Hız @4.8V: 0.1 sn/60°
>Zorlanma Torku @6V: 1.8 kg.cm
>Dişli kutusu: Plastik
>Dönüş açısı: 0-180°
>Çalışma PWM sinyali: 500-2400 μs
>Kablo Uzunluğu: 15 cm

www.artuklukongresi.org

Şekil 2.4 SG90 RC Mini (9gr) servo motor

1205

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Tablo 2.1 SG90 RC Mini (9gr) Servo Motor

Paper Title, Turkey

2.2.5. 200 mm Jumper Kablo Seti:
Jumper seti, arduino veya raspberry pi ile proje yaparken ihtiyaç duyulacak orta boy 3 çeşit
jumper kablo içermektedir. Ayrıca prototiplememizi daha rahat yapabilmemiz için breadboard
ve güç kartı içermektedir.

Şekil 2.5 200 mm jumper kablo seti
2.2.6 ¼ W 10K Direnç Paketi-10 Adet:
Direnç, bir elektronik devrede elektrik akımını sınırlanmasında veya düzenlenmesinde, sinyal
seviyelerini ayarlanmasında, gerilim bölünmesinde vb. birçok uygulamada kullanılan pasif
bir elektronik devre elemanıdır. Hemen hemen tüm elektronik devrelerde ve elektrik
şebekelerinde bulunabilir.
Direncin birimi ohm olarak ölçülür ve sembolü “Ω” ile gösterilir. Direnç kısaca “R” harfi ile
sembolize edilir.
Dirençlerimiz 0.25W değerine kadar enerjiye dayanıklı 10K ohm dirençtir.

Şekil 2.6 ¼ W 10K Direnç Paketi-4Adet
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2.2.7 Güneş paneli-Solar panel 6V 400mA 70x110 mm:
Projede kullanacağımız güneş paneli, güneş ışığı altında maksimum performans ile
çalışmaktadır.
Çalışma Voltajı: 6V
Çalışma Akımı: 400mA
Boyutları: 70 x 100 mm
Şekil 2.7 Güneş paneli-Solar panel 6V 400mA 190x110 mm
2.2.8 Çift USB Çıkışlı PowerBank Devresi:
Üzerindeki ekran sayesinde bataryaların şarj durumunu takip edebilirsiniz. Aşırı şarj/deşarj ve
aşırı akım koruması mevcuttur. Ana kart koruma fonksiyonuyla bulunmaktadır: (Yüksek
gerilim koruması, yüksek deşarj koruması, yüksek akım koruması).
Teknik Özellikler:
**Mikro USB giriş: 5V 1A
**USB çıkışı: 5 V 2.1A/5 V 1A (çift USB arayüzü)
**Şarj ekranı: Akıllı Dijital Ekran
**Pil tipi: Sıvı lityum-iyon piller (18650)
**Ürün boyutu: 57mm x 28mm

Şekil 2.8 Çift USB Çıkışlı PowerBank Devresi

III- BULGULAR

Şekil 3.1 Proje yapım aşamaları teknik çizimi
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Projede kullandığımız gerekli mekanik parçalar ahşap malzemeden elde edilmiştir. Ahşap
malzemeden elde edilmesinin sebebi ise sistemin hafif olması, motorlara fazla yük binmesinin
önüne geçilebilir olmasıdır. Kullandığımız parçaların fotoğrafı şekil 3.2’de verilidir.

Şekil 3.2 Güneş takibi sistemi ahşap parçaları

Bu projeyi yaparken mekanik parçaları toplamanın herhangi bir sırası yoktur. İstediğiniz
sırada toplayabilme avantajına sahipsinizdir. Ayrıca istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Bu
sistemde ilk olarak x ekseninin servo motoru takılmıştır.

IŞIK A.. Paper Title, Turkey

Şekil 3.3 Güneş takip sistemi x ekseni montajı
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Daha sonra y ekseninin servosunun montajı yapılmıştır. Servolar vidalar yardımıyla ahşap
temele montajlanmıştır.

Şekil 3.4 Güneş takip sistemi y ekseni montajı

Hemen ardından servo motor başlıkları sistemde göründüğü gibi vidalanmıştır.

Şekil 3.5 Güneş takip sistemi servo başlıklarının takılması

Bu aşamadan sonra taban ve merkezi birleştirme işlemi yapılmıştır. Sırasıyla fotoğrafta
göründüğü gibi montajlanmıştır.

Şekil 3.5 Güneş takip sistemi taban parçasının montajı
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Son olarak üst plaka ana gövdeye montajlanmış, montajı ise aşağıdaki şekildeki gibi
gerçekleşmiştir.

Şekil 3.6 Güneş takip sistemi ana gövde montajı

Mekanik kısımların kurulumları tamamlandığında elektronik devreler kurulmuştur. LDR’lerin
bacakları dişi erkek jumper kablo ile a0, a1, a2, a3 analog giriş pinlerine bağlanmıştır. Servo
motorları da erkek jumper kablo ile 9. ve 10. dijital pinlere bağlanmıştır.

Şekil 3.7 Güneş takip sistemi devre şeması
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Devre kurulumu tamamlandıktan sonra arduinoya güneşi takip etmesi adına aşağıdaki kod
yüklenmiştir.
Arduino Kodu
#include <Servo.h>
Servo horizontal; // Yatay Servo Motor
int servoh = 90;
int servohLimitHigh = 180;
int servohLimitLow = 65;
Servo vertical; // Dikey Servo
int servov = 90;
int servovLimitHigh = 120;
int servovLimitLow = 15;
int ldrlt = 2; // Sol Üst LDR Sensör Pini
int ldrrt = 3; //Sağ Üst LDR Sensör Pini
int ldrld = 0; //Sol Alt Sensör Pini
int ldrrd = 1; //Sağ Alt Sensör Pini
void setup()
{
Serial.begin(9600);
horizontal.attach(9); // Yatay Ekseni Servo Motor Pini
vertical.attach(10); // Dikey Ekseni Servo Motor Pini
horizontal.write(180);
vertical.write(45);
delay(3000);
}
void loop()
{
int lt = analogRead(ldrlt); // Sol Üst LDR Sensör
int rt = analogRead(ldrrt); // Sağ Üst LDR Sensör
int ld = analogRead(ldrld); // Sol Alt Sensör
int rd = analogRead(ldrrd); // Sağ Alt Sensör
int dtime = 10;
int tol = 50;
int avt = (lt + rt) / 2; // Üst Sensör Verilerinin Ortalaması
int avd = (ld + rd) / 2; // Alt Sensör Verilerinin Oratalaması
int avl = (lt + ld) / 2; // Sol Sensör Verilerinin Ortalaması
int avr = (rt + rd) / 2; // Sağ Sensör Verilerinin Ortalaması
int dvert = avt - avd; // Alt ve Üst Sensörlerin Farkı
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int dhoriz = avl - avr;// Sağ ve Sol Sensörlerin Farkı

Serial.print(avt);
Serial.print(" ");
Serial.print(avd);
Serial.print(" ");
Serial.print(avl);
Serial.print(" ");
Serial.print(avr);
Serial.print(" ");
Serial.print(dtime);
Serial.print(" ");
Serial.print(tol);
Serial.println(" ");
if (-1*tol > dvert || dvert > tol)
{
if (avt > avd)
{
servov = ++servov;
if (servov > servovLimitHigh)
{
servov = servovLimitHigh;
}
}
else if (avt < avd)
{
servov= --servov;
if (servov < servovLimitLow)
{
servov = servovLimitLow;
}
}
vertical.write(servov);
}
if (-1*tol > dhoriz || dhoriz > tol)
{
if (avl > avr)
{
servoh = --servoh;
if (servoh < servohLimitLow)
{
servoh = servohLimitLow;
}
}
else if (avl < avr)
{
servoh = ++servoh;
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if (servoh > servohLimitHigh)
{
servoh = servohLimitHigh;
}
}
else if (avl = avr)
{
}
horizontal.write(servoh);
}
delay(dtime);
}
Tüm bu aşamalardan sonra sistemin kusursuz bir şekilde çalıştığını görmüş olduk. Sırada
diğer tekniklere göre elde etmiş olduğumuz verimi test etmeye gelmiştir.

Şekil 3.8 Çift USB Çıkışlı Ekranlı PowerBank Devresi

Elimizdeki 2 adet güneş panelini paralel bir şekilde PowerBank devresine bağlanmıştır.
Güneş enerjisinden elde edeceğimiz elektrik enerjisi ile Redmi Note 8 Pro markalı telefonu
şarj ederekten diğer tekniklere göre şarj etme süreleri arasındaki kıyaslamayı yapıp verim
farkı da görülmüş ve öngörüde bulunduğumuz oran elde edilmeye çalışılmıştır
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Şekil 3.9 Dijital voltmetre ile akım ölçümü

Birbirine paralel bağlı iki güneş panelimiz 5,75 V ,240 mA’de çalışmaktadır. Güneşin var
olduğu süre içerisinde kullanmakta olduğumuz tasarım ve dizayn sayesinde bu değerler
sürekliliğini korumaktadır. Bu da verimliliği maximum değerde tutmamıza olanak sağlamıştır.
Sabit(durağan) sistemde pilin gücü 180 mA’e kadar gerilemektedir. Ortalama günlük toplam
güneşlenme süresi 7,5 saat/gün olduğu durumu göz önünde bulundurduğumuz takdirde sabit
panel ile çift eksenli hareketli panel arasındaki verim farkını 4500 mAh kapasiteli Redmi Note
8 Pro 128 GB markalı telefonu şarj etme sürelerinden hesaplayabilmekteyiz.
Öncelikle 90 derecelik açı ile güneş ışınlarını alabildiğimiz süreçte solar hücremizin
gücü;
W=E*I

Güç(watt) = Gerilim(volt) * Akım(amper)
= 5,75 * 0,24
= 1,38 Watt olmaktadır.

Bu gücün 4500 mAh kapasiteli bataryayı şarj etme süresi ise;
Hareketli Sistemde: Şarj süresi = (Pilin kapasitesi * 1,2) / Şarj akımı
= (4500 * 1.2) / 0,240
= 22,5 saati bulmaktadır.
Sabit(hareketsiz sistemde): Şarj süresi = (Pilin kapasitesi * 1,2) / Şarj akımı
= (4500 * 1.2) / 0,180
= 30 saati bulmaktadır.
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Şekil 3.10 Fotovoltaik pil mekanizması ile batarya şarj etme

Şekil 3.11 Fotovoltaik pil mekanizmasının gün içerisinde farklı saatlerde güneş ışınlarını takibi
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Yukarıdaki şekil 3.11’de tasarlanan ve protatipi üretilen fotovoltaik pil mekanizmasının
barındırmış oldu LDR’ler sayesinde , güneş ışınlarını max diklikte takip ettiğini görmekteyiz.
Güneş panellerinin genel olarak kullanımında, paneller sabit pozisyonda monte edilmektedir.
Bu sebepten dolayı güneş ışınları sadece belirli zaman aralığında panellere dik olarak
gelmektedir. Bu da güneş panellerinden elde edilen enerjinin gün içi ortalamasını %55’lere
kadar düşürmektedir. Sabit panel sisteminin ve güneşi izleyen panel sisteminin kullanılması
durumundaki güneşli bir yaz gününde elde edilebilecek güç diyagramı şekil 3.12’ de
verilmiştir.

.

Şekil 3.12 Sabit panel sisteminin ve güneşi izleyen panel sisteminin güç diyagramı
IV-TARTIŞMA
Güneş enerji santrallerinin kurulumu genellikle sabit olarak yapılmaktadır. Aynı adet panel ve
aynı solar inverteri kullanarak daha fazla üretim yapmak mümkündür. Tracker “takipçi”
olarak isimlendirilen sistemler ile farklı çeşitlerde kurulumlar gerçekleştirilebilir ve daha fazla
üretim mümkün hale gelebilir. Bu uygulamayı yapmak için standart kurulum ekipmanlarının
yanı sıra mekanik aksam ve yazılım işin içerisine girmektedir. Güneş takip sistemi ile ilgili
yapılan çalışmaların geneli güneşi sadece X ekseninde hareket eden veya sadece Y ekseninde
hareket eden trackerler ile elektrik enerjisine çevirebilme yeteneğini barındırmaktadır.
Elimizdeki sistem güneş ışınlarını her iki eksen üzerinden de takip etmektedir. Güneş takip
sistemlerini tasarlarken sabit sistemlerden farklı olarak daha fazla yatırım maliyetinin olması,
bakım masrafının sabit açılı sistemlere göre daha fazla olması dezavantaj olarak görünse de
Güneş ve Dünya`nın hareketinden dolayı güneş enerjisinden sürekli faydalanabilme
noktasında bize uzun vadede olumlu sonuçlar verebileceğini görmekteyiz. Fotovoltaik
hücrelerin maksimum verimi, güneş ışınları dik geldiği zaman sağlanmaktadır. Bu da anca
böyle bir sistem dahilinde olmaktadır. Üstelik kötü hava ve iklim koşullarında istenilen ışınım
miktarının alınamaması sorunu, çift eksenli güneş takip sistemi ile giderilebilmektedir.
Son yıllarda özellikle fosil yakıtların çevreye olan zararları ve bu tür enerji kaynaklarının
gittikçe azalmasıyla beraber, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sebebiyle temiz enerji
kaynaklarına duyulan gereksinim giderek artmıştır. Tam bu bağlamda var olan güneş
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enerjisinden çift eksenli güneş takip sistemi ile elde edilecek olan enerjinin ne denli önem arz
ettiği bir kez daha karşımıza çıkarmaktadır. Üstelik çevre dostu olan bu sistem gelecek adına
temiz ve güvenilir havanın da habercisi olmaktadır.
V-SONUÇLAR
Bu çalışmada güneş ışınlarından en verimli şekilde yararlanmak amacıyla tasarlanan ve
minyatürü üretilen güneş takip sistemi tanıtılmıştır. Gerçekleştirilen sistem, elektrik enerjisi
üretiminde temiz enerji kaynaklarından güneş enerjisini kullandığından dolayı çevreye duyarlı
olmakta ve güneş enerjisi teknolojisinin ülkemizde kullanımına bir örnek teşkil ettiğinden
dolayı ise ülkemiz teknolojisine yerli katkı sağlamaktadır. Tasarlanan sistem güneşin
doğumundan batımına kadar olan süre içerisinde, güneş enerjisinden en yüksek değerde
istifadeyi sağlamak amacı ile güneş ışınlarının gün boyu panele dik düşmesini sağlayan
elektronik kontrol devresi ve mekanik sistemden oluşmaktadır. Bu sistem sayesinde son
zamanlarda gittikçe önem kazanan temiz enerji konusunda verimlilik artacak, özellikle ilk
kurulum maliyeti yüksek olan bu tür sistemlerin kendini amorti edebilme süresi azalacaktır.
Aynı zamanda ülke ekonomisine ve enerjideki dışa bağımlılığın azalmasına katkıda
bulunulacaktır. Ayrıca tasarlanan bu sistem daha gelişmiş özellikte olan güneş ışınlarının
odaklanması prensibine dayalı yansıtıcı sistem uygulamaları için de bir alt yapı niteliğindedir.
5.1 Sonuçlar:
Sistemin deneme aşamasına ilk önce ortam ışını kullanılarak başlanıldı ve gerekli yön bulma
deneyleri yapıldı. Denemelerde sistemin biraz geç tepki verdiğini gördük. Daha sonrasında
ortamın aydınlığını azalttık ve sistemi tekrardan daha az ışık kaynağında test ettik. Sistem çok
hızlı bir şekilde tepki vermeye başladı. Işık kaynağını farklı yönlere hareket ettirmemiz ile
birlikte sistem aynı doğrultuda hareket etmeye başladı. Birkaç küçük revizeden sonra sistem
mükemmel bir şekilde çalışmaya başladı. Bu aşamadan sonra sisteme bir powerbank ünitesi
eklenmesi ile güneşten elde ettiğimiz enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp elde edilen enerji
ile telefon bataryası şarj ettik. Telefonun şarjı esnasında projemiz ile sabit eksenli sistem
arasında yaklaşık %30 bir enerji verimi olduğunu gördük.
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GELENEKSEL AHŞAP KONUT CEPHELERİNİN ALAPLI KIRSALI ÖLÇEĞİNDE
İNCELENMESİ
Mimar Aygün DİLAVER
Düzce Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı
ORCID NO: 0000-0001-7650-5222
Doç. Dr. Alper BİDECİ
Düzce Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık
Bölümü ORCID: 0000-0003-2385-7552
ÖZET
Bulunduğu bölgenin doğasını, kültürünü, sosyal yaşamını yansıtarak şekillenen geleneksel
ahşap konutlar, bölgesel koşullar doğrultusunda geliştirilen yöresel çözümler ile birlikte yerel
malzemenin ve ustaların ortaya koymuş olduğu özgün mimari kimliğe sahip yapılardır.
Geleneksel konutlar o coğrafyada yaşayan halkın kültür ve tarihini yansıtan en önemli mimari
kültür miraslarımızdır. Kolay ulaşılır yerel malzemelerin kullanıldığı ve çevre koşullarına
göre şekillenerek konutun özgünlük ve kimlik kazanmasını sağlayan cepheler, yerel mimari
ortaya konması açısından önemli birer yapı elemanıdır.
Geleneksel ahşap yapılar, yeterli koruma bilincinin bulunmaması, günümüzde bakım ve
onarımının betonarme yapılara göre daha güç olması gibi sebeplerle betonarme yapı tercih
edilmesi sonucunda yok olmuştur. Bu sebeple Zonguldak İli Alaplı ilçesi kırsalında bulunan
geleneksel ahşap konutlar çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında Alaplı
köylerinde yapı incelemeleri yapılmıştır. Alaplı köylerinde bulunan konutlardan tam ve kısmi
olarak korunarak günümüze kadar ulaşmış 5 adet ahşap konut tespit edilmiştir. Tespiti yapılan
konutlar fotoğraflandırılarak belgelenmiştir. Geleneksel ahşap konut cepheleri yapım sistemi
ve malzeme, pencere, kapı, çıkma ve çatı, başlıkları altında değerlendirilmiştir.
Çalışma kapsamındaki konutlar yapım sistemi açıdan açısından karkas yapılardır. Ahşap
dikme, kiriş, payanda ve kuşaklama gibi elemanlar kullanılarak karkas sistem
oluşturulmuştur. Karkas sistem elemanlarının yapımında genellikle kestane, gürgen, çam ve
akçaağaç kullanılmıştır. Çalışma konusu olan ahşap konutlardaki pencereler ahşap olup farklı
düz, giyotin gibi farklı açılış yönüne sahiptir. Ayrıca pencereler şekilleri ve pencere kayıt
sayıları farklılık göstermektedir. İncelen 5 adet konutun kapıları çakma ve tabakalı gibi farklı
tekniklerle imal edilmiş ahşap kapılardır. Çalışmaya dahil edilen konutlarda cumba ve basit
konsol çıkmalar bulunmaktadır. Batı Karadeniz bölgesindeki yağışlı iklim sebebiyle konut
çatıları kırma çatı şeklinde inşa edilmiştir.
Bu çalışma ile ahşap malzeme ve özel yapım teknikleri ile inşa edilen geleneksel ahşap
yapılar kırsal konutların kültür mirası olarak gelecek nesillere aktarımının sağlanması,
cephede kullanılan teknik ve malzemelerin ileride yapılacak konutlar için arşiv niteliği
taşıması hedeflenmiştir.
Anahtar sözcükler: Geleneksel konut, cephe, kırsal mimari, Zonguldak-Alaplı.
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A READ ON THE TRADITIONAL RURAL HOUSING FACADES OF ZONGULDAK
PROVINCE, ALAPLI DISTRICT
ABSTRACT
Traditional wooden houses, which are shaped by reflecting the nature, culture and social life
of the region they are in, are structures with a unique architectural identity, created by local
materials and craftsmen, together with local solutions developed in line with regional
conditions. Traditional houses are our most important architectural cultural heritage that
reflects the culture and history of the people living in that geography. The façades, where
easily accessible local materials are used and shaped according to the environmental
conditions, are an important building element in terms of revealing the local architecture.
Traditional wooden structures have disappeared as a result of the preference of reinforced
concrete structures due to the lack of adequate protection awareness and the fact that their
maintenance and repair is more difficult than reinforced concrete structures. For this reason,
traditional wooden houses in the countryside of Zonguldak Alaplı district were determined as
the study area. Within the scope of the study, structural examinations were made in Alaplı
villages. From the houses in the villages of Alaplı, 5 wooden houses have been identified that
have survived to the present day with full and partial protection. The identified houses were
photographed and documented. Traditional wooden house facades are evaluated under the
headings of construction system and material, window, door, overhang and roof..
The residences within the scope of the study are carcass structures in terms of construction
system. A carcass system was created by using elements such as wooden struts, beams,
buttresses and bracing. Chestnut, hornbeam, pine and maple wood were generally used in the
construction of the carcass system elements. The windows in the wooden houses, which are
the subject of the study, are wooden and have different opening directions such as straight and
guillotine. In addition, the shapes of windows and the number of window registers differ. The
doors of the 5 houses examined are wooden doors manufactured with different techniques
such as hammer and laminated. The houses included in the study have bay windows and
simple console overhangs. Due to the rainy climate in the Western Black Sea region,
residential roofs were built in the form of hipped roofs.
With this study, it is aimed to transfer the traditional wooden buildings built with wooden
materials and special construction techniques to future generations as a cultural heritage of
rural residences, and to make the techniques and materials used on the facade an archive for
the houses to be built in the future.
Keywords: Rural architecture, facade, residential architecture, Zonguldak-Alaplı.
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1.GİRİŞ
Kırsal hayatın en belirgin yansımasını sunan kır yerleşmelerinin büyük bir kısmını konutlar
onlara ilave edilen eklentiler oluşturmaktadır. Konut; kısaca içinde yaşanan, oturulan,
dinlenilen, dış faktörlere karşı korunulan ve barınılan mekân olarak tanımlanabilir (Doğanay,
H. , 1994).
Geleneksel konutun biçimi; bir yandan kültürün dünya görüşünü, yaşam biçimini, değer ve
toplumsal kurallarını yansıtır, diğer yandan kültürün mahremiyet anlayışını, bireyin özel
yaşam sınırlarını çizer, başka insanlarla etkileşimini denetim altına alır. Kırsal alanda bu
ilkeler doğrultusunda evleri biçimlendiren başlıca 4 etkenden söz edilebilir (Şengül, 2005:
165).
O coğrafyada yaşayan halkın kültür ve tarihini yansıtan en önemli geleneksel mimari
miraslarımız olan geleneksel yapılar, toplumunun deneyimlerinin sonucu meydana gelmiştir.
Çevrede bulunan ve kolay ulaşılır olan malzemeler ve yerel yapım teknikleri kullanılmasıyla
inşaa edilen konutlar coğrafya, iklim ve gelenek göreneklere göre şekillenmiştir.
Ahşap, yenilenebilir yapı malzemesi olması ve geniş orman örtüsünün varlığı sebebiyle
yüzyıllardır insanoğlunun barınma ihtiyacını karşılamakta kullandığı başlıca yapı
malzemelerindendir. Geleneksel konutlarda ahşap dikme, payanda, kiriş, kuşaklama gibi ana
taşıyıcı sistem elemanı olarak kullanıldığı gibi cephe kaplama malzemesi, çatı konstrüksiyon
elemanı ve pencere, kapı gibi cephe ana elamanlarında yapı malzemesi olarak kullanılmıştır.
Ahşap yapılar yeterli bakımların yapılmaması, köyden şehire göçler sebebiyle gerekli koruma
bilincinin bulunmaması, betonarme yapı tercih edilmesi ve ahşap yapı alanında ustaların
bulunmaması gibi sebepler ile yok olma tehlikesi içerisindedir.
Bu çalışma ile ahşap malzeme ve özel yapım teknikleri ile inşa edilen geleneksel ahşap
yapılar kırsal konutların kültür mirası olarak gelecek nesillere aktarımının sağlanması,
cephede kullanılan teknik ve malzemelerin ileride yapılacak konutlar için arşiv niteliği
taşıması hedeflenmiştir.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında daha önce herhangi bir çalışmanın bulunmadığı Zonguldak ili Alaplı
İlçesi köylerinde yer alan geleneksel yapım teknikleri ile inşaa edilmiş ahşap konutlar
incelenmiştir.(Şekil 1). Alaplı, Zonguldak il merkezine 58 km uzaklıkta ve 41/53 kuzey
enlemi ile 31/25 Doğu boylamında yer almaktadır. Nüfusu 20.287’dir. İlçe de istihdam
alanlarını Erdemir, TTK, kamu kurumları, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri
oluşturmakta ve fındık yetiştiriciliği ilçe halkının en önemli geçim kaynakları arasındadır.
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Şekil 1. Zonguldak ilçeleri haritası
Çalışma kapsamında Zonguldak İli Alaplı İlçesi Merkez ilçesine bağlı köylerde yer alan ahşap
konutlar incelenmiştir. Çalışma kapsamında Alaplı köylerinde yapı incelemeleri yapılmıştır.
Alaplı ilçesi kırsalında yapılan alan çalışması sonucunda ahşap malzeme ve yapım
tekniklerinin kullanıldığı adet ahşap konut tespit edilmiştir. Tespit edilen konutlara ait bilgiler
Tablo 1 de verilmiştir. Tespiti yapılan konutlar fotoğraflandırılarak belgelenmiştir. Çalışmaya
dahil edilen konutlar cephe ölçeğinde incelenmiş olup yapım sistemi ve malzeme, pencere,
kapı, çıkma ve çatı başlıkları altında değerlendirmeler yapılmıştır.

KONUT NO

BULUNDUĞU KÖY

KONUT SAHİBİ

1

ÇENGELLİ KÖYÜ

ADEM ŞENGÜN

2

OKÇULAR KÖYÜ

KENAN ABAKAY

3

AHİLER KÖYÜ

RECEP YAZKURT

4

BÜYÜKTEKKE KÖYÜ

GÜLBİN ÜSTÜN

5

BÜYÜKTEKKE KÖYÜ

TABAKLAR AİLESİ

Tablo1.Çalışmaya dahil edilen konut listesi.
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3.ARAŞTIRMA VE BULGULAR
3.1 1 Nolu konut
Adem Şengün’e ait olan konut Çengelli köyünde bulunmaktadır. Konut sahiplerinin
şehirdışında yaşadığı konutun, köy muhtarından ve komşulardan alınan bilgilerle göre, 1930
larda inşa edildiği düşünülmektedir(Şekil 2).

Şekil 2. Adem Şengün konutu.
3.1.1 Malzeme ve Strüktür
İki katlı olan konut ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Yapı yerinde yapılan incelmede
subasman seviyesine kadar taş kullanıldığı gözlemlendiğinden temelin taş olduğu
düşünülmektedir. Temel duvarlarının üzerine hatıl yerleştirmiştir. Taban hatılı üstünde alt
taban bulunmaktadır, Alt taban üzerine yerleştirilen köşe dikme, dikme, ara dikmeler ile ahşap
iskelet oluşturulmuştur. Ahşap karkas sitem üzerine yalı baskı ahşap cephe kaplama ile dış
duvarlar oluşturulmuştur(Şekil 2). Cephede oluşmuş yapı hasarından ahşap iskelete ait dikme
ve payandalar görülebilmektedir. Alt taban üzerine yerleştirilen köşe dikmeleri, ara dikme ve
payandalar, pencere ve kapı boşlukları bırakılarak yerleştirilmiştir. Pencere alt ve üstlerine,
kapıların ise üstlerine boşluk bırakmak için kuşaklar atılmıştır.
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3.1.2. Kapı
Konutun yola açılan üç adet ve yan bahçeye açılan bir adet olmak üzere dört adet kapısı
bulunmaktadır (Şekil 3). Yola açılan kapılardan ikisi tek kanatlı olup depo alanlarına
açılmaktadır. Yapım tekniği olarak çakma olarak imal edilmiş kapılar kenar kayıtları ve orta
kayıt bulunmaktadır. Konut ana merdivenlerine açılan kapı, çift kanat ahşap kapıdır. Yan yana
sıralanmış farklı kalınlıktaki dikey tahtalar köşe,üst ve ortadaki kayıtlara çakılarak
tutturulmuştur. Çift kanatlı kapının üstünde ahşap kafes şeklinde kapı üstlüğü (ışıklık)
bulunmaktadır (Şekil 4).Bahçeye açılan kapı çift kanatlıdır ve basit çakma sistem
oluşturulmuştur.

Şekil 3.Adem Şengün konutunda bulunan kapılar.
Konut ana merdivenlerine açılan kapı, çift kanat ahşap kapıdır. Yan yana sıralanmış farklı
kalınlıktaki dikey tahtalar köşe, üst ve ortadaki kayıtlara çakılarak tutturulmuştur. Çakma için
kullanılan çiviler kapı yüzeyinde görülebilmektedir Çift kanatlı kapının üstünde ahşap kafes
şeklinde kapı üstlüğü (ışıklık) bulunmaktadır(Şekil 4).
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Şekil 4.Kapı üstü ışıklık detayı
3.1.3. Pencere
Pencereler iç mekan ile dış mekan arasında iletişimi sağlayan ve yapının ihtiyacı olan ışık ve
havanın geçişini sağlayan cephe elemanlarıdır. Sözen ve Tanyeli pencereyi, “Bir iç mekâna
ışık ve hava vermek için yapılmış açıklık ya da delik” olarak tanımlamaktadır (Sözen ve
Tanyerli,1994). Çalışma konusu konutta 1 pencere dışında tüm pencerelerde yukarı açılır
giyotin ahşap pencere olmak üzere tek tip pencere kullanılmıştır (Şekil 5). Sadece yol
cephesinde bir kanadı açılır iki parçalı e bulunmaktadır. Giyotin pencerelerin hareketli ve
sabit kanadı ahşap çıtalarla üç bölmeye ayrılmıştır. Pencere altlarında ahşap söve
bulunmaktadır. Pencereler ahşap pervaz ile çevrelenmiştir.

Şekil 5.Adem Şengün konutunda bulunan giyotin pencereler ve pencere detayı.
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3.1.4. Çıkma
Döşeme kirişleri her iki yöne uzatılarak birinci kat planının tamamında basit konsol çıkma
yapılmıştır. Ayrıca üst katta lavabo-tuvalet bölümleri çıkma şeklinde yapılmış olup, dik olarak
çakılan ve daraba olarak adlandırılan kaplama tahtalarıyla kapatılmıştır(Şekil 6).

Şekil 6.Yapı cephesinde uygulanan çıkma detayı.
3.1.5. Çatı
Konutun çatısı oturtma çatı şeklindedir. Dörtlü kırma formundaki çatıda kaplama malzemesi
olarak marsilya kiremit kullanılmıştır. Çatı planında yer alan saçak detayından mertekler ve
çatı ahşap kaplama tahtaları görülebilmektedir. Saçak altları kapatılmamış olup yalın
bırakılmıştır. Ayrıca çatıda geleneksel konutlarda bulunan ocağa ait baca bulunmaktadır
(Şekil 1).
3.2 2 Nolu konut
1944-1945 li yıllarda inşa edilen konut Demircan ailesine aittir. Okçular Köyünde bulunan iki
katlı ahşap konut sahiplerinin şehir merkezine göç etmesi sebebiyle haftasonu gibi belirli
zamanlarda kullanılmaktadır (Şekil 7).

Şekil 7.Kenan Abakay konutu görünüşü
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3.2.1 Malzeme ve Strüktür
Yapı ahşap karkas teknikle inşa edilmiştir. Su basman seviyesine kadar taş kullanıldığından
temelin taş olarak yapıldığı düşünülmektedir. Ahşap karkas yapıda taşıyıcı sistem dikme,
payanda, kiriş gibi ahşap bileşenlerle oluşturulmuştur. Duvarlar dıştan yalı baskı teknik ile
kaplanmıştır. Yalı baskı sistemde 15-20 cm eninde ve 1,5-2 cm kalınlığındaki ahşap
kaplamalar birbiri üzerine açılı olarak bindirilir ve çivi yardımıyla sabitlenir. Konsol tabanlı
taşıyıcı sistem detayına ait Şekil 8 da verilmiştir.

Şekil 8.Konsol çift tabanlı ahşap taşıyıcı sistem detayı (Eldem S. H. ,1984).
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3.2.2. Kapı
Konutun ön cephesinde bulunan çıkmanın altında tek kanadı açılır çift kanatlı ahşap kapı
bulunmaktadır. Çift kanatlı kapının her bir kanadı; üstte bir, ortada bir ve altta bir olmak üzere
üç tablalı ahşap çatkıdır. İki kanat birleşim yerinde bini çıtasına oturmaktadır. Kapı kanadının
alt kısımlarında nem nedeniyle hasar oluşmuştur. Kapı üstünde sabit çerçeveli ışıklık yer
almaktadır (Şekil 9).

Şekil 9.Ön kapı görünüşü ve detayı.
3.2.3. Pencere
Zemin katta iki kanadı açılır iki kanatlı ahşap pencereler kullanılmıştır. İki kanatlı pencere üst
kattaki pencereye göre daha küçük boyuttadır. İki kanadı açılır pencerenin her bir kanadı eşit
genişlikte olup çıtalarla ikiye bölümlenmiştir. Açılır kanatların üst kısmında 3 parçalı sabit
bölme yer almaktadır. Üst katta ise tek kanadın açılır iki kanatlı ahşap pencereler
bulunmaktadır. Açılır kanat üstünde bir, sabit kanat üstünde bir olmak üzere üstte iki sabit
bölme vardır. Pencere altlarında ahşap denizlik bulunmaktadır. Pencereler pervaz ile
çevrelenmiştir (Şekil 10).
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Şekil 10.Zemin kat ve birinci katta bulunan pencere görünüşleri.
3.2.4. Çıkma
Konutun üst katında sokağa bakan cumba ve köşelerde iki yönde oluşturulmuş basit konsol
kapalı çıkmalar bulunmaktadır (Şekil 11). Zemin döşemelerinin öne ve yana doğru
uzatılmasıyla oluşturulan çıkmalar 25 cm genişliğindedir. Çıkmayı oluşturan taşıyıcı kirişler
yan cephede görülebilmektedir. Geleneksel konutlarda çokça kullanılan cumbaya yol
cephesine er verilmiştir. Ön cephede bulunan cumba giriş kapısı üstünde yer almaktadır.
Türkçe’de sokak üzerine cepheden çıkıntı yapan mimari öğeler için “cumba” yerine kimi
zaman, Farsça birleşik isim olan “şâh-nişîn” kelimesi de kullanılmaktadır (Devellioğlu, 2010,
s. 1139).Cumba altında dekoratif ahşap bulunmaktadır.

Şekil 11.Kenan Abakay konutunda bulunan cumba ve konsol çıkmalar
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3.2.5. Çatı
Kare plan şeklindeki yapının çatısı eğimine göre kırma çatı şeklindedir. Çatı saçağı kaplanmış
olup, çatı konstrüksiyonu gizlenmiştir. Çatı kaplama ana malzemesi olarak alaturka kiremit
kullanılmıştır (Şekil 11). Çatıda ocağa ait olduğu düşünülen baca bulunmaktadır. Ayrıca çatı
saçağında yer alan olukların yenilenmiş olduğu gözlemlenmiştir.
3.3 3 Nolu konut
Konut sahiplerinden alınan bilgiye göre 150 yıllık geçmişe sahip iki katlı konut Ahiler
Köyünde bulunmaktadır. Recep Yazkurt’a ait konut sadece yaz ayları gibi belirli zamanlarda
kullanılmaktadır (Şekil 12). Konutun ustası hane sahiplerinin dedesi olan marangoz Ahmet
ustadır.

Şekil 12.Recep Yazkurt konutu görünüşü.

3.3.1 Malzeme ve Strüktür
Ahşap karkas olarak inşa edilmiş olan yapının alanında subasman seviyesine kadar taş
malzeme kullanıldığı gözlemlenmiş olup temelin taş dolgu ile yapıldığı düşünülmektedir.
Temel duvarlarının üzerine yerleştirilen hatıldan sonra 20 cm boyutlarında kare şeklinde
kesite sahip bir alt taban yerleştirilmiştir. Alt taban üzerine yerleştirilen köşe dikme, dikme,
ara dikmeler ile strüktür oluşturulmuştur. Dikmeler kat yüksekliğince yerleştirilmiştir, Üst kat
hizasına gelindiğinde başlıklar konularak üst kat zemin kirişleri atılmıştır. Ahşap karkas
strüktür yalı baskı ahşap kaplama yapılarak dış duvarlar tamamlanmıştır (Şekil 13). Cephede
kullanılan yalı baskı kaplama malzemesi olarak 2,5-3 cm kalınlığında 20 cm yüksekliğinde
gürgen kullanılmıştır. Cephede özellikle zemin katta yer alan bazı cephe kaplama kısımların
tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Konutta meydana gelen hasar sonucunda bir kısmında briket
ile tadilat yapılmıştır (Şekil 12).
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Şekil 13. Cephe kaplaması yalı baskı detayı.
3.3.2. Kapı
Konuta iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Sokaktan direkt ulaşımın sağlandığı kapılardan
biri ana yaşam alanına çıkan merdiven açılan tek kanatlı ahşap kapıdır. Düşey ve yatay
kayıtlarla oluşturulmuş beş tablalı bir kapıdır. Üstte yer alan iki tabla dokulu camdır. Döşeme
kiriş hizasındadır. Kapının dikey kayıt üzerinde el şeklinde tokmak yer almaktadır. Zemin
katta yer alan diğer giriş kapısı ile ahır ve depo olarak kullanılan mekanlara açılan çift kanatlı
kapıdır. Kapı üstünde üç bölmeli ışıklık yer almaktadır (Şekil 14).

Şekil 14. Çift kanatlı kapı ve tek kanatlı ahşap kapı görünüşleri.
3.3.3. Pencere
Konutta iki kanadı açılır dört parçalı pencere ve giyotin pencereler olmak üzere ahşap
çerçeveli pencereler kullanılmıştır. Yapının genelinde giyotin pencere kullanılmıştır (Şekil
15). Giyotin pencereler yukarı doğru açılan, sabit ve açılır kanadı çıtlarla iki bölmeye ayrılmış
dikdörtgen formdadır. Yapının yan cephesinde daha geniş açıklığa sahip dört parçalı iki
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kanadı açılır pencere yerleştirilmiştir (Şekil 16). Pencereler 10 cm lik pervaz ile
çevrelenmiştir.

Şekil 15.Cephede bulunan pencere görünüşleri.

Şekil 16. Dört parçalı pencere detayı.
3.3.4. Çıkma
Konutun yola bakan cephesinde ahşap dikmeler ile desteklenerek oluşturulmuş açık çıkma
bulunmaktadır (Şekil 17). Birinci kat döşeme alt tabanına atılan kirişler ile oluşturulmuştur.
İki metre genişliğindeki kirişlerin üstüne 2,5 cm kalınlığında 15 cm genişliğinde döşeme
tahtaları yerleştirilmiştir. Açık çıkma 20 cm kesitli 2 adet dikme ile taşınmaktadır. Açık
çıkmaya herhangi bir korkuluk parapet yoktur. Çıkma harap durumda olup güvensizdir.
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Şekil 17.Konutta ön cephede yer alan açık çıkma.
3.3.5. Çatı
Yapı dışından gözlemlenen saçak detayı ile ahşap dikmeler ve kirişler ile oluşturulan
dikmelere oturan ahşap oturtma çatı yapıldığı anlaşılmaktadır(Şekil 15). Kare şeklindeki
yapının çatısı dörtlü kırma çatı şeklindedir. Çatı kaplama ana malzemesi olarak alaturka
kiremit kullanılmıştır. Çatı kaplama ana malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır. Çatı
konstrüksiyonunu oluşturulan mertekler üzeri 20-25 cm genişliğinde ahşap tahtalarla
kapatılmış ve üzerine alaturka kiremitler dizilmiştir (Şekil 18). Saçak altları kapatılmadan
yalın bırakılmıştır.

Şekil 18.Alaturka kiremit dizimi (Eldem, 1984).
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3.4 4 Nolu konut
Büyüktekke Köyün de bulunan iki katlı konut Gülbin Üstün e aittir. Yapının inşa yılı tam
olarak bilinmemekte olup, köy muhtarı Sait Tekin den alınan bilgilerle 70-80 yıldan fazla
geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. Konutun ustasının kim olduğu bilinmemektedir.
Konutun bir kısmı yıkılmıştır (Şekil 19).

Şekil 19.Gülbin Üstün konutu yoldan görünüşü.

3.4.1 Malzeme ve Strüktür
Ahşap karkas olarak inşa edilmiş olan yapı iki katlıdır. Ahşap karkas sitem üzerine yalı baskı
ahşap cephe kaplama ile dış duvarlar oluşturulmuştur. Taşıyıcı elaman olan dikme ve kirişler
oluşan strüktür taşa göre daha hafiftir. Bölgede geniş orman alanlarının olması sebebiyle
ahşap yapılarda sıklıkla kullanılmıştır. Genellikle gürgen, kestane, çam ve akçaağaç
kullanılmıştır. Yapı yerinde yapılan inceleme ile tahrip olmuş cephe kaplamasından kaynaklı
açıklıktan zemin döşemesinin tek tabanlı uygulama ile yapıldığı görülmüştür (Şekil 20).
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Şekil 20.Tek tabanlı ahşap taşıyıcı sistem detayı (Eldem S. H. ,1984).
3.4.2. Kapı
Konuta ait tek kanatlı ve çit kanatlı olmak üzere iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Çift
kanatlı kapı yol cephesinde ortada yer alırken tek kanatlı kapı sağ cephede yer almaktadır.
Çift kanatlı kapı ahır ve depo olarak kullanılan mekanlara açılmaktadır. Basit olarak yan yana
sıralı 15 cm genişliğinde ve 2,5 cm kalınlığında dikey tahtalar, dört köşe kayıta ve iki orta
kayıta çakılarak oluşturulmuş çakma(lata) yöntem kapıdır. Çakmada kullanılan çivi izleri ön
kayıtlarda görülmektedir Kapının üstünde kafes şeklinde ışıklık bulunmaktadır(Şekil 21).
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Şekil 21.Gülbin Üstün konutu tek ve çift kanatlı ahşap kapı görünüşleri
3.4.3. Pencere
Konutta iki kanadı Yapının ahır ve depo alanı olarak kullanılan zemin katında bir adet
40x25cm boyutlarında havalandırma penceresi bulunmaktadır (Şekil 22). Konutta üst katlarda
tek tip pencere kullanılmıştır. Pencereler dört parçalı iki kanadı açılır formdadır. Orta kanatlar
açılır olup köşe kanatlar sabittir. Kanat üstlerinde sabit kanat üstlerine birer adet, açılır kanat
üstlerinde ise tek olmak üzere üç sabit bölme vardır. Pencereler 10 cm lik pervaz ile
çevrelenmiştir. Pencere ahşap denizlik altlarında ahşap dekoratif süslemeler bulunmaktadır.
3.4.4. Çıkma
Birinci kat döşeme kirişlerinin uzatılmasıyla birinci kat planı boyunca 20 cm lik konsol çıkma
yapılmıştır. Konutun yol cephesinde hanede yaşayanların dışarıyı seyretmesi ve dışarısı ile
iletişimini sağlamak üzere cumba tarzı kapalı çıkma bulunmaktadır (Şekil 22). Cumba, bina
zemininin üstündeki katlardan oda veya sofanın bina esas bedeninden sokağa dışarı doru
taşmış, üstü ve etrafı örtülü biçimine denir ( A. Turani, 1980., s.27.). Kapalı çıkma giriş
kapısının üstünde konumlandırılmıştır.

Şekil 22.Giriş kapısı üstünde yer alan cumba.
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3.4.5. Çatı
Yapı yıkılmış olan dış duvarlarından yapılan gözlemler sonucunda çatının ahşap asma çatı
şeklinde inşa edildiği anlaşılmaktadır (Şekil 23). Çatı konstrüksiyonuna ait gergi kirişleri,
kuşaklama, payanda ve göğüslemeler görülebilmektedir. Kare plan şeklindeki yapının çatısı
eğimine kırma çatı şeklindedir. Çatı kaplama ana malzemesi olarak alaturka kiremit
kullanılmıştır. Yapının çatısı incelendiğinde baca detayı görülmektedir.

Şekil 23.Çatı konstrüksiyon görünüşü.
3.5 5 Nolu konut
Alaplı İlçesi Büyüktekke Köyünde bulunan üç katlı konut Tabaklar ailesine aittir. Yapının
inşa yılı tam olarak bilinmemekte olup, köy muhtarı Sait Tekin den alınan bilgilerle 90-100
yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. Konutun ustasının kim olduğu bilinmemektedir.
Konutun zemin katı ambar ve depo alanları üst katlarda ise ana yaşam mekanları
bulunmaktadır. Konut günümüzde kullanılmadığından ve bakımsızlık gibi sebeplerle tahrip
olmuştur (Şekil 24 ).
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Şekil 24.Tabaklar ailesi konutu cephe görünüşü.
3.5.1 Malzeme ve Strüktür
Konut ahşap çatkı arası ahşap dolgu(dizeme) yapılarak inşaa edilmiştir (Şekil 31). Dikme,
payanda ve kuşaklama gibi taşıyıcı elemanların arasının yuvarlak kesitli az işlenmiş ahşaplar
ile doldurulması ile yapı sistemi oluşturulmaktadır. (Şekil 25).Dizemeler çatkı elemanlarına
çivi ile birleştiğinden depremlerde çekme ve basınca çalışmaktadır. Duvarlar ahşap dolgulu
olup dıştan yalı baskı ile kaplanmıştır.

Şekil 25.Cephede bulunan ahşap dolgu (dizeme) detayı.
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3.5.2. Kapı
Konutun giriş cephesinde bir adet tek kanatlı ahşap kapı ve sağ yan cephesinde çift kanatlı
ahşap kapı olmak üzere iki adet kapı bulunmaktadır. Sağ yan cephede yer alan çift kanatlı ana
giriş kapısının cephede bulunan sarmaşık ve yabani bitkilerin yoğunluğu sebebiyle tamamının
fotoğraflandırılması yapılamamıştır. Çatkı(tablalı) sistem kapının üstünde orijinal kapı
tokmağına ait demir parçalar bulunmaktadır (Şekil 26). Ön cephede yer alan tek kanatlı kapı
tablalı sistem kapıdır (Şekil 26). Çatkı(tablalı) sistem kapı yıpranmış olup, üzerinde herhangi
bir süsleme bulunmamaktadır.

Şekil 26.Kapı tokmağı ve tek kanatlı kapı.
3.5.3. Pencere
Konutta ana yaşam mekanlarının yer aldığı birinci katta ve ikinci katta ise dikdörtgen biçimli
yukarı yöne açılır giyotin pencereler kullanılmıştır (Şekil 27). Giyotin pencerede alttaki kanat
yukarı doğru sürülerek açılmaktadır. Pencere alt bölümlerinde ahşap kafesler bulunmaktadır
(Şekil 27). Pencereler ahşap pervazla çevrelenmiştir. Pencere altlarında ahşap denizliğe yer
verilmiştir.

Şekil 27.Cephede bulunan giyotin pencereler ve pencere kafesi detayı..
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3.5.4. Çıkma
Konutun yola bakan sağ yan cephesinde, ikinci katta köşeleri pahlanmış şahnişin yer
almaktadır. Şahnişin kelimesi Türk mimarisinde odanı sokağa bakan cephesinde yer alan üç
yanı pencereli çıkmalar için kullanılmaktadır. Tabaklar ailesine ait bu konutta da şahnişinin üç
tarafında pencereler ve pencere kafesleri olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 28).

Şekil 28. Ön cephede yer alan şahnişin detayı.
3.5.5. Çatı
Yapı yerinde yapılan incelemede çatının büyük bir bölümünün tahrip olduğu gözlemlenmiştir.
Yapıya ait saçak detayı incelendiğinde saçak altlarının 15-20 cm ahşap latalarla kaplandığı ve
alaturka kiremit kullanıldığı tespit edilmiştir (Şekil 29). Çatı konstrüksiyonun ait mertek ve
aşıklar tahrip olmuş saçak detayından görülebilmektedir.

Şekil 29.Saçak detayı.
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4.SONUÇLAR
Zonguldak ili Alaplı ilçesinde yapılan bu çalışma ile geleneksel sistemler ve ahşap
malzemelerle inşaa edilmiş konutlara ait elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
 Çalıma kapsamındaki konutlar yapım sistemi açıdan açısından ahşap karkas yapılardır.
Ahşap dikme, kiriş, payanda ve kuşaklama gibi elemanlar kullanılarak karkas sistem
oluşturulmuştur. Karkas sistem elemanlarının yapımında genellikle kestane, gürgen, çam ve
akçaağaç kullanılmıştır.
 İncelen 5 adet konutun kapıları genellikle çakma kapı olmakla birlikte tabakalı teknik ile
imal edilmiş ahşap kapılarda bulunmaktadır.
 Farklı şekillerde ve tasarımda pencereler kullanılmıştır. Pencereler ahşap olup düz,
giyotin gibi farklı açılış yönüne sahiptir.
 Çalışma konusu 5 adet konutun 3’ünde cumba tarzı kapalı çıkma bulunmaktadır.
Cumbaların tamamı giriş kapısı üstüne konumlandırılmıştır.
 Çalışmada yer alan tüm konutların çatıları kırma çatı şeklindedir .Çatı kaplama
malzemesinde farklılıklar bulunmaktadır.
Bu çalışma ile mimari mirasımızın en önemli unsurlarından olan ve yok olmakla mücadele
eden geleneksel yapıların korunmasına yönelik farkındalık oluşturarak, bu yapıların cephe
ölçeğinde incelenerek belgelenmesi ve ileride yapılacak konutlara yol gösterici olarak gelecek
nesillere aktarımı sağlanacaktır.
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Bu çalışma “Zonguldak İli Alaplı İlçesi Kırsal Konutlarının Yapım Tekniği ve Malzeme
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BİR ÜNİVERSİTE SENFONİ ORKESTRASI DENEYİMİ: DESO *
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ÖZET
Bu çalışma, üniversitenin değişen anlamı doğrultusunda kültür ve sanat faaliyetlerindeki
varlığına, buradan hareketle de üniversite bünyesindeki bir sanat kurumuna odaklanmıştır.
Bugün üniversitelerden öncülük etmesi, niteliğin arttırılmasına ve kalkınmaya katkıda
bulunması beklenmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin bünyelerinde bulunan kültür ve sanat
birimlerinin önemi daha da belirginleşmektedir. Devlet ya da vakıf olsun, Türkiye’de de
üniversitelerin çeşitli sanat birimleri vardır, bunlardan biri de senfoni orkestralarıdır. Dokuz
Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın da bu çerçevede olduğu, hatta bir araştırma
uygulama merkezi olarak da çalıştığı vurgulanmalıdır. Bu çalışmanın amacı DESO’nun
sanatçılar ve kadro, repertuvar, bütçe, sosyal ve profesyonel ilişkiler, idari yapılanma, yönetim
ve organizasyon yaklaşımları bağlamında tarihinin ortaya konmasıdır. Araştırmada sözlü tarih
yöntemi kapsamında amaçlı örnekleme şemsiyesiyle kartopu yöntemi kullanılmıştır.
Deso’nun kuruluşundan bugüne bünyesinde çalışmış, katkıda bulunmuş bireylerle görüşme
yapılmıştır. Toplanan nitel verilere ek olarak DESO’ya ilişkin tüm belge, afiş, konser kaydı,
broşür, bilet, resmi yazı gibi dokumanlar da tarih yazımında kullanılmıştır. Sonuç olarak
DESO’nun kurumsal tarihinin beş dönem halinde incelenebileceği ortaya konmuştur. Ayrıca
organizasyonun profesyonel bürokratik ilişkilerden çok, romantik ve fedakâr bireysel çabalarla
kurulduğu anlaşılmaktadır. Sanatçılar arasında ‘deso ruhu’ olarak adlandırılabilecek bir
aidiyetin yaratıldığı da görülmüştür. Sanat üretimine odaklanmış birimlerin üniversitenin
prestijini arttıran bir yapı olduğu da bu araştırmanın sonuçlarından biridir. Bu bağlamda Deso,
üniversite içinde yapılanan bir senfoni orkestrası olarak gerek kendi başına gerekse üniversite
için yenilikçi, hatta olanaksızı hedefleyen idealist bir yapı taşımıştır.
Anahtar sözcükler: DESO, Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Sözlü tarih, Senfoni
orkestrası, Üniversite senfoni orkestrası
ABSTRACT
This study focuses on the existence of the university in cultural and artistic activities in line
with the changing meaning of the university, and on this basis, an art institution within the
university. Today, from universities are expected to contribute to the improvement of quality
and development, and to lead in many issues. In this context, the importance of culture and art
units in universities becomes more evident. Universities in Turkey, whether state or
foundation, have various art units, one of which is symphony orchestras. It should be
emphasized that the Dokuz Eylul University Symphony Orchestra (DESO) is also within this
framework, and even works as a research and application center. The aim of the study is to
reveal the history of DESO in the context of artists and staff, repertoire, budget, social and
*

Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2018.KB.SOS.015
numaralı “Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın (DESO) Kurumsal Tarihinin ve Tanınırlığının
Araştırılması, Marka Değerinin Güçlendirilmesi İçin Çözümler Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı proje
kapsamında üretilmiştir.
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professional relations, administrative structure, management and organization approaches it
faced. In the research, the snowball method with the purposeful sampling umbrella was used
within the scope of the oral history method. It is aimed to interview individuals who have
worked and contributed to Deso since its establishment. In addition to the qualitative data
collected, documents such as all documents, posters, concert recordings, brochures, tickets,
official letters related to DESO were also used in historiography. As a result, it has been
revealed that the institutional history of DESO can be analyzed in five periods. In addition, it
is understood that the organization was established by romantic and self-sacrificing individual
efforts rather than professional bureaucratic relations. It has also been observed that a sense of
belonging that can be called the 'deso spirit' has been created among the artists. It is one of the
results of this research that the units focused on art production are a structure that increases the
prestige of the university. In this context, Deso, as a symphony orchestra organized within the
university, has an idealistic structure that aims for the innovative, even the impossible, both
for itself and for the university.
Keywords: DESO, Dokuz Eylül University Symphony Orchestra, Oral history, Symphony
orchestra, University symphony orchestra
1. Giriş
XX. Yüzyılın özellikle son çeyreğinde üniversitenin anlamının değişmesi, üniversitelerin
bilim ve bilgi üreten kurumlar olmanın yanında sosyolojik, kültürel, ekonomik ve sanatsal
birikimin genişlemesine katkısının beklenmesi doğal olarak faaliyet alanlarını etkilemiştir
(Erdem, 2005, 2013). Üniversitenin toplumsal rolündeki bu değişim hem bölgesel hem de
küresel bağlamda vurgulanmış durumdadır. Küresel bağlamdaki en büyük organizasyon olarak
tanımlayabileceğimiz Birleşmiş Milletler’in eğitim, bilim ve kültür birimi UNESCO 1996’da
üniversitenin rolünü tanımlarken ürettiği sosyal faydalar ve geliştirici etkisine vurgu yapmıştır
(Erdem 2013). Bölgesel bağlamda ise Avrupa Yükseköğretim Kurumları Konvansiyonu
2003’te ilan edilen Graz Deklarasyonu’nda üniversitenin rolünü kamu sorumluluğu taşımak,
araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek, akademik kaliteyi
yükseltmek, hareketliliği ve sosyal boyutu geliştirmek, reformun merkezinde olmak şeklinde
tanımlamıştır (Durukan, 2014; Aktan, 2007).
Kısaca üniversitenin bilgi üretme ve teknoloji geliştirme işlevlerine sosyal ve kültürel
etkileşim üretme, barış kültürünün desteklenmesine katkıda bulunma gibi görevler eklenmiştir.
Bugün üniversiteden öncülük etmesi, niteliğin arttırılmasına ve kalkınmaya katkıda
bulunması, kültürel ve sosyal inovatif faydalar beklenmektedir. Bu beklenti, özellikle
kapsamında sanat eğitimi olan üniversitelerin bu alanlardaki faaliyetlerini hem kendi içinde
hem de topluma yönelik olarak daha görünür kılmalarına, hatta bir organizasyon ya da birim
olarak düzenlemelerine neden olmuştur. Üniversite kimliğini taşıyan tiyatro toplulukları,
orkestralar, müzeler ve sergi salonları, bienal ve yarışmalar, akademik sanat eğitiminin doğası
olduğu kadar, üniversitenin değişen rolünün de bir sonucudur. Türkiye üniversitelerinde de
dünyadaki eşdeğerleri gibi çeşitli sanat dallarında kurum içi sanat üreten birimler
bulunmaktadır. Üniversite senfoni orkestraları bu kapsamda değerlendirilebilir.
Türkiye’de hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin bünyesinde senfoni orkestraları faaliyet
göstermektedir. Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde konservatuvara bağlı, konservatuvar öğrencilerinden oluşan, gerekli
görüldüğünde öğretim elemanlarının ve misafir sanatçıların katıldığı senfoni orkestraları
bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın da bu çerçevede olduğu, ek
olarak bir araştırma uygulama merkezi olarak da çalıştığı vurgulanmalıdır. Hacettepe
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Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ise bünyesinde kendi iç kurumsal
kimliği ve sabit sanatçıları olan senfoni orkestralarına sahiptir.
Bu çalışmada, kısa adı DESO olan Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası sözlü tarih
yöntemiyle incelenmiştir. Amaç, üniversite kurumu bünyesindeki bir sanat birimini
inceleyerek bu deneyimi yaşanan zorluklar, avantaj ve dezavantajlarla irdelemektir. Araştırma
Kurumsal ve idari yapı, Kadro konusu, konuk ve takviye sanatçılar, solistler, şefler ve
konserler, Mali ve bürokratik konular başlıklarıyla sunulmuştur.
2. Yöntem
Bu çalışmada doküman inceleme ve sözlü tarih yöntemi kullanılmıştır. İncelenen dokümanlar
kuramsal iç ve dış yazışmaları, karar içeren belgeleri, DESO ile ilgili her türlü broşür ve
yayınlanan haberi kapsamaktadır. Gerek üniversite bağlamında gerekse birim bağlamında
düzenli ve ulaşılabilir bir arşivin olmaması, özellikle konserlere ilişkin belgelerin kişisel
arşivlerden toplanmasını gerektirmiştir.
Nitel araştırma yöntemleri şemsiyesi altında ele alınan bir yöntem olan sözlü tarih,
Thompson’ın (1999) belirttiği gibi insanların söylediklerini dinlemek ve belleklerini
kullanmaya dayanan bir tarih yazım biçimidir. Bu çalışmada Creswell’in (2016) önerdiği izlek
kullanılmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak DESO’da çalışmış, katkıda bulunmuş
ve araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerle görüşülmüştür. Patton’a (2014) göre bilgi elde
edilecek kişi ve kritik durumlara ulaşmada en uygun yöntem de kartopu veya zincirleme
örneklemedir. Veri yeterliliği konusunda doygunluk veya tekrar, ölçüt kabul edilmiştir
(Patton, 2014; Creswell, 2016).
Yedi kişiyle gerçekleştirilen birebir derinlemesine görüşmeler yapılandırılmamıştır. Şubat
2018 – Kasım 2021 arasında gerçekleştirilen 10 saat 20 dakikalık görüşmeler deşifre edilerek
142 sayfalık bir veri elde edilmiştir. Veriler Nvivo for mac 11.4.3 nitel veri analiz programı
yardımıyla içerik analizi uygulanarak çözümlenmiştir. Bulguların sunumunda katılımcıların
isimleri anonimleştirilmiş, K1, K2… olarak vurgulanmıştır.
Katılımcıların konuyla ilgili görüş, bilgi, düşünce ve anılarını içten ve doğru olarak
paylaştıkları varsayılmıştır. Araştırma, kısa adı DESO olan Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni
Orkestrası’nın 2001 yılında koordinatörlük olarak kurulmasından 2018 yılındaki çalışmalarına
kadar olan süre ile sınırlandırılmıştır; mekan değişimi, pandemi ve kapanış süreci araştırmaya
dahil edilmemiştir.
3. Bulgular
Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası, kısa adıyla DESO, 2001’de bir koordinatörlük
olarak kurulmuş, 2021’deki kapanışına kadar pek çok mesleki, kültürel ve sanatsal deneyimin
üretildiği bir kaynak olmuştur.
3.1. Kurumsal ve idari yapı
DESO’nun kurumsal ve idari yapısı, görüşmelerden ve belgelerden yola çıkılarak dört evrede
ele alınabilir:
-

Kuruluş, ilk yıllar (2002’deki ilk konsere kadar)
Koordinatörlükten araştırma ve uygulama merkezine (2002-2009)
DESO’nun durgun yılları (2009-2014)
DESO’nun aktif yılları, büyük konserler (2014, 2018)

3.1.1. Kuruluş, ilk yıllar (2002’deki ilk konsere kadar)
İzmir’de orkestra konserlerinden bahsetmek konservatuvar müzik eğitiminin tarihi ile
paraleldir. Kütahyalı (tarihsiz) İzmir’deki ilk profesyonel ve düzenli orkestra çalışmasının
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1943’te kurulan Belediye Bandosu olduğunu, bu bandonun pazar günleri Kültürpark’ta açık
hava dinletileri verdiğini, ancak Ocak 1954’te Konak ilçesine bağlı Bahribaba Parkı’nın
karşısındaki küçük binada bir müzik okulu açıldığını ve Viyana’da bestecilik, orkestra
yönetmenliği çalışmaları yapmış Orhan Barlas ve iyi bir piyanist olan Seride Barlas’ın bu
okula yönetici olarak seçildiğini anlatır. Bu oluşum 1958’de konservatuvarın temeli olmuş,
1982’de yeni kurulmakta olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aktarılmış ve Güzel Sanatlar
Fakültesi’ne bağlanmış, ancak 1985’te rektörlüğe bağlı bir birim -Devlet Konservatuvarıhaline gelmiştir (Kütahyalı, tarihsiz). Kurumsal ve idari olarak hangi aşamalardan geçerse
geçsin, 1990’ların başına kadar müzik eğitimi konusunda deneyim kazanıldığı, eğitim çıktısı
olarak bireysel ve toplu konserler verildiğini tahmin etmek zor değildir. Eldeki bilgiler ayrıca
1970’lerin sonlarından itibaren bir yandan şenliklerde bir yandan da mezuniyet törenlerinde
konserler verildiğini de göstermektedir (Kütahyalı, tarihsiz).
Üniversite bünyesinde bir senfoni orkestrası kurulması fikri ise ilk kez Prof. Dr. Namık
Çevik’in rektörlüğü döneminde gündeme gelmiş fakat hayata geçirilememiş, sonraki rektör
Prof. Dr. Fethi İdiman konuya aynı ilgiyle yaklaşmamış, Prof. Dr. Emin Alıcı 1987’de
rektörlük seçimi sürecinde bu konuyu rektörlük projelerinden birisi olarak dile getirmiştir
(K1). 2001 haziranında konservatuvar mezuniyet töreninde dönem birincisinin, törene katılan
rektör Prof. Dr. Emin Alıcıyı’ya hitaben, konservatuvarın hala bağımsız bir orkestrası
olmadığını, rektörlük sürecinde vaat ettiği orkestranın kurulmasını beklediklerini belirten bir
konuşma yapmasıyla süreç hızlanmıştır (K2). Kurulan orkestraya Doç. Ümit İşgörür ve Yard.
Doç. Dr. Yavuz Daloğlu koordinatör olarak atanmışlardır. Kütahyalı (tarihsiz) açılan sınavla
14 sanatçı alındığını belirtirken Ümit İşgörür (2018) o dönemin şartlarında orkestra için
okutman kadrosunun bu şekilde tahsis edilmesini büyük bir girişim olarak değerlendiriyor ve
bu kadroların tamamının doldurulmamasını iki nedene bağlıyor:
“Sosyal medya bu kadar yoğun kullanılmıyordu, duyurularımızı yaptık, eliminden
geldiği kadar afişler, posterler, konservatuvarlara onları gönderdik, diğer okullarla
bunu paylaştık ama maalesef sınavlarımıza yeterli başvuruyu elde edemedik. Şu
konuda da çok inatçıydık, nitelikli eleman konusunda.”
Çalışmalar başladıktan kısa bir süre sonra koordinatörler arasında terminoloji, yönetim, içerik
gibi çeşitli konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkar ve Ümit İşgörür koordinatörlükten çekilir.
Yavuz Daloğlu koordinatörlüğünde ilerleyen orkestranın artık bir konser yapması gerekliliği
dile getirilir ve Daloğlu (2020) bu konser için acele edildiğini belirtse de Konservatuvarın
Orhan Barlas Salonunda Erol Şekeranber yönetiminde Deso’nun ilk konseri gerçekleştirilir
(K2). DESO’nun ilk resmi konseri ise 22 Ekim 2002’de Sabancı Kültür Sarayı’nda Rengim
Gökmen yönetiminde gerçekleştirilmiş, piyanist Özgür Aydın solist olarak katılmıştır.
3.1.2. Koordinatörlükten araştırma ve uygulama merkezine (2002-2009)
Bu dönemde DESO, Ümit İşgörür’ün koordinatörlüğünde ilerlemiştir. Rektör Prof. Dr. Emin
Alıcı ve dönemin rektör yardımcı Prof. Dr. Sedef Gidener’in, ayrıca belediye başkanı Ahmet
Priştina’nın desteğiyle çalışmalar sürdürülmüştür. Dönemin konservatuvar müdürü Prof.
Gülser Eryumlu ile müdür yardımcısı Doç. Ümit İşgörür, DESO’nun, konservatuvar binası
bodrum katında ‘Deso koridoru’ olarak adlandırılan bir mekana kavuşmasını da
sağlamışlardır. DESO bu dönemde Devlet Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası gibi
kentin diğer kurumlarından ve konservatuvar öğrenci ve öğretim elemanlarından takviye
sanatçılarla büyük bir orkestra görünümüne bürünmüştür (K2).
Bu dönemde büyük senfonik konserlerin de oda müziği dinletilerinin de gerçekleştirildiği
görülmektedir. DESO, sadece 2004-2006 arasında verdiği 45 konserde 40 senfoni, 37
konçerto, 18 oda müziği, 13 solo, 2 koro olmak üzere 110 eser seslendirmiştir (Aydın, Belkıs,
vd. 2021). Bu dönemde Rengim Gökmen, Hakan Şensoy ve İbrahim Yazıcı yönetiminde
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konserler düzenlenmiş, Zuhal Olcay, Fazıl Say, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Fatih Erkoç,
İdil Biret gibi isimler de solist olarak katılmışlardır.
Bu dönemde gerçekleşen büyük ve görkemli konserler, DESO’nun son derece sınırlı olan
kadrosunun takviye sanatçılarla dev konserler verecek boyutlara çıkarılması, bir
koordinatörlük olarak kurulan bu orkestranın gittikçe büyüdüğünün ve büyüyeceğinin işareti
olarak kabul edilir. Bu düşünce ile DESO olarak tanınan Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni
Orkestrası’nın daha sağlam ve bağımsız temeller üzerine inşa edilmesi gereği dile getirilir ve
rektörlüğe bağlı bir araştırma ve uygulama merkezine dönüştürülür (K1).
3.1.3. Deso’nun durgun yılları (2009-2014)
DesoMER kısa adıyla çalışmalara devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Müzik
Araştırma ve Uygulama Merkezi bu dönemde daha az sayıda ve daha küçük çaplı konserler
vermiştir. Önceki dönemde koordinatörlük çerçevesinde Doç. Ümit İşgörür yönetiminde
çalışan orkestra, araştırma ve uygulama merkezi olanca Prof. Tahir Sümer merkez müdürü
olarak atanmıştır. Bu görev değişimi, duygusal bir birliğin çoktan oluştuğu orkestrada bir
hayal kırıklığı yaratmıştır (K3). Bu dönemde Sümer’in takviye sanatçılara başvurmadan eldeki
sanatçılarla konser verme kararı temel yönetim karakteristiği olarak dikkat çekmektedir (K2).
Tahir Sümer’in merkez müdürü olarak çalışma anlayışı ile o ana dek izlenen tempoyu bir
katılımcı şöyle anlatıyor:
“Tahir Hocayı çok severim, o ayrı mesele, ama bizim para pul sorunumuzu nasıl
çözdüğümüzü Allah biliyor, biz belediyeden alıyoruz, sanatçımıza ödüyoruz, fakat
burada açıklar var, bütçemiz yok, üniversitenin bir kurumuyuz ama büyük risk alarak,
hatta kişisel riskler alarak bütün bu konserleri gerçekleştiriyoruz… Herkes bu riski
almak istemeyebilir, mecbur da değildir. Ama büyük konser yapmak da risk almaktır.”
(K1)
Orkestra ile merkez yönetimi arasındaki görüş ayrılıkları sonucu Sümer istifa ederek ayrılmış,
yerine Prof. Kerim Gürerk merkez müdür vekili olarak görevlendirilmiş, bu görevi Ekim
2014’e kadar sürdürmüştür.
3.1.4. Deso’nun aktif yılları, büyük konserler (2014-2018)
2014 ile 2018 arasındaki dört yıllık sürenin, DESO tarihindeki en yoğun ve verimli ikinci
dönem olduğu görülmektedir. Konser broşürleri, basındaki yansımalar DESO’nun yeniden
aktif bir döneme girdiğini, kentin sanat ve kültür yaşamında önemli birimlerden birisi
olduğunu göstermektedir. Bunda, DESO’nun kuruluşundan itibaren adı bu orkestrayla birlikte
anılan Ümit İşgörür’ün merkez müdürü olarak atanmasının önemli rolü olduğu açıktır. Bu
görevlendirmeye kadar geçen süre, adeta bir bekleyiş olmuştur (K4). Bu dönemde de
birbirinden değerli ve tanınmış sanatçının, solist ve orkestra şefinin DESO ile konserler
yaptığı görülmektedir. DESO’nun artık yıllık programlar çıkardığı, düzenli konserlerin
verildiği hareketli bir dönem daha yaşanmaktadır.
2018’in ikinci yarısında yaşanan üniversite üst yönetimindeki değişim, üniversite birim
yöneticilerinin değişmesi, orkestra yönetimini de zorunlu olarak değiştirmiştir. Bu bağlamda
yaşanan kadro değişiklikleri, orkestra ve merkez müdürü arasındaki uyum ve dengeler de
yeniden, yeniden kurulmak zorunda kalınmıştır. 2018’den sonra DesoMER müdürlüğü görevi
farklı öğretim üyelerince yürütülmüştür. Doç. Dr. Sıdıka Aslı Gedikli, Prof. Kerim Gürerk
(vekaleten), Prof. Pınar U. Karaçalı (vekaleten) ve Prof. Ebru Güner Canbey 2020’de etkisini
göstermeye başlayan covid salgını nedeniyle çalışmaların durması, araştırma merkezi olarak
beklenen faaliyet yoğunluğunun gösterilememesi gibi nedenlerle 2021’de kapatılıncaya kadar
DesoMER yöneticiliği yapmışlardır.
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3.2. Kadro konusu, konuk ve takviye sanatçılar, solistler, şefler ve konserler
DESO, tarihi boyunca pek çok sanatçıyı ağırlamıştır. Rengim Gökmen, İbrahim Yazıcı, Hakan
Şensoy bu bağlamda adı ilk sırada anılması gereken orkestra yöneticileridir. Alexander
Rahbari, Tadeusz Strugala, Michel Tabachnik, Vladimir Lungo, Darius Mikuslki, Tulio
Gagliarda Varas, Münif Akalın, Alexander Rudin, Oğuzhan Balcı, Benoit Fromanger, Antonio
Pirolli, Howard Griffiths, Orçun Orçunsel, Naci Özgüç, Sera Tokay, Ali Hoca, Caner
Ruhselman gibi pek çok şef ile İdil Biret, Alexander Markov, Albert Markov, Christian
Pouluvier, Özgür Aydın, Kartal Akıncı, Ionescu Galati, Yıldız Kenter, Hector Ulises
Passerella, İris Mavraki, Fatih Erkoç, Cihat Aşkın, Zibelhan Dağdelen, Aydın Uştuk, Fazıl
Say, Zuhal Olcay, Tolga Alpay, Müşfik Kenter, Jerrold Rubenstein, Bülent Evcil, Matias de
Oliveira Pinto, Ümit İşgörür, Arif Manaflı, Cem Küçümen, Hasan Niyazi Tura, Hande
Dalkılıç, Özcan Ulucan, Jeanette Thompson, Zeynep Akdil, Aslı Tuncay, Kamil Özler, Tunca
Aydoğan, Melek Güneri Göküstün, Genco Erkal, Selva Erdener, Hüsnü Şenlendirici, Modern
Folk Üçlüsü, ssBurak Çakır, Ozan Göktan, Marcel-Renk Üstün, Öncü Uçar, Ahmet Baran, Nil
Kocamangil, Çağlayan Ünal Sümer, Tuncay Yılmaz, Emre Elivar, Gustav Rivinius , Barış
Kerem Bahar, Laçin Modiri, Beste Tıknaz Modiri, Rüya Taner, Aslı Kıyıcı, Eralp Kıyıcı,
Tahir Sümer, Talia Özlem Baltacılar gibi pek çok solist DESO konserlerine katılmışlardır.
Dünyaca tanınmış şeflerle çalışmanın, farklı şeflerin yöneticiliğinde çalışmanın mesleki ve
sanatsal olarak geliştiriciliğinin yanında oluşturduğu ansambl ruhunun da önemi bu çalışmanın
görüşmelerinde pek çok kez dile getirilmiştir. Özellikle konservatuvar öğrencileri ve yeni
mezunlar için bu orkestra deneyiminin müthiş bir fırsat olduğu (K5), orkestra içinde
çalışmanın solist olmaktan çok farklı bir uyum becerisi gerektirdiği (K1), farklı şef ve
solistlerle çalışırken orkestra sanatçılarının da repertuarlarının geliştiği ve bunun heyecan
verici olduğu (K3) vurgulanmıştır.
DESO’nun yirmi yıllık yaşamı boyunca verdiği konserlere genel olarak bakıldığında bunların
üç grupta toplanabileceği görülmektedir: a) Zuhal Olcay, Fatih Erkoç, Modern Folk Üçlüsü,
Hüsnü Şenlendirici gibi popüler müziğin önemli isimleriyle katılımıyla gerçekleştirilmiş
popüler büyük çaplı konserler, b) uluslararası düzeyde tanınmış Rahbari, Tacacknik, Rudin,
Say, Biret gibi önemli şef ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilmiş büyük çaplı konserler, c)
oda müziği dinletileri ve resitaller ile küçük çaplı konserler olarak üç ana grup görülmektedir.
DESO, temel olarak 20 kişiyi bulmayan sabit kadrosunun yanında konservatuvar öğrencileri,
İzmir’deki diğer sanat kurumlarından takviye sanatçılar ile büyük bir orkestra olarak
görünmüştür. Katılımcılar bu görüntüyü yanıltıcı bir durum olarak belirtmekte, sahnede
görünen ve DESO adıyla tanınan bu dev orkestranın, aslında 20 kişi bile olmadığını çok az
kişinin bildiğini belirtmektedir. (K2).
Bu konserlerde kentin farklı kurumlarıyla konservatuvardan takviye sanatçılarla orkestranın
tamamlanması, prova süreçleri ve kazanılan deneyim, oluşan birlik ve çalışma ruhunun özel
bir bağ oluşturduğu, bunun da “DESO ruhu” diye adlandırıldığı dile getirilmiştir. Bu duygusal
ve idealist ortaklıktan söz edilirken “biz ne yaptıysak birlikte beraber yaptık” (K1), “sürekli bir
aradaydık” (K6), “çok özel ve güçlü bir bağ, bir inanç vardı” (K4), “ben DESO’da büyüdüm,
hepimiz için çok önemlidir, çok emek harcandı, doğal olarak çok sahiplenildi” (K2) gibi
ifadeler profesyonel yaklaşımın çok ötesinde büyük bir özveri, idealist, duygusal bir atmosfer
olduğunu gösteriyor. Bu idealist ruha konuk sanatçıların da ortak olduğu konuşmalardan
anlaşılıyor. Hatta, pek çok şef ve solistin maddi bir beklenti olmadan DESO’yu yönetmesini,
bu orkestraya eşlik etmesini bir katılımcı “Sadece biz özveri göstermedik konser yapmak için,
birçok insan özveri gösterdi” (K2) sözleriyle ifade ediyor.
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3.3. Mali ve bürokratik konular
Mali konular her uygulamada, her üretimde olduğu gibi bir üniversite orkestrası olan
DESO’nun da temel sorunları arasında görünüyor. Bir konser organizasyonunda konuk şef ya
da sanatçıların kaşe bütçeleri, konuk sanatçıların konaklama ve ağırlanma giderleri, takviye
sanatçılara yapılacak ödemeler, konser mekanı, eşyaların taşınması ve bu işgücünün mali
olarak planlanması, afiş ve tanıtım hizmetleri, bunların dışında rutin fotokopi ve çoğaltım
masrafları, çalışma mekanları ve ulaşım gibi konular daima bir bütçeleme gerektirmektedir.
Temel barınma, ulaşım, yazışmalar, sekretarya sarf malzemeleri gibi rutinin üniversite
bünyesinde karşılandığı açıktır. Fakat sanatçı kaşeleri konusunda daima bir zorluk yaşandığı
da görülmektedir.
İlk yıllarda üniversite rektörlüğünün ve kısa adı DEVAK olan dokuz Eylül Üniversitesi
Vakfı’nın desteği ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina’nın büyük ilgi ve
desteği sayesinde mali kaygılar gütmeyen DESO, özellikle Priştina’nın vefatından sonra
belediyeden aynı koşullarda destek alamamıştır. Üniversite içindeki çeşitli düzeylerde yaşanan
kadro değişiklikleri de bu destek konusunda istikrarlı bir yol oluşmasını büyük ölçüde
etkilemiştir.
Düzenli sanat performanslarının gerçekleşmesi için güçlü bir planlamaya, planlama için de
güvenli bir mali desteğe duyulan ihtiyaç, burada da kendisini göstermektedir. Pek çok
sanatçının sembolik kaşelerle ya da herhangi bir maddi beklenti olmaksızın konserlere
katılması DESO için büyük bir destek ve prestij oluşturmakla kalmamış, ‘DESO Ruhu’ diye
adlandırılan duygusal ortaklığı güçlendirmiştir. Ancak önemli ve tanınmış sanatçılarla,
sembolik kaşelerle gerçekleştirilen konserler bir bakıma yanıltıcı da olmuş, bir kısır döngü
oluşturmuştur. Çünkü bu derece büyük işlerin yapılması bir yandan ‘bütçesiz veya minimum
bütçeyle de yapılabiliyor’ algısı yaratmış, diğer yandan ‘işlerin sorunsuz yürüdüğü’ fikrini
doğurmuştur. Bir katılımcı bu konuyu şöyle açıklıyor:
“DESO’yu herkes sahnedeki dev kadro sanıyordu, oysa biz yirmi kişi bile değildik.
Bakın siz bile bu araştırmanın fikri bile yokken, henüz bir DESO dinleyicisi olduğunuz
zamanlarda, bu dev organizasyonun çalışma ve prova odaları, ofisleri olan kendisine
ait bir binaya sahip olduğunu düşünmüşsünüz. DESO dediğimiz şey, konservatuvarın
bodrum katındaki o iki küçük ofisten oluşan koridordu oysa ki.” (K2)
Mali konulardaki bir başka nokta da bilet satma engelidir. Dönem dönem bilet satmanın, bir
şekilde gelir elde etmenin yolları aranmışsa da üniversitenin hukuk müşavirliğinin
bilgilendirmesi, üniversitenin herhangi bir biriminin bilet satamayacağı yönünde olmuştur
(K4). Düzenlenen konserlerin biletlerinin üniversite tarafından satılamaması ya da bunun
prosedürünün sağlanamaması, iki yönlü bir konu olarak değerlendirilmiştir. Gişe kaygısı
taşımadan konserlerin düzenlenmesi olumlu bir etmen olmakla birlikte gişeden bir kazanç elde
edilememesi de olumsuz bir sonuç olarak görülebilir. Ne var ki iki katılımcı, bir konser
tamamlanır tamamlanmaz, sonraki konser için sponsor arayışının başladığını, uzmanlık
alanları olmadığı için bu sürecin maddi ve manevi olarak oldukça zorlayıcı olduğunu
belirtmişlerdir (K3, K5, K6).
İdari konularda belirtilmesi gereken bir nokta da sekretarya konusudur. Konser ve
organizasyon dışında kalan her türlü sekretaryanın yine DESO üyeleri arasında bölüşüldüğü
anlaşılmakta, fakat bu işlerin büyük ölçüde profesyonel bir yönlendirme ve üstlenmeye ihtiyaç
duyduğu da açıkça görülmektedir.
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3.4. Duygusal ortaklık, aidiyet
DESO, temel olarak 20 kişiyi bulmayan sabit kadrosunun yanında konservatuvar öğrencileri,
İzmir’deki diğer sanat kurumlarından takviye sanatçılar ile sahnede büyük bir orkestra olarak
görünmüştür. Bu konserlerde kentin farklı kurumlarıyla konservatuvardan takviye sanatçılarla
orkestranın tamamlanması, prova süreçleri ve kazanılan deneyim, oluşan birlik ve çalışma
ruhunun özel bir bağ oluşturduğu, bunun da “DESO ruhu” diye adlandırıldığı dile getirilmiştir.
Bu duygusal ve idealist ortaklıktan söz edilirken “biz ne yaptıysak birlikte beraber yaptık”
(K1), “sürekli bir aradaydık” (K6), “çok özel ve güçlü bir bağ, bir inanç vardı” (K4), “ben
DESO’da büyüdüm, hepimiz için çok önemlidir, çok emek harcandı, doğal olarak çok
sahiplenildi” (K2) gibi ifadeler profesyonel yaklaşımın çok ötesinde büyük bir özveri, idealist,
duygusal bir atmosfer olduğunu gösteriyor. Bu idealist ruha konuk sanatçıların da ortak
olduğu konuşmalardan anlaşılıyor. Hatta, pek çok şef ve solistin maddi bir beklenti olmadan
DESO’yu yönetmesini, bu orkestraya eşlik etmesini bir katılımcı “Sadece biz özveri
göstermedik konser yapmak için, birçok insan özveri gösterdi” (K2) sözleriyle ifade ediyor.
Deso ruhu, bir aidiyet ve özveri atmosferi oluştururken bir dostluk ve mesleki iş birliği alanı
da oluşturmuş gibi görünüyor. Özellikle kadrolu Deso sanatçılarının birbirlerinden bağımsız
olarak ‘ben Deso’da büyüdüm’ ifadesini kullanmaları, bu duygusal ve ailevi benzerliğe dikkat
çekmektedir. Bu bağlamda profesyonel bir iş bölümü yerine işlerin paylaşıldığı bir ortak
çalışma ortamı yaratıldığı, hiyerarşinin kurumsal ve dikey bir hiyerarşi yerine sanatsal kıdem
ve ustalığa, liyakat
4. Sonuç
2001’de bir koordinatörlük olarak kurulan, 2009’da araştırma ve uygulama merkezine
dönüştürülen ve 2021’de kapanan DESO, yirmi yıllık resmi tarihi boyunca pek çok konser
gerçekleştirmiş, pek çok sanatçıya mesleki deneyim kazandırmış, sayısız orkestra şefi, solist
ağırlamıştır. Üniversite içinde rektör, Prof. Dr. Emin Alıcı döneminde kurulan ve büyük
desteğini gören orkestranın, yönetsel olarak üst yönetim değişimlerinden etkilendiği
görülmektedir.
Bu çalışmayla DESO’nun kurumsal tarihinin beş dönem halinde incelenebileceği ortaya
konmuştur. Ayrıca organizasyonun profesyonel bürokratik ilişkilerden çok, romantik ve
fedakâr bireysel çabalarla kurulduğu ve yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Sanatçılar arasında
‘DESO ruhu’ olarak adlandırılabilecek bir aidiyetin yaratıldığı görülmüştür. Sanat üretimine
odaklanmış birimlerin üniversitenin prestijini arttıran bir yapı olduğu da bu araştırmanın
sonuçlarından biridir. Bu bağlamda Deso, üniversite içinde yapılanan bir senfoni orkestrası
olarak gerek kendi başına gerekse üniversite için yenilikçi, hatta olanaksızı hedefleyen idealist
bir yapı taşımıştır.
İlk yıllardan itibaren idealist ve duygusal bir ansambl olarak kurulan DESO’da özellikle
çekirdek kadro arasında yüksek emek ve özveri ile oluşan Deso Ruhu konuk sanatçılarca da
benimsenmiştir. Bu ruh, aidiyet ve karşılıksız emek sarfetme ile oluşturulmuş bir çalışma ve
üretme florası oluşturmuştur. Bu ortak ruh yanında bu sanat biriminin bireysel çaba ve
ilişkilerle desteklendiğini, özellikle kurucularından biri olan ve uzun zaman da yöneticisi olan
viyolonsel sanatçısı Ümit İşgörür’ün kişisel çaba ve enerjisinin de bu oluşumda büyük önemi
olduğunu belirtmek gereklidir.
Saptanan noktalardan birisi sanat üreten bu birimin bürokratik işleyiş bakımından yalnız
kalmış olması, profesyonel işleyen bir sekretarya ihtiyacının karşılanamamış olmasıdır. Bu
eksiklik, arşiv oluşturulamamasının da bir nedeni olarak düşünülebilir. Sanat yönetimi ile idari
yönetimin ayrılması gerekliliği, konser repertuarı ve davet edilecek sanatçıların belirlenmesi
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gibi artistik konularla tüm organizasyonun mali işleyişi ve idari yazışmaların birbirinden çok
farklı profesyonel alanlar olduğu Deso deneyiminde kendisini açıkça göstermiştir.
Bu çalışmanın önemli noktalarından birisi, kurumsal bir kimliği olan, bir üniversite içinde
yapılanmış bu birimin düzenli bir arşive sahip olmadığının görülmesidir. Çalışma sürecinde
diğer üniversitelerin orkestralarıyla da iletişim kurulmuş, belge talebinde bulunulmuş, fakat
başka üniversitelerin orkestralarına ilişkin kayıtların da düzensiz ve eksik olduğu görülmüştür.
Duygusal ve idealist bir motivasyonla yürütülen bu çalışmalarda belge tutulması bir yana,
konser afiş ve belgelerinin, hatta kayıtların bile arşivinin olmadığı ya da eksiklikler olduğu
görülmüştür. Bu eksikliğin, gelecek araştırmalarda da kendisini göstereceği muhtemeldir.
Daha geniş çaplı bir proje ile orkestranın tarihine tanıklık eden bir arşiv sisteminin kurulması
önerilebilir.
Üniversitelerin senfoni orkestraları arasında da bir iletişim, ortak çalışma ve bilgi / deneyim
alışverişinin olmadığı görülmüştür. Benzer kaygılar ve benzer sorunlarla iç içe çalışmalarını
yürüten bu oluşumların ulusal ya da uluslararası projelerle birlikte üreten, birbirinden haberdar
olan bir iletişime kavuşması, hatta bir üniversite senfoni orkestraları festivalinin düzenlenmesi
önerilebilir. Bunun, gerek üniversitenin bugünkü anlamı ve işlevi açısından önemli olacağı
gerekse bu birimlerdeki icracılar açısından önemli bir geliştirici etkisi olacağı açıktır.
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FDM TEKNOLOJİSİ VE PLASTİK ENJEKSİYON YÖNTEMİ KULLANILARAK
ÜRETİLEN BİR OYUNCAK FİGÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
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Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 71450,
Kırıkkale, TÜRKİYE
ÖZET
Plastik malzemeler diğer hammaddelere kıyasla ucuz, hafif, dayanıklı ve ürün imalatlarının da
hızlı olmasıyla hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Plastikler en başta ambalaj
sektörü olmak üzere otomotiv, oyuncak, züccaciye, yapı, beyaz eşya, medikal ve elektronik
gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Plastiğin pek çok sektörde kullanılıyor olması üretime
duyulan ihtiyacı da artırmıştır. Bu ihtiyaç genellikle plastik enjeksiyon yöntemiyle
karşılanıyorken, teknolojinin hızla gelişmesiyle hızlı prototipleme teknolojisi olan 3D baskı
teknolojisi de oldukça önem kazanmıştır. Öyle ki zaman ve maliyet tasarrufuyla birlikte
kullanım kolaylığı ve ulaşılabilirliği ile 3 boyutlu yazıcılar evlerimizde dahi üretim
yapabilmemize imkan sağlamaktadır. Bu çalışmada plastik enjeksiyon yöntemi ve 3D baskı
teknolojisi uygulamalarından biri olan FDM teknolojisi kullanılarak oyuncak figür
numuneleri üretilmiştir. Üretilen bu numunelere ait özellikler kıyaslanarak imalat yöntemleri
karşılaştırılmıştır. Üretilen numunelerin dayanımlarını incelemek üzere laboratuvar
koşullarında basma kuvveti uygulanmıştır. Numunelere uygulanan basma kuvveti neticesinde
malzemede oluşan davranışlar incelenmiştir. Ayrıca üretilen numunelerin CMM cihazında
ölçümleri yapılarak boyutsal toleransları incelenmiştir. Yapılan bu çalışmalarla plastik
enjeksiyon yöntemi ve 3 boyutlu baskı yönteminin birbirine karşı üstünlükleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: FDM, 3 boyutlu baskı, plastik enjeksiyon, CMM, basma kuvveti.

Summary
Plastic materials appear in many areas of our lives as they are cheap, light, durable and fast in
product manufacturing compared to other raw materials. Plastics are used in many fields such
as automotive, toys, glassware, construction, home electronics, medical and electronics,
especially in the packaging sector. The fact that plastic is used in many sectors has also
increased the need for plastic production. While this need is generally met by the plastic
injection method, 3D printing technology, which is a rapid prototyping technology, has gained
importance with the rapid development of technology. 3D printers, with their ease of use and
accessibility along with time and cost savings, enable us to produce even in our homes. In this
study, toy figure samples were produced using plastic injection method and FDM technology,
which is one of the and 3D printing technology applications. The manufacturing methods
were compared as the name of properties of these produced samples . Compression force was
applied under laboratory conditions to examine the strength of the produced samples. The
behavior of the material as a result of the compression force applied to the samples was
investigated. In addition, the dimensional tolerances of the produced samples were measured
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on the CMM device. With these studies, it has been tried to determine the advantages of
plastic injection method and 3D printing method against each other.
Keywords: FDM, 3D printing, plastic injection, CMM, compression force.
1.Giriş
Plastik, diğer ham maddelerle karşılaştırıldığında daha ucuz ve ürün imalatının hızlı ve kolay
olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. En başta ambalaj sektörü olmak üzere beyaz
eşya, otomotiv, yapı, elektronik, medikal ve oyuncak gibi pek çok sektörde
kullanılmaktadır[1]. Plastik malzemeler en çok enjeksiyon yöntemi ile üretimde kullanılırken
gelişen teknolojiyle birlikte 3D yazıcılarda da kullanılmaya başlanmıştır.
1.1 Eklemeli İmalat / FDM
Geleneksel yöntemlerde prototip hazırlamak hem yüksek maliyetli hem de zaman alıcıdır.
Oysa ki günümüzde 3 boyutlu yazıcılar ile istenilen prototipler birkaç saat içerisinde
üretilebilmektedir. 3 boyutlu yazıcılar, hızlı prototipleme özelliği, düşük maliyet ve kolay
ulaşılabilirliği ile kullanım alanı oldukça yaygınlaşmıştır.[2] Eklemeli imalat (Eİ) genel olarak
eriyik plastiğin katman katman eklenerek 3 boyutlu malzemenin üretilmesidir.[3]Eklemeli
imalat (Eİ) geleneksel imalat yöntemlerine göre daha kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde gerçek
parça ve/veya bunlara ait modelleri oluşturabilmektedir [4, 5].
Eklemeli imalat bu avantajları nedeniyle üretim sektöründe devrim yaratmıştır.

(a)

(b)

(c)

Şekil 1: Eklemeli imalat teknolojisi ile üretilen endüstriyel ürünler [6]
(a)Bathsheba Grossman tarafından tasarlanmış hassas metal parça, (b) 3 boyutlu baskı ile
yapılmış paslanmaz çelik vidalar, (c) FDM ile üretilmiş plastik satranç taşı [7]
Eklemeli imalat teknolojisinde bilgisayar ortamında tasarımı yapılan parça STL formatına
çevrilerek katmanlara bölünür. Dilimleme işleminde CAD verisi 3B yazıcının anlayacağı
yazılım dili olan G koda çevrilmektedir [8]. Daha sonra bu katmanlar birleştirilerek farklı
üretim süreçlerine gerek kalmadan tasarımdan doğrudan üretim yapılmış olur. Bu özelliğiyle
de iş gücünü ve zamanı azaltarak verimliliğin artırılmasını sağlar.

Şekil 2: 3B Baskı Adımları
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Eklemeli imalata son yıllarda verilen bu denli önemle birlikte başta uzay [9], otomotiv [10],
medikal [11,12] olmak üzere mimari [13], eğitim [14] ve tekstil [15] vb. gibi birçok alanda
kullanımı hızla artmaktadır.
Savunma sanayisinde de plastik parçaların prototip üretilmesinin yanı sıra metal baskı
yapabilen 3B yazıcılar kullanılmaktadır. Yeni üretilen savaş uçaklarında metal parçaların
bazıları 3B yazıcılar üretilerek kullanılmaktadır [16,17].

AVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

• Hiçbir ekstra maliyet gerektirmeden karmaşık tasarımların
imal edilebilmesi
• Geleneksel yöntemlerde kullanılan takımlara gerek
duyulmaması
• Hafif tasarımlar, tasarım esnekliği
• Geleneksel imalat yöntemlerindeki birçok adımın ortadan
kalkması

•
•
•
•

Yavaş imalat hızları
Yüksek imalat maliyetleri
Seri imalatın henüz mümkün olmaması
Üretilen parça boyutlarının sınırlı olması

Şekil 3: Eklemeli İmalatın Avantaj ve Dezavantajları
En yaygın kullanılan Eklemeli İmalat teknolojileri:
o
o
o
o

Steryolitografi (SLA/ Stereolithography Apparatus)[18]
Seçici Lazer Sinterleme (SLS/ Selective Laser Sintering)[19]
Lamine Nesne Üretimi (LOM /Laminated Object Manufacturing)[20]
Ergiterek Yığma ile Modelleme (FDM/ Fused deposition modelling)[21]

FDM, eklemeli imalat teknolojileri arasında polimer mühendislik malzemelerini kullanabilen,
en düşük maliyetli, minimum atık ve en çok malzeme çeşidi içeren teknolojidir [22,23]. FDM,
bu özellikleriyle eklemeli imalat yöntemlerinden en yaygın olanıdır.[24]

Şekil 4: FDM Teknoloji Kullanılarak Üretilmiş Ürünler [25]
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FDM (Fused Deposition Modelling), talaşlı imalat genel mantığı olan malzemeden talaş
kaldırarak yani malzeme eksilterek son ürüne ulaşmanın aksine plastik malzemenin eritilerek
katman katman biriktirilmesiyle son ürüne ulaşılır. Eritilerek dökülen bu plastik malzeme
filament olarak adlandırılır. 3D yazıcı filament malzemelerinden en çok tercih edilenler ABS
ve PLA’dır. Ayrıca PETG, HIPS, PVA, Naylon gibi filament malzemeleri de
kullanılmaktadır. PLA ile genellikle %30-40 oranında karıştırılmış; tahta, ağaç kabuğu,
bambu, bronz, pirinç, bakır, esnek PLA, sıcaklığa ve ışığa duyarlı PLA, karbon fiberler ve
antibakteriyel filamentler gibi özel malzemeler de bulunmaktadır. [26]
ABS (Akrilonitril bütadien stiren) (C8H8• C4H6•C3H3N)n) kimyasal formülüne sahip
kalıplama yolu ile üretim yapan birçok alanda kullanılan sert, hafif ve kolay işlenebilir bir
polimerdir. Güçlü ve dayanıklı olması özelliğiyle ısı ve kimyasallara karşı iyi direnç gösterir.
PLA (Polylactic Acid) şeker kamışı ve mısır nişastası kaynaklı biyoplastik ve
termoplastiktir[27]. Ayrıca PLA nişasta esaslı olduğundan sağlık, güvenlik açısından daha
uygun ve medikal uygulamalarda tercih edilebilecek bir malzemedir. [28]
ABS’de baskı sıcaklığı Şekil 5’te belirtildiği gibi 210 - 250 ⁰C, yatak sıcaklığı 80-120 C
arasındadır. PLA ‘da baskı sıcaklığı 180 - 220 ⁰C, yatak sıcaklığı 50-70 C’dir. PLA, ABS ye
göre basımı oldukça kolaydır ve daha parlak bir yüzeye sahiptir. ABS, PLA ya göre daha sert
ve daha esnektir.[29]
• Baskı Sıcaklığı: 180-220 ⁰C
• Yatak Sıcaklığı: 50-70 ⁰C
• Dayanım Orta, Sertlik Yüksek,Esneklik Orta

Polilaktik Asit

Akrilonitril Bütadien
Stiren

• Baskı Sıcaklığı: 210-250 ⁰C
• Yatak Sıcaklığı: 80-120 ⁰C
• Dayanım Çok Yüksek, Sertlik Yüksek,
Esneklik Orta

Şekil 5: ABS ve PLA nın baskı Özellikleri

1.2 Plastik Enjeksiyon
Plastik enjeksiyon prosesi temelinde eriyik haldeki plastiğin kapalı bir kap içerisine hızlı bir
şekilde enjekte edilerek ütüleme ve tutma fazlarından sonra parça boyut toleranslarının kabul
edilebilir seviyeye gelmesiyle kalıptan çıkarılması esasına dayanır[30]. Bu işlemin
gerçekleştiği makineye plastik enjeksiyon makinesi denir. Plastik enjeksiyon makinasına ait
şematik gösterim Şekil 6’ da belirtildiği gibidir.
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Şekil 6: Plastik enjeksiyon makinesi şematik gösterimi [31]
Plastik enjeksiyon prosesi seri üretime de uygun olması özelliğiyle ülkemizde oldukça yaygın
kullanım alanına sahiptir. Başta ambalaj sektörü olmak üzere beyaz eşya, elektronik, medikal,
yapı ve otomotiv sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır[32]. Plastik enjeksiyon
sektöründe en çok kullanılan malzemelerden biri; yüksek dayanımlı, ağırlıkça hafif ve rijit bir
malzeme olan ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)’dir [33]. ABS yüksek dayanımlı hafif bir
malzemedir.
Plastik enjeksiyonla üretimin avantaj ve dezavantajları Şekil 7’de belirtilmiştir.
• Seri

üretime uygundur.
• Karmaşık yapıdaki şekillerin rahat bir şekilde üretilmesi
sağlanır.
AVANTAJLARI • Üretilen ürünlerin toleransları ihtiyacı karşılayacak
düzeydedir.
• Üretim sırasında meydana gelen defolardan dolayı
ıskartaya çıkarma oranı düşüktür.
• Karışımı yapılacak olan yardımcı malzemeler kolayca
• eklenebilir.
Yatırım maliyeti yüksektir.
• Plastik enjeksiyon kalıplarının üretimi için yüksek bilgi
tecrübe gereklidir.
DEZAVANTAJLARI • ve
Üretim plastik ve türevleri ile sınırlıdır.
• Plastik enjeksiyon kalıpları üretimi için birçok test ve
süreç gerektirdiği için üretime hazırlık aşaması maliyetli
olabilmektedir.
Şekil 7: Plastik Enjeksiyonla Üretim Avantaj ve Dezavantajları
Plastik enjeksiyonda kalıp tasarımı oldukça önemlidir. Üretimi yapılacak parçanın öncelikle
tasarımı yapıldıktan sonra kalıp tasarımı da yapılarak, kalıbın üretimi sağlanır.
Kalıp üretimi oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır. Bu nedenle seri üretimde ürün başına düşen
birim maliyet az olsa da az sayıda üretim yapıldığında birim maliyet oldukça yüksek
olmaktadır.
FDM teknolojisi kalıp tasarımı gibi bir süreci ortadan kaldırdığı için az sayıda üretim
istendiğinde enjeksiyonlu üretime göre avantaj sağlamaktadır.
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Bu çalışmada Among Us oyuncak figürü filament formunda olmak üzere FDM tekniği ile 3
boyutlu yazıcı (Şekil12) kullanılarak ve ABS malzemesi granül formunda olmak üzere
enjeksiyon makinası (Şekil9) kullanılarak üretilmiştir. Seri üretimin söz konusu olmadığı
durumlarda kalıp maliyeti ve büyük hazırlık zamanlarından kurtulmak için kullanılabilecek 3
boyutlu baskı tekniğiyle üretilen malzemelerin dayanımları ve ölçüsel hassasiyetleri merak
edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretilen bu numunelere basma kuvveti
uygulayarak oyuncak figürünün kuvvet karşısındaki davranışları bu çalışma ile incelenecektir.
Aynı zamanda bu numunelerin CMM cihazında ölçümleri yapılarak bilgisayar ortamındaki
modellemesi ile üretilen numunelerin farklı noktalardan ölçümleri referans alınarak boyutsal
toleransları kıyaslanacaktır.
2. Materyal ve Yöntemler
2.1 Kullanılan Malzemeler
Çalışmada ABS (Akrilonitril bütadien stiren) malzemesi granül formunda plastik enjeksiyon
makinası kullanılarak 4 adet olmak üzere ve filament formunda FDM teknoloji kullanılarak 4
adet olmak üzere toplamda 8 adet numune üretimi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan
malzemelere ait bilgiler 3 Boyutlu baskı için Tablo 1’de ve enjeksiyon için Tablo2’de
verilmiştir.
Tablo 1:ABS Filamentine ait bilgiler
ABS / FİLAMENT

Malzeme
Filament Markası

BASF
Fusion+

Filament Rengi

ABS

Gri
Tablo2:ABS Granülüne ait bilgiler
ABS / GRANÜL

Malzeme
Granül Markası

LG

Granül Çeşiti

HI121

2.2 Kullanılan Cihazlar
2.2.1 Enjeksiyon işlemi
Üretimi gerçekleştirilecek Among Us oyuncak figürünün öncelikle bilgisayar ortamında
modellemesi yapılarak kalıp tasarımı gerçekleştirilmiştir. Solidworks programı kullanılarak
modellenen kalıp çizimine göre kalıp üretimi gerçekleştirilir. Among Us oyuncak figürüne ait
kalıp tasarımının görseli Şekil 8’deki gibidir.
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Şekil 8:Among Us oyuncak figürüne ait kalıp tasarımı
Çalışmada 90 Tonluk DEMAG marka plastik enjeksiyon makinesi (Şekil9) ile LG ABS
HI121 kodlu granül malzemesi kullanılarak 4 adet numune üretimi gerçekleştirilmiştir.
Üretim, ABS malzemesinin 3 saat fırınlanarak neminin alınmasıyla başlamaktadır. Daha sonra
nemi alınan malzemenin ocağa erişimi ile 220-250 °C sıcaklık aralığında enjeksiyonu
gerçekleştirilir. Malzemenin enjeksiyon kalıbına gönderilmesi ve kalıpta soğutulmasıyla
numunelerin üretimi tamamlanmış olur. Enjeksiyon işlemine ait üretim parametreleri
Tablo3’de verilmiştir.
90 Tonluk DEMAG marka plastik enjeksiyon makinesi ile maksimum 150 gram plastiğin
enjeksiyon işlemi yapılabilmektedir. Oyuncak figürü yaklaşık 40 gram civarında olup baskı
yapılma ve kalıptan ayrılma süresi toplam 30 saniye sürmektedir. Bir baskı sürecinde 2 takım
(gözlük kısmı, ön ve arka gövde kısmı) üretilmektedir.
Tablo 3: Enjeksiyon işlemi üretim parametreleri
Malzeme Adı
Fırınlama süresi

Akrilonitril Bütadien Stiren
3 saat

Enjeksiyon sıcaklığı
Üretim süresi

220-250 °C
30 saniye

Şekil 9: Demag marka enjeksiyon makinesi
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Üretilen numuneye ait görsel enjeksiyon için Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10: ABS Granülü kullanılarak üretilmiş Plastik Enjeksiyona ait numune
2.2.2

3D Baskı İşlemi

3D model, Simplify3D programı kullanılarak dilimlenmiştir. Dilimlemede 3D model çok
sayıda ince katmanlara ayrılır. Dilimleme uygulaması baskı alınacak parçanın katmanları,
destekleri, yoğunluk süre ve hız vb. özelliklerinin kodlanıp (G code) baskıya hazır hale
getirilmesini sağlar. Simplify3D programına ait uygulama sırasındaki görsel Şekil 11 teki
gibidir.

Şekil 11: Simplify3D program arayüzü
Çalışmada 3D baskı ile ABS malzemesi ile 4 adet, 3 boyutlu baskı yöntemi ile üretilen
oyuncak figürleri 3D3 Teknoloji S1 marka yazıcıda üretilmiş olup üretim parametreleri Tablo
4’te ve yazıcı Şekil12’de verilmiştir.
Tablo 4: 3D yazıcıda numunelerin üretim parametreleri
Baskı Hızı (mm/s)
Baskı Sıcaklığı ( ⁰C )
Tabla Sıcaklığı ( ⁰C )
Katman Yüsekliği ( µ )
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İç Doluluk Oranı ( % )
Nozul Çapı ( mm )
Baskı Süresi ( dk )

100
0,3
287

Şekil 12: 3D3 Teknoloji S1 markalı 3 boyutlu yazıcı görseli
FDM ile üretilen numuneye ait görsel Şekil 13’de verilmiştir.

Şekil 13: ABS Filamenti kullanılarak üretilmiş 3D baskıya ait numune
2.2.3

CMM ile ölçüm işlemi

CMM ( Coordinate Measurement Machine ) cihazı (Şekil 14), bir prob ile 3 boyutlu nesnenin
yüzeyindeki ayrık noktaları algılayarak fiziksel nesnelerin geometrisini ölçen bir cihazdır.
Koordinat ölçme sistemi olarak da bilinen bu sistem koordinatlara göre ölçüm yapmaktadır.
X, Y ve Z eksenlerinde hareket ederek proba bağlı kafası 360 derece dönerek çok yönlü
ölçüm yapılabilmesini sağlar.
Bu çalışmada ABS 3D baskısı ve ABS plastik enjeksiyon olmak üzere 2 adet oyuncak figür
alınarak CMM cihazında geometrik toleransları ölçülmüştür. Bu parçaların ölçümü yapılırken
bilgisayar ortamındaki katı model referans (Şekil15) alınmıştır ve o referansa göre 60 adet
noktadan ölçüm alınarak üretimdeki doğruluk değerlendirilmiştir.
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Şekil 14: CMM ölçüm cihazı

Şekil 15: Referans nokta gösterimleri
2.2.4

Mekanik testler

Üretilen numunelerin mekanik davranışlarını incelemek amacıyla mekanik testler yapılmıştır.
ABS malzemesi ile 3D yazıcı kullanılarak üretilen numuneler ile ABS malzemesi kullanılarak
enjeksiyon makinesinde üretilen numunelere baskı kuvveti uygulanmıştır. Uygulanan bu
kuvvet sonucunda numunelerde oluşan deformasyonlar incelenmiştir. Üretilen numunelerden
her birinden 3 er adet olmak üzere toplamda 6 adet oyuncak figürüne basma kuvveti
uygulanmıştır. Basma kuvvetinin uygulandığı cihaz Şekil 16’de gösterilmiştir.

Şekil 16: Deney cihazı
3.Bulgular ve Sonuçlar
Yapılan CMM cihazı ölçümleri sonucunda üretilen numunelerin 60 farklı noktadan ölçümleri
alınarak sonuçları MS Excel’e işlenmiştir. Bu değerler grafik haline getirilerek ölçüm
sonuçları kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslama sonucunda ABS plastik enjeksiyona ait
numunenin diğerlerine kıyasla daha doğru üretildiği saptanmıştır. CMM cihazından alınan
ölçümler MS Excel programına aktarılarak sonuçlar grafik olarak hazırlanmış ve Şekil17’de
verilmiştir.
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CMM ÖLÇÜM SONUÇLARI
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

ABS 3D

ABS ENJEKSİYON

Şekil 17: CMM ölçüm sonuçlarının sütun grafiği ile karşılaştırılması
CMM cihazı ölçüm verileri ve bilgisayar ortamındaki katı model ölçüleri kıyaslandığında
birçok noktada negatif ölçü toleransı saptanmıştır. Bunun temel nedeni üretim yöntemlerinin
malzemeye sıcaklık uygulayarak işlenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen basma deneyi sonuçları değerlendirildiğinde en
yüksek malzeme dayanımı ABS Plastik Enjeksiyon yöntemi ile üretilen figürde
gözlemlenmiştir. Sertlik deneyi çalışmaları ile yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi çalışmaları
devam etmektedir.

Şekil 18: Oyuncak figürlerinin basma deneyi sonuçları
4. Değerlendirmeler
Plastik malzeme üretiminde seri imalattaki hızı, ölçüsel hassasiyeti ve dayanımı ile plastik
enjeksiyon metodunun yeri yadsınamaz. Yapılan bu çalışma ile üretim kolaylığı ve üretim
maliyeti açısından sınırlı sayıda üretimin olduğu durumlarda avantaja sahip olan 3 boyutlu
yazıcılardan FDM tekniği ile üretilmiş olan plastik parçaların dayanımı ve ölçüsel hassasiyeti
karşılaştırılmıştır.
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Üretilen oyuncak için kullanım yerinde kritik olan basma kuvveti uygulanmış ve enjeksiyonla
üretilmiş parçanın dayanımı 4 KN iken FDM ile üretilen parçanın dayanımının 1 KN olduğu
belirlenmiştir. Oyuncağın bir çocuk tarafından kullanılacağı düşünüldüğünde 1 KN’un yeterli
bir dayanım olduğu görülmektedir.
Ölçüsel hassasiyet karşılaştırıldığında özellikle negatif ölçü toleransında FDM ile üretilen
parçanın daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.
Sonuç olarak özellikle oyuncak üretiminde kalıp ücretini çıkaracak sayıda seri üretimin
olmadığı durumlarda, özellikle kişiselleştirme ve istenilen ölçülerde üretilebilme
özellikleriyle FDM tekniğinin büyük avantajlara sahip olduğu tespit edilmiştir.
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HEAT AND MASS TRANSFER ANALYSIS ON MAGNETIC HYBRID
NANOFLUIDS FLOW WITH IMPACT OF INTERFACIAL NANOLAYER AND
ACTIVATION ENERGY
1

M Zubair Akbar Qureshi1
Aroosa Ramzan1
RabiaYounus1
M Faisal1
1 Department of Mathematics, Air University, Islamabad, Multan, 60000, Pakistan
ABSTRACT
In the present study, the mass and heat transfer analysis on MHD hybrid nanofluid flow with
influence of activation energy are examined. The heat transfer phenomena associated with
interfacial nanolayer between nanoparticles and base fluids through thermal conductivity are
highlighted. We also incorporated the uniform transverse magnetic field in the present study.
The similarity techniques are used to reduce the governing higher-order nonlinear coupled
partial differential equation into a set of ordinary differential equations (ODEs. The increment
in nanolayer thickness (1-5), enhanced significantly thermal performance. By the
enhancement in activation energy parameter (0.2 to 3.4), enhancement in Sherwood number is
noticed.
Key words:
Hybrid nanofluid, Heat and Mass transfer flow, MHD, Fe3o4-ppy hybrid nanoparticles,
Interfacial nanolayer, activation energy
Introduction
Fe3O4@PPy core–shell nanoparticles were created using the polymer polypyrrole (Ppy),
which could be occupied for cancer combo therapy that is image-guided and controlled
remotely therapy after being functionalized with polyethylene glycol. The Fe3O4 core, which
break down slowly in physiological conditions, is used in this system a magnetically
controlled device cure administration as well as magnet, magnetic iron oxide nano clusters
were coated includes a light-absorbing near-infrared is resonance imaging comparison to
create a multifunctional nanocomposite [1]. As an organic polymer, the PPy shell is capable
of loading therapeutic compounds containing aromatic compounds and has a significant
photothermal effect, which has an extraordinary conceited anticancer impact and can be used
to improve chemotherapy efficacy Crusader, Ret al. [2]. Additional research into Cancer
combination therapy using light-absorbing polymer-based nanocomposites under remote
physical control. Sari et al. [3] studied iron oxide-ppy nanocomposites as gas and moisture
sensors. Wang et al. [4] employed PPy / Fe3O4 nanocomposites as permeable and
successfully reduced the levels of Cr (VI) heavy metals. In this study, the authors look at the
effect of using an ultrasonic approach to add Ppy to natural iron sand to create Fe3O4
nanoparticles. Sun et al. [5] reported nanoparticles of Fe3O4@PANI with a very thin PANI
covering on the core–shell with badly improved microwave absorption properties. Zhao et al.
[6] described a method for making Fe3O4/PPy nanocomposites.
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Combined mass and heat transfer flows play a crucial function in a wide range of
applications. Sea and atmospheric circulation, transport phenomena in power transformer
electronics, cooling and heating processes in electronics, binary diffusion systems, absorption
reactors, polymer processing, and solar energy systems in the plastics industry are among
them. Because of its broad industrial, scientific and technical applicability, a new type of heat
and mass transfer fluid known as hybrid nanofluid has collected the attention of scientists,
researchers and engineers. In the base liquid, the hybrid nanofluid is a concentration of two
distinct kinds of nanoparticles (NPs).When the temperature of the surface is maintained at a
constant level, Elbasbeshy and Bazid [7] investigated the heat and flow transmission internal
heat production and suction/injection in a porous material across a stretched surface. Hayat et
al. [1] examined the flow in magnetohydrodynamic (MHD) squeezing flow between two
surfaces with mass and heat transfer characteristics. The effect of Joule heating and Hall
current on nanofluid flow along a vertical cone with heat and mass transfer was investigated
by Abbas and Sayed [8]. The buoyancy helping heat and mass transport was explored by
Saleem et al. [9] in a numerical investigation, with the help of a non-Newtonian fluid model;
Bhukta et al.[10] looked at the mass and heat transfer flow problem.
Nanolayer is a term that refers to a vast variety of extended two-dimensional and quasi-twodimensional nanoobjects of different physical and chemical properties, ranging from liposome
and cell membranes to graphene and layered double hydroxide flakes. Although the ability of
liquid molecules close to a solid surface to form a solid-like layer has long been known, the
relationship between this layer and the thermal characteristic of the suspension is unknown;
the thermal conductivity of nanofluids is well predicted by Maxwell's classical model for
anticipating effective thermal conductivity of colloidal solution. Leong et al. [11] fixed the
thermal conductivity of the nanolayer to be two to three times that of the base fluid, and they
sometimes set it to be the same as the nano particle's. However, regardless of the value people
choose, some outcomes are still underestimated. In the Murshed et al. model [16], a similar
issue arises. They picked a ratio of nanolayer thermal conductivity to base fluid thermal
conductivity of 1.1 to 2.5.N. Acharya [17].Examined the hydrothermal variations of radiative
nanofluid flow by the influence of nanoparticles diameter and nanolayer. Zhao [18] examined
the molecular dynamics simulation to investigate the effect of the interfacial nano layer
structure on enhancing the viscosity and thermal conductivity of nanofluids.
The activation energy required by reactants to begin a chemical reaction is known as
activation energy. The loss of results is caused by food processing, ceramics, drying,
dehydration procedures, oil, and water. Varnishes are just one example of a fluid movement
mixed with chemical reaction and activation energy application. The activation energy is the
least amount of energy necessary to start a chemical reaction. The activation energy as well as
heat and mass movement, are analytical in free convective boundary layer flows in the fields
of oil container engineering and geothermal reservoirs, activation energy is also significant.
Several scholars looked at how activation energy behaved in different media: A threedimensional numerical assessment of the activation energy with error and binary chemical
processes was reported by Lu et al. [19]. Khan et al. [20] investigated the Buongiorno model
with viscosity diversion employing an Analytical approach using a time-dependent secondgrade nano liquid, chemical reaction, and activation energy between two infinite horizontal
plates. The temperature field is said to have a rising impulse when the Brownian and
thermophoresis parameters are increase. On a squeezing deforming channel, the effect of a
chemical reaction and linear heat radiation on Eyring-Powell fluid was numerically analyzed
by Seyedi et al. [21]. It has been stated that increasing the fluid properties improve as the fluid
concentration rises. Based on the passage of time, nano liquid flow MHD third grade. The
effects of bio-convection, changing thermal conductivity, and activation energy past an
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extended sheet were investigated by Chu et al. [22]. Fluid concentration increases as the
activation energy is indirect, according to this study. Gireesha et al. [23] describe The
Buongiorno model's effect on a Casson fluid absorbed with non-linear thermal radiation and
activation energy via a stretchy sheet. The heat transfer rate is observed to increase as the nonlinear radiative flux increases, on a time depended
A review of the literature revealed to the authors that no research has been done on heat and
mass transfer analysis on MHD hybrid nanofluid flow with impact of activation energy.
Furthermore, the effect of nanolayer on thermal conductivity of hybrid nanofluid. Achieved
expressions are transmuted by similarity variable transformation technique because of
dimensionless ordinary differential equations (ODE’s). Runge-Kutta and shooting procedures
in collaboration with each other are implemented to achieve the solution of ODE’s and a
comparison of two numerical methods Bvp4c and shooting method. This study has been
explained in three sections. The first section is for the literature review. The second section
contains problem formulation and solution strategy. The third section presented results and
discussion.
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Nomenclature
𝐵0 : Uniform magnetic field
𝐶𝑝 : Specific heat capacity
C:

𝜇𝑏𝑓 : Viscosity for base fluid
νℎ𝑛𝑓 : Kinematic viscosity for (𝐻𝑁)𝑓𝑑

Fluid concentration
𝛼:

Dimensionless constant

𝑇2 : Upper plate temperature
𝑇1 : Lower plate temperature
𝐶2 : Upper plate concentration
𝐶1 : Lower plate concentration
K: Dimensionless parameter
M : Magnetic parameter
Pr:

Prandtl number

𝐹η : Dimensionless radial velocity profile
𝜃η : Dimensionless temperature profile
𝜎 : Thermal conductivity
V: Kinematic viscosity
𝜇 : Dynamic viscosity
𝜌 : Density [𝑘𝑔/𝑚3 ]

Re: Reynolds number

𝜌𝑐𝑝 : Specific heat capacity

D:

T: Temperature [𝐾]

Diffusion coefficient

𝐶𝑝 : Specific heat capacity

Sc:

Schmidt number

𝐾𝑟 : Chemical reaction rate constant

(𝜌𝑐𝑝 )ℎ𝑛𝑓 : Specific heat capacity for (𝐻𝑁)𝑓𝑑

𝐸𝑎 : Activation energy

𝐾ℎ𝑛𝑓 : Thermal conductivity for (𝐻𝑁)𝑓𝑑

Λ:

Dimensionless exothermic/endothermic parameter P :

𝜎:

Dimensionless reaction rate

Pressure

𝜇ℎ𝑛𝑓 : Viscosity for (𝐻𝑁)𝑓𝑑

𝛾 : Temperature difference parameter

η :

𝛽 : Exothermic/endothermic coefficient

𝜑1 , 𝜑2 :
2𝑛𝑑

𝜌ℎ𝑛𝑓 : Density for (𝐻𝑁)𝑓𝑑
𝐾ℎ𝑛𝑓 : Thermal conductivity for shape base fluid
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3.1 Mathematics formulation
In this problem, we assume a viscous, laminar, incompressible, unsteady, 2D flow of HNF
containing 𝐹𝑒3 𝑜4 − 𝑃𝑃𝑦/𝐻2 𝑂through the permeable channel of breadth 2a (t). Also, we
consider the induced magnetic field is inessential as compared to the force field. Both walls of
the channel are absorbent and having the ability to move above and below with the timedependent rate (a′(t)).The physical model uses a spherical velocity, w disappears, and u and v
vanish from the coordinate system (x, y, z).in the direction of x and y lines, respectively. 𝑇1
Denotes the temperature, of the lower channel wall and 𝑇2 denotes the temperature of the
upper channel wall.
The following are the governing equation is
𝜕𝑢

𝜕𝑣

+ 𝜕𝑦 = 0,
𝜕𝑥

𝜕𝑢
𝜕𝑡
𝜕𝑣
𝜕𝑡
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝜕𝐶
𝜕𝑡

𝜕𝑢

(1)
𝜕𝑢

+𝑢

𝜕𝑣

+𝑣

𝜕𝑥
𝜕𝑇

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝜕2 𝑢

𝑝𝑥

+ 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑦 = − 𝜌
=−

ℎ𝑛𝑓

𝜕2 𝑣

+ νℎ𝑛𝑓 (

𝜕𝑥 2

𝜌ℎ𝑛𝑓

𝜕2 𝑇

+

𝜕2 𝑣
𝜕𝑦 2

𝜕2 𝑇

+ 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑦 = 𝛼ℎ𝑛𝑓 (𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦 2 ) + (𝜌
𝜕𝐶
𝜕𝑥

+𝑣

𝜕𝐶
𝜕𝑦

= 𝐷(

(2)

),

(3)
𝑇 𝑛

1

(4)

2

𝜕2 𝐶

𝜕2 𝐶

𝑇 𝑛

−𝐸𝑎

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝑇2

𝑘 ∗𝑇

2 +

−𝐸

(𝛽𝑘𝑟2 (𝑇 ) ∗ 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑘 ∗𝑇𝑎 ) (𝑐 − 𝑐2 )),

𝑐𝑝 )ℎ𝑛𝑓

+𝑢

𝑢,

ℎ𝑛𝑓

𝑝𝑦

𝜕𝑇

𝜎 𝐵02

𝜕2 𝑢

+ νℎ𝑛𝑓 (𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦 2 ) − 𝜌𝑒

2
2 ) − 𝑘𝑟 ( ) ∗ 𝑒𝑥𝑝 (

) (𝑐 − 𝑐2 ),

(5)

Where 𝜌ℎ𝑛𝑓 the density of is(𝐻𝑁𝑓𝑑 ), 𝜎𝑒 is the electricalconductivity. The 𝐵0 magnetic field
strength, pis the pressure , 𝛼ℎ𝑛𝑓 is the coefficient of thermal diffusivity (𝐻𝑁𝑓𝑑 ), νℎ𝑛𝑓 is the
viscosity of the kinematics (𝐻𝑁𝑓𝑑 ), and the temperatures are denoted by 𝑇1 and 𝑇2 with
𝑇1 > 𝑇2 . Velocity components are u and v along ‘x’ and ‘y’ direction, respectively,
kinematics viscosity is represented by v.
𝑦=𝑎 𝑡

𝑇 = 𝑇1 , 𝐶 = 𝐶1

Upper plate

..

..

.
𝐵0

Lower plate
𝑦=𝑎 𝑡

𝑇 = 𝑇1 , 𝐶 = 𝐶1

Fig1. Physical model
𝜇

𝑘

𝑣ℎ𝑛𝑓 = 𝜌ℎ𝑛𝑓 , 𝛼ℎ𝑛𝑓 = (𝜌𝑐ℎ𝑛𝑓
)
ℎ𝑛𝑓
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Where 𝛼ℎ𝑛𝑓 ishybrid nanofluid thermal diffusivity and 𝑣ℎ𝑛𝑓 is the hybrid the nanofluid's
kinematic viscosity. The hybrid nanofluids specific capacitance(𝜌𝑐𝑝 )ℎ𝑛𝑓 ,the hybrid
nanofluids for the influence of thermal conductivity𝑘ℎ𝑛𝑓 .
The boundary condition is
𝑦 = −𝑎(𝑡) , 𝑢 = 0 , 𝑣 = −𝐴1 𝑎′ (𝑡), 𝑇 = 𝑇1 , 𝐶 = 𝐶1 𝑎𝑛𝑑,
𝑦 = 𝑎(𝑡), 𝑢 = 0 , 𝑣 = 𝐴1 𝑎′ (𝑡), 𝑇 = 𝑇2 , 𝐶 = 𝐶2 ,

(7)

The time t derivative is represented by the dash, and A is the wall permeability factor.
The suitable similarity transformation is:
y

η = a,,u =

xvf
a2

Fη = (η, t), v =

vf

T−T2

F(η, t), θ = T

a

C−C2

,X = C

1 −T2

1 −C2

,,

(8)

𝑀𝐹ηη = 0,

(9)

by using similarity transformation in equation (2-5)
𝑣ℎ𝑛𝑓
𝑣𝑓

𝛼2
𝑓

(𝜌𝑐𝑝 )

𝑘𝑓

𝜃 ′′ + 𝑘
kf
kbf

𝜌𝑓

𝐹ηηηη +𝛼(3𝐹ηη + ηFηηη ) + 𝐹η 𝐹ηη − 𝑣 𝐹ηηt − 𝐹𝐹ηηη − 𝜌

ℎ𝑛𝑓

Pr ((1 − 𝜑1 − 𝜑2 ) + 𝜑1 (𝜌𝑐

(𝜌𝑐𝑝 )

𝜌1

𝑝 )ℎ𝑛𝑓

(ρcp )

Pr ((1 − φ1 − φ2 ) + φ1 (ρc

p)

+ 𝜑2 (𝜌𝑐

𝑝 )𝜌

(ρcp )

ρ1

+ φ2 (ρc

p)

hnf

ρ2

ℎ𝑛𝑓

α2

𝜌2

ℎ𝑛𝑓

) (ηα − F)θ′ − α

hnf

θt +

) (1 + γnθ(η))(1 − E +

ρhnf

γEθ(η))σλφ(η) = 0
𝑋 ′′ + 𝑆𝑐(ηα − F)X ′ −

(10)
α2
D

Xt + Scσ(1 + γnθ(η))(1 − E + γEθ(η))φ(η) = 0.

(11)

With boundary condition
η = −1 , F = −Re, Fη = 0 , θ = 1 , φ = 1,
𝑎𝑛𝑑 η = 1 , F = Re , Fη = 0 , θ = 0 , φ = 0,
The wall expansion ratio is equal to 𝛼 =
to𝑅𝑒 =

𝐴𝛼𝛼′
𝑣𝑓

(12)

𝛼𝛼′ (𝑡)
𝑣𝑓

, the permeability Reynolds number is equal

, and the magnetic parameter is equal to M=

𝜎𝑒 𝐵02 𝛼
𝜇𝑓

Finally, we set 𝐹 = 𝑓𝑅𝑒, where 𝛼 is a constant, 𝑓 = 𝑓(η), 𝜃 = 𝜃(η) and 𝑋(η),which leads
to 𝜃𝑡 = 0, 𝑋𝑡 = 0 and 𝑓ηηt = 0, thus we have the following equation.
𝑣ℎ𝑛𝑓
𝑣𝑓

ρf

𝑓ηηηη + 𝑓ηηη (𝛼η − Ref) + fη η (3α + Refη ) − ρ
𝜌𝑐𝑝𝑠

𝜃ηη + ((1 − (𝜑1 + 𝜑2 )) + (𝜑1 ) (𝜌𝑐

1

𝑝𝑏𝑓

hnf

𝜌𝑐𝑝𝑠

) + (𝜑2 )(𝜌𝑐

2

𝑝𝑏𝑓

Mfη η =0
𝑘𝑓

))
𝑠 𝑘

ℎ𝑛𝑓

(13)

Pr((𝛼η − Ref)θη + (1 +

γnθ(η ))(1 − E + γEθ(η )σλφ(η)) = 0,

(14)

𝑋 ′′ + 𝑆𝑐(ηα − Ref)X ′ + Scσ(1 + γnθ(η))(1 − E + γEθ(η))φ(η) =0

(15)
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Table 1. Thermophysical features of 𝑯𝑵𝒇𝒅 and NP’s
𝐻2 𝑜

Physical properties

𝐹𝑒3 𝑜4

Ppy

𝜌(𝑘𝑔 𝑚−1 )

997.0

5180

1.32

𝐶𝑝 (𝐽 𝑘 𝑔−1 𝑘 −1 )

4180

670

800

0.6071

9.7

0.24

𝑘(𝑤𝑚−1 𝑘 −1 )

Table2. Thermophysical properties of 𝑯𝑵𝒇𝒅 are proposed to[24]
For nanofluid

For Hybrid nanofluid
𝜌ℎ𝑛𝑓 = 𝜑𝑝1 𝜌𝑝1 + φp2𝜌𝑝2 + (1 ‒ 𝜑𝑝1 ‒ 𝜑𝑝2)𝜌𝑏𝑓

𝜌𝑛𝑓 = (1 − 𝜑)𝜌𝑓 + 𝜑𝜎𝑝 ,

𝜇ℎ𝑛𝑓 =

(𝜌𝑐𝑝 )hnf =𝜑𝑝1 (𝜌𝑐𝑝 )p1 + 𝜑𝑝2(𝜌𝑐𝑝 )p2+ (1 ‒ 𝜑𝑝1 ‒𝜑𝑝2)
(𝜌𝑐𝑝 )bf

𝜇

𝑓
𝜇𝑛𝑓 = (1−𝜑)
2.5 ,

(𝜌𝑐𝑝 )𝑛𝑓 = 𝜑(𝜌𝑐𝑝 )𝑠 + (1 − 𝜑)(𝜇𝑐𝑝 )𝑏𝑓 ,

𝑘𝑛𝑓 =

𝑘𝑠 +(𝑁−1)𝑘𝑏𝑓 −(𝑁−1)𝜑(𝑘𝑏𝑓 −𝑘𝑠 )
𝑘𝑠 +(𝑁−1)𝑘𝑏𝑓 +𝜑(𝑘𝑏𝑓 −𝑘𝑠 )

𝜇𝑏𝑓
(1 ‒ 𝜑𝑝1 ‒ 𝜑𝑝2 )2.5

𝑘ℎ𝑛𝑓𝑙

=

𝑘𝑏𝑓
(𝑘𝑝2 −𝑘𝑛𝑙𝑟 )𝜑𝑝2 𝑘𝑛𝑙𝑟 (𝜆22 −𝜆21 +1)+(𝑘𝑝2 +𝑘𝑛𝑙𝑟 )𝜆22 (𝜑𝑝2 𝜆21 (𝑘𝑛𝑙𝑟 −𝑘𝑏𝑓 )+𝑘𝑏𝑓 )
(𝜆22 (𝑘𝑝2 +𝑘𝑛𝑙𝑟 )−(𝑘𝑝2 − 𝑘𝑛𝑙𝑟 )𝜑𝑝2 (𝜆22 +𝜆21 −1))𝑘𝑏𝑓

𝑘𝑏𝑓 ,

𝑘𝑏𝑓

=

𝑘𝑓
(𝑘𝑝1 −𝑘𝑛𝑙𝑟 )𝜑𝑝1 𝑘𝑛𝑙𝑟 (𝜆22 −𝜆21 +1)+(𝑘𝑝1 +𝑘𝑛𝑙𝑟 )𝜆22 ( 𝜑𝑝1 𝜆21 (𝑘𝑛𝑙𝑟 −𝑘𝑓 )+𝑘𝑓 )
(𝜆22 (𝑘𝑝1 +𝑘𝑛𝑙𝑟 )−(𝑘𝑝1 − 𝑘𝑛𝑙𝑟 )𝜑𝑝1 (𝜆22 +𝜆21 −1))𝑘𝑓

Numerical procedure
The couple of ODE’s adjusted in Eqs. (16-18) are complex nature and involve value of the
boundary constraints. The answer is obtained numerically rather than via analytical methods,
the shooting method, together with the Runge-Kutta method is used for numerical
computations. The Runge-Kutta method is a preferable alternative since it requires less
calculation, is more stable, and produces accurate results in less time. This method's main
advantages with the initial value problem are its speed (computational cost) and addtivity.
Initial value difficulties are particularly important in real-world/practical applications, and
solving them with an appropriate shooting approach is extremely successful. The missing
initial condition at the beginning of the interval is assumed in a shooting approach. As an
initial value issue, the ODE’s is numerically integrated. By comparing the computed value of
the dependent variable at the terminal point with its given value here, the accuracy of the
ostensibly missing initial condition is determined.. If there is a discrepancy, the procedure
must be resumed with a new value for the missing beginning condition. This procedure is
continued until the calculated and specified conditions. As the step-size reduces, our
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numerical findings converge in the table below, providing us confidence in our computing
technique. With symmetric and exact shear stress data at the lower wall, we were able to meet
our boundary criteria. A massive representation of a non-linear coupled system of ordinary
differential equations with matrix composite material and hybrid nanofluid characteristics as
coefficients.
φp1

ρp1
ρf

(1−φp1 −φp2 )2.5
+φp2

ρp2
ρf

+(1−φp1 −φp2 )

fη η (3α + Refη )–

𝑓ηηηη + 𝑓η η η (𝛼η − Ref) +
1

φp1

ρp1
ρf

+φp2

ρp2
ρf

+(1−φp1 −φp2 )

𝜃η η + ((1 − (𝜑1 + 𝜑2 )) + (𝜑1 ) (

𝜌𝑐𝑝𝑠

1

𝜌𝑐𝑝𝑏𝑓

Mfη η = 0

) + (𝜑2 ) (

𝜌𝑐𝑝𝑠

2

𝜌𝑐𝑝𝑏𝑓 𝑠

(16)
)(

𝑘𝑓ℎ𝑛𝑓 𝑘𝑏𝑓 −1
) Pr((𝛼η −
𝑘𝑏𝑓 𝑘𝑓

Ref)θη +

(1 + γnθ(η ))(1 − E + γEθ(η )σλφ(η)) = 0,

(17)

Χ ′′ + 𝑆𝑐(ηα − Ref)Χ ′ + Scσ(1 + γnθ(η))(1 − E + γEθ(η))φ(η) =0

(18)

Table 2b, shows the coefficients of equation
𝐺1 =

𝐺2 =

(1 − φp1 −φp2 )2.5
φp1

ρ ρp

1

ρf

+ φp2

ρp2

+ (1 − φp1 − φp2 )

ρf

1
φp1

ρp1
ρf

+ φp2

ρp2
ρf

+ (1 − φp1 − φp2 )

𝜌𝑐𝑝𝑠1
𝜌𝑐𝑝𝑠2
𝐺3 = ((1 − (𝜑1 + 𝜑2 )) + (𝜑1 ) (
) + (𝜑2 ) (
)
𝜌𝑐𝑝𝑏𝑓
𝜌𝑐𝑝𝑏𝑓 𝑠
𝐺4 = (

𝑘ℎ𝑛𝑓 𝑘𝑏𝑓 −1
)
𝑘𝑏𝑓 𝑘𝑓

By putting the value from table 2b, in equations (19) and (20),find results are
𝐺1 𝑓ηηηη + 𝑓ηηη (𝛼η − Ref) + fηη (3α + Refη ) − G2 Mfη = 0,

(19)

𝜃ηη + 𝐺3 𝐺4 Pr((𝛼η − Ref)θη + (1 + γnθ(η ))(1 − E + γEθ(η )σλφ(η)) = 0,

(20)

Result and discussion
This section explains the impact of flow on concerning equations like suction/injection
permeable Reynolds number“𝑅𝑒 ”, contraction/expansion ratio parameter “α”, volume friction
parameters “𝜙𝑠1 and 𝜙𝑠2 ”, the magnetic parameter “𝑀”, the Schmidt number ‘’Sc’’,
exothermic/endothermic parameter,’λ’’,the ‘’n’’on velocity, temperature and mass
concentration profile are explained through figures1-7.
Velocity profile 𝒇′
Fig2. Is plotted to show the behavior of the 𝑀∗ onto the velocity profile 𝑓′. It is examined that
by rising magnetic parameter velocity𝑓′ component decreases. This is because by enhancing
the magnetic value, Lorentz forces are produced, decreasing the axial momentum of fluid
particles. We can conclude from this argument that the transverse application magnetic field
normalizes fluid velocity.
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Concentration profile;
The effect of 𝐸 on the mass concentration profile is shown in Fig. 3. It is noticed that the mass
concentration profile decreased as the augmented value of dimensionless activation energy
parameters.
Thermal phenomena;
The influence of nanolayer thickness on temperature are investigated and recorded in Fig 4. it
is observed that the temperature decreases at the lower plate and increases at the upper plate
when enlarged the value of nanolayer thickness parameters. Fig.5 depicts the influence of the
volume fraction parameter upon the temperature profile. It can be examined that the
enhancement in volume fraction reduced the temperature in the interval−1 < 𝜂 < 0, and
increased in the interval0 < 𝜂 < 1.
The influence of injection/suction parameter;
Table 3 represents variation in shear stress, At the bottom Plate, the heat transfer rate and
mass transfer rate for suction and injection instances are calculated, for suction 𝑅𝑒 < 0cases,
suction occurs when inertia is less than viscosity, it is noticed that as the value of
expansion/contraction ratio parameter moves from negative to positive, decrease the shear
stress, heat transfer rate, and mass transfer rate. The enhancement in heat and mass transfer
rate is noticed when activation energy parameter are increased. It is observed that the heat
transfer rate rises with the augmented values of nanolayer thickness. The Prandtl number and
nanolayer thickness have opposite in nature on Nusselt number. The reason being that the
Prandtl number is the product of diffusive momentum and the inverse of thermal diffusivity,
increasing the Prandtl number, Diffusivity increases as momentum increases. which decreases
the coefficient of heat flux. The heat transfer rate are decreases due to rise in
exothermic/endothermic parameter. It is observed that the mass transfer rate decreases with
the augmented values of ‘n”. For injection 𝑅𝑒 > 0cases, injection occurs when inertia is
greater than viscosity, it is observed that the effect of nanolayer thickness and Prandtl number
have opposite behavior in both suction /injection cases on heat transfer rate and 𝛼,𝐸, 𝜆and “𝑛”
have the same behavior in both suction /injection cases on shear stress, heat transfer rate, and
mass transfer rate.
Comparison of effective thermal conductivity and simple thermal conductivity
Figure 6. Showing a comparison graph of effective thermal conductivity and non-effective
thermal conductivity, we observed that the effective thermal conductivity is able to determine
high a nanofluid's thermal conductivity as compared to non-effusive thermal conductivity f
hybrid nanofluid. The reason is that non-effective thermal conductivity does not include the
influence of the radius of particles and nanolayer thickness
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Fig2. The effect of magnetic parameter on velocity𝒇′ .

Fig3. The effect of activation energy on mass concentration.
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Fig4. The effect of nano layer thickness on temperature profile.

Figs5. The effect of volume fraction on temperature.

s
Fig6. The effect of thermal conductivity and effective thermal conductivity
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Table.3. Variation in shear stress, heat and mass transfer rate for suction and injection
cases at lower plate.
′′
E h Pr 𝛌 N
𝜶
𝒇 (𝛈)fo 𝜽′ (𝛈)fo 𝑿′ (𝛈)fo
𝒇′′ (−𝟏) 𝜽′ (−𝟏) 𝑿′ (−𝟏)
r suction
r
r
for
for
for
case
suction suction
injection injection injection
case
case
case
case
case
-1.5
4.21559 1.80925 0.84674 4.87378 4.40691 1.52166
-1
3.77813 0.94617 0.62276 4.40357 3.20740 1.20431
0
2.94105 0.16084 0.31088 3.49395 1.18698 0.69946
1
2.16279 0.01814 0.14104 2.63460 0.24412 0.36152
1.5
1.79889 0.00558 0.09193 2.22761 0.09233 0.25207
0.2
2.54393 0.05592 0.21175 3.05725 0.57754 0.50711
1
2.54393 0.56180 0.22352 3.05725 0.57851 0.55284
1.8
2.54393 0.05643 0.23519 3.05725 0.57945 0.54940
2.6
2.54393 0.05667 0.24678 3.05725 0.58037 0.57001
3.4
2.54393 0.05693 0.25827 3.05726 0.58128 0.59025
1
2.54393 0.05593 0.21175 3.05725 0.57754 0.50711
2
2.54393 0.09414 0.21175 3.05725 0.56028 0.50711
3
2.54393 0.15128 0.21765 3.05725 0.54416 0.50711
4
2.54393 0.21969 0.21177 3.05725 0.53125 0.50711
5
2.54393 0.28211 0.21178 3.05725 0.52190 0.50711
4.
2.54393
0.1072
0.21176 3.05725 0.55586 0.50716
5
5.
2.54393 0.08231 0.21176
3.0572
0.56589 0.50711
2
5.
2.54393 0.07337 0.21175 3.05725 0.56846 0.50711
5
6.
254393 0.05593 0.21175 305725 0.57754 0.50711
1
1
6.
2.54393 0.05252 0.21175 3.05725 0.57754 0.50711
2
1.
2.54393 0.05252 0.21175 3.05725 0.56490 0.50711
2
1.
2.54393 0.05138 0.21175 3.05725 0.56489 0.50711
3
1.
2.54393 0.05138 0.21175 3.05725 0.56068 0.50711
7
1.
2.54393 0.05082 0.21175
3.0575
0.55857 0.50711
9
2.
2.54393 0.05025 0.21175 3.05725 0.55646 0.50711
1
0. 2.54393 0.05593 0.21175 3.05725 0.57754 0.50711
2
0. 2.54393 0.05593 0.21161 3.05725 0.57754 0.50694
3
0. 2.54393 0.05592 0.21152 3.05725 0.57757 0.50676
4
0. 2.54393 0.05592 0.21175 3.05725 0.57752 0.50659

www.artuklukongresi.org

1279

Mardin, TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

5
0.
6

2.54393

0.05592

0.21175

3.05725

0.57751

0.50643

Table6. The comparison results of Bvp4c and Mathematica
M
Results of Bvp4c
Results of Mathematica
𝜽′
𝜽′
1
0.05605
0.05592
3
0.05701
0.05699
5
0.05799
0.05787
7
0.05970
0.05860
9
0.06012
0.05924
Conclusion;
The impact of nanolayer on thermal conductivity of hybrid nanofluid flow via porous surfaces
is presented in this paper. In terms of shear stress, heat transfer rate, and mass transfer rate,
numerical and graphical results are achieved.






effective nanolayer thermal conductivity indicate better results as compared to noneffective nanolayer thermal conductivity
the nanolayer thickness has a significant effect on effective thermal conductivity and
heat transfer rate of hybrid nanofluids
the heat transfer rate is increase with increment in values of nanolayer thickness,
volume fraction, activation energy parameter but decreases with the increase in radius
of particles, 𝜶,𝑃𝑟, and 𝜆for suction case
shear stress rise with the increase in volume fraction, and decrease against value of
𝜶for suction case
Mass transfer rate increase with increment in values of activation energy parameter
but decreases with the increase in 𝜶and 𝑛for suction case.
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ÖZET
Bu çalışmada, sorgum (Sorghum bicolor L.) tohumlarına in vitro koşullarda farklı ağır
metallerin uygulanmasının çimlenme ve bitki gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Deneme kapsamında MS (Murashige ve Skoog 1962) besin ortamı ve farklı dozlarda
hazırlanmış (100 µM, 200 µM, 300 µM, 400 µM, 500 µM) ağır metaller (Kadmiyum, Kobalt,
Nikel, Alüminyum, Kurşun, Krom, Bakır) kullanılmıştır. Çalışmada tohumlarının çimlenme
oranı, bitki uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök sayısı ve kök uzunluğu
belirlenmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda çimlenme oranlarının kadmiyumun 200 µM, 300
µM nikelin, 200 µM alüminyumun, 200 µM bakırın, 100 µM kromun, 300 µM kurşunun,
kobaltın ise kontrol uygulamasında en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bitki uzunluğunun 100
µM kobalt, 200 µM nikel, 200 µM kurşun uygulamasında, kadmiyum ve bakırın kontrol
uygulamasında en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan krom dozları arasında bitki
uzunluğu açısından istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. En yüksek yaprak sayısı 100 µM
kobalt, 100 µM nikel, 100 µM alüminyum, 200 µM bakır, 400 µM kurşun ortamlarından,
kadmiyum ve krom için kontrol grubundan elde edilmiştir. En yüksek yaprak uzunluğu 100
µM kobalt, 100 µM nikel, 100 µM krom, 200 µM kurşun ortamlarında ve kadmiyum,
alüminyum ve bakırın kontrol grubunda tespit edilmiştir. Kök sayısı ve kök uzunluğunun en
yüksek değeri sırası ile kontrol grubu ve kontrol grubu kadmiyum, 200 ve 100 µM kobalt, 100
µM ve kontrol grubu nikel, kontrol grubu ve 100 µM alüminyum, 100 µM ve kontrol grubu
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bakır, 300 ve 200 µM kurşun uygulamalarından elde edilmiştir. Kurşun ağır metali için
uygulamalar arasında önemli bir fark bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sorgum, Ağır metal, In vitro
ABSTRACT
In this study, the effects of different heavy metals applications to sorghum (Sorghum bicolor)
seeds in in vitro conditions on germination and plant growth were investigated. MS
(Murashige and Skoog 1962) nutrient medium and heavy metals (Cadmium, Cobalt, Nickel,
Aluminum, Copper, Chromium, Lead,) at different doses (100 µM, 200 µM, 300 µM, 400
µM, 500 µM) were used in the experiments. In the study, germination rate of seeds, shoot
lengths, number of leaves, leaf length, root number and root length were determined. As a
result of the measurements, it was determined that the germination rates were the highest in
200 µM of cadmium, 300 µM of nickel, 200 µM of aluminum, 200 µM of copper, 100 µM of
chromium, 300 of µM lead and control application of cobalt. It was determined that the shoot
length was the highest in 100 µM cobalt, 200 µM nickel, 200 µM lead application, cadmium
and copper of control application. There was no statistical difference in terms of plant length
in the applied chromium doses. The highest number of leaves was obtained from the doses of
100 µM cobalt, 100 µM nickel, 100 µM aluminum, 200 µM copper, 400 µM lead, and the
control application for cadmium and chromium. The highest leaf length was determined at
doses of 100 µM cobalt, 100 µM nickel, 100 µM chromium, 200 µM lead and control
application of cadmium, aluminum and copper. The highest values of root number and root
length respectively were obtained from control group and control application cadmium, 200
and 100 µM cobalt, 100 µM and control application nickel, control application and 100 µM
aluminum, 100 µM and control application copper, 300 and 200 µM lead applications. In lead
doses, the difference between applications in terms of was not statistically significant.
Keywords: Sorghum, Heavy metal, In vitro
GİRİŞ
Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench), Gramineae (Poaceae) familyasında yer alan bir tahıl
bitkisidir. Dünyada, üretilen sorgum bitkisinin %50’si insan beslenmesinde kullanılırken, bu
oran ABD’de yaklaşık olarak %10’dur (Hamman ve ark., 2001). Sorgum bitkisinin, 25-31 °C
sıcaklık değerlerine sahip, sıcak, tropikal, yarı kurak ve ılıman bölgelerde yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Yaprakları üzerinde mumsu bir tabaka bulunması ve gelişmiş kök sistemine
sahip olması nedeniyle kuraklık stresini tolere edebilir, gelişimini durdurarak uygun iklim
koşulları sağlandığında gelişimine devam edebilir (Balole ve Legwaila, 2006). Tane
sorgumun ayrıca, çok kurak ve sıcak bölgelerde mısıra alternatif olarak yetiştiriciliği
yapılmakta olup, mısıra kıyasla fakir ve tuzlu topraklara daha dayanıklıdır (Yılmaz ve
Kökten, 2019). Sorgum bitkisinin, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı gösterdiği tepki
hem tanelerinin kullanılabilmesi hem de silaj olarak değerlendirilmesi, dünyanın değişen ve
her geçen gün etkisini artıran olumsuz koşullarında daha da önem kazanmaktadır (Yılmaz ve
Kökten, 2020).
Fiziksel özellik bakımından, yoğunluğu 5g/cm3’den daha yüksek olan metaller, ağır metal
olarak adlandırılmaktadır. Ağır metal olarak, kadmiyum, krom, bakır, nikel, civa ve çinko
başta olmak üzere 60’tan fazla metal bulunmaktadır (Kahvecioğlu ve ark., 2007). Gelişen ve
değişen dünya ile birlikte ağır metal kirliliği çevresel bir sorun haline gelmiştir. Toprak, hava
ve su gibi ortamlara ağır metal kirliğinin bulaşma nedenleri arasında, endüstriyel faaliyetler,
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tarımda kullanılan kimyasal gübreler ve ilaçlar, madencilik, volkanik süreçler, sanayi atıkları
gibi etmenler sayılabilir (Stresty ve Madhava Rao, 1999). Ağır metallerin bitki dokularında
birikmesi bitkilerin vejetatif ve generatif gelişimlerini olumsuz etkilemektedir (Gür vd. 2004;
Dere, 2019). Ağır metallerden özellikle kadmiyum, klorofil sentezinde yer alan enzimleri
inhibe ederek, enzimatik aktivitelerin işleyişini bozabilmektedir (Ouzounidou, 1995). Yılmaz
ve Kökten (2019), kadmiyum uygulamalarının morfolojik özellikler üzerine etkisini
araştırdıkları çalışmada, kadmiyum dozlarının artmasıyla birlikte, bitki boyunun, bitki gövde
çapının, bin tane ağırlığının, salkım uzunluğunun ve salkım oranının düzenli bir şekilde
azaldığı, gövde oranının ise kadmiyum dozlarının artmasına paralel olarak arttığı
belirlenmiştir Ertekin vd. (2020), beş farklı ağır metalin (kurşun, civa, kadmiyum, krom ve
nikel) sorgumun çimlenmesine ve fide büyümesine etkilerini araştırdıkları çalışmada, sorgum
tohumlarının ve çimlenme aşamasında ağır metal stresinden olumsuz etkilendiklerini
bildirmişlerdir. Yılmaz ve Kökten (2020), kadmiyum uygulamasının tane sorgumda yem
kalite üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada altı farklı kadmiyum dozu denemişlerdir.
Ortalama veriler incelendiğinde, kadmiyum dozlarının yem kalite özellikleri üzerine, belirli
seviyelerde pozitif etkisinin olduğu bildirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı; sorgum tohumlarına in vitro koşullarda farklı ağır metal ve bunların
farklı dozlarda uygulanmasının çimlenme ve bitki gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Materyal
Araştırma, Cumhuriyet Teknokent bünyesinde kurulmuş olan AgroGeneTech bitki doku
kültürü laboratuvarında yürütülmüştür. Denemede Rox sorgum çeşidi kullanılmıştır.
Yöntem
Deneme kapsamında yapılan analizler
Çalışma kapsamında MS (Murashige ve Skoog 1962) besin ortamı ve farklı dozlarda
(Kontrol, 100 µM, 200 µM, 300 µM, 400 µM, 500 µM) ağır metaller (Kadmiyum, Kobalt,
Nikel, Alüminyum, Kurşun, Krom, Bakır) kullanılmıştır (Çizelge 1). Besin ortamında karbon
kaynağı olarak sakkaroz, katılaştırmak için agar ilave edilmiştir. Ortam pH’ı 5.8 olacak
şekilde ayarlanmıştır. Ağır metal içeren besin ortamları kaynamaya bırakılmıştır. Kaynama
işlemi sonrası ortamlar 121oC sıcaklıkta, 1.2 atmosfer basınçta 15 dakika süre ile otoklav
edilmiştir. Sterilizasyon sonrası ortamlar steril kabin içerisinde belli oranlarda petrilere
dökümü gerçekleştirilip ortamların soğuyup katılaşması sağlanmıştır. Çalışmada kullanılan
sorgum tohumları % 50’lik sodyum hipoklorit çözeltisinde 30 dakika bekletilmiş ve bu süre
sonunda steril saf su ile 4-5 defa çalkalanarak materyaller steril hale getirilmiştir. Sterilize
edilen tohumlar steril pens ve bisturi yardımı ile steril kabin içerisinde daha önce hazırlanmış
olan besin ortamına ekimi sağlanmıştır. Ekimi tamamlanan tohumlar 25 ± 2°C sıcaklık ve
3.000 lüx’ lük ışık altında 16 saat aydınlık 8 saat karanlık periyotta bekletilmiştir.

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan ortamlar ve sembolleri
100
200
300
DOZLAR
KONTROL
µM
µM
µM
BK
B1
B2
B3
DK
D1
D2
D3
ADLANDIRMA
EK
E1
E2
E3
FK
F1
F2
F3
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GK
KK
MK

G1
K1
M1

G2
K2
M2

G3
K3
M3

G4
K4
M4

G5
K5
M5

Bakır
Krom
Kurşun

Çalışmada Yapılan Ölçüm ve Gözlemler
Çimlenme oranı : Tohum ekimi ile birlikte gerçekleşen çimlenme sayısı (%)
Bitki uzunluğu: Her bir eksplantta oluşan sürgünlerin uzunluğu (cm)
Yaprak sayısı: Her bir sürgünde oluşan yaprakların sayısı (adet)
Yaprak uzunluğu: Her bir sürgünde oluşan yaprakların uzunluğu (cm)
Kök sayısı: Her bir sürgünde oluşan kök sayısı (adet)
Kök Uzunluğu: Her bir sürgünde oluşan kök uzunluğu (cm)
İstatistiksel analiz
Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni ’ne göre 4 tekerrürlü ve her bir tekerrürde 5 petri
olarak şekilde yürütülmüştür. Elde edilen veriler, JMP istatistik paket programında, tesadüf
parselleri deneme desenine göre analiz edilmiştir. Farklılığın istatistiksel olarak önemli
olduğu verilere, LSD testi uygulanarak harflendirme yapılmıştır. Ayrıca ilişkisi olduğu
düşünülen özelliklere, JMP korelasyon analizi uygulanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Kadmiyum
Farklı dozlarda kadmiyum eklenerek hazırlanan besin ortamlarına ekilen sorgum tohumlarının
çimlenme oranı, bitki uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök sayısı ve kök uzunluğuna
ilişkin ortalama değerler Çizelge 2’ de verilmiştir. Farklı ortamlarda yapılan ölçüm ve gözlem
sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde en yüksek çimlenme oranının B2 (% 89.43)
ortamında, en düşük çimlenme oranının ise B5 ortamında (% 76.56), kontrol grubunda (%
76.53) olduğu belirlenmiştir. Sorgum bitkisinde bitki uzunluğu incelendiğinde en yüksek
değer kontrol grubundan (9.83 cm), en düşük değer B2 (2.89 cm) ve B3 (2.00 cm)
ortamlarından elde edilmiştir. En fazla yaprak sayısı (5.89 adet) ve yaprak uzunluğu (5.22 cm)
kontrol grubundan en az yaprak sayısı (1.78 adet) ve yaprak uzunluğu B2 (1.38 cm) ise B3
(1.03 cm) ortamlarından elde edilmiştir. Çalışmada en yüksek kök sayısı (9.67 adet) ve kök
uzunluğu (6.05 cm) kontrol grubundan, en düşük kök sayısı ve kök uzunluğu ise B2 ve B3
ortamlarında tespit edilmiştir. B4 (400 µM) ve B5 (500 µM) ortamlarında bitki gelişimi
gözlemlenmemiştir.
Çizelge 2. Farklı dozlarda kadmiyum eklenen besin ortamlarında sorgum tohumlarının
çimlenme oranı ve bitki gelişimi üzerine etkileri
Çimlenme
Bitki
Yaprak
Yaprak
Kök
Kök
Ortamla
oranı
Uzunluğu
Sayısı
Uzunluğu
Sayısı
Uzunluğu
r
(%)
(cm)
(adet)
(cm)
(adet)
(cm)
76.53 E
9.83 A
5.89 A
5.22 A
9.67 A
6.05 A
BK
78.48 D
5.28 B
4.78 B
2.33 B
6.44 B
1.79 B
B1
89.43 A
2.89 C
2.78 C
1.38 C
0.67 C
1.15 C
B2
81.61 B
2.00 C
1.78 D
1.03 C
0.33 C
0.11 C
B3
79.59 C
B4
76.56 E
B5
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LSDç.o***
= 0.92

LSDb.u***
= 1.26

LSDy.s***
= 0.92

LSDy.u***
= 0.66

LSDk.s***
= 1.68

LSDk.u***=
0.74

1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Yerli vd. (2020) ağır metallerin tohum içindeki enzimleri hidrolize ederek protein,
karbonhidrat ve yağ translokasyonunu olumsuz etkileyerek çimlenme oranını düşürdüğünü
bildirmiştir. Ertekin ve ark. (2020) sorgumda artan Cd (Kadmiyum) dozlarına bağlı olarak
çimlenme oranında önemli bir değişimin olmadığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalarda
görüldüğü üzere farklı Cd dozları, kullanılan bitki çeşidine bağlı olarak çimlenme oranına
farklı etkide bulunmaktadır. Kadmiyumun bitki bünyesine geçmesi ile bitkide bir takım
fizyolojik değişiklikler meydana gelmekte, buna bağlı olarak bitkinin su ve mineral madde
alımı azalarak fotosentetik kapasitesi olumsuz etkilenmekte ve biyokütle üretimi azalmaktadır
(Kumari vd., 2017). Bulgularımızla benzer şekilde Kuriakose ve Prasad (2008) artan Cd
dozlarının fide büyümesinin durdurduğunu tespit etmişlerdir. Sorgumun vejetatif ve generatif
organlarında Cd ağır metallerinin birikiminin araştırıldığı bir çalışmada, bitki organlarının
ağır metal konsantrasyon içeriğinin en fazla kökler olduğu buna bağlı olarak kök gelişiminin
zayıfladığı belirtilmiştir (Angelova vd., 2011). Benzer şekilde yüksek dozlardaki Cd
konsantrasyonun bitki kök sayını (Kumari vd., 2017) ve kök uzunluğunu (Ayhan vd., 2007)
azalttığı bazı araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir.
Kobalt
Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında sorgum tohumlarının çimlenme oranı, bitki
uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök sayısı ve kök uzunluğuna ilişkin ortalama
değerler Çizelge 3’ de verilmiştir. İstatistiksel olarak incelendiğinde en yüksek çimlenme
oranı kontrol grubundan (% 76.07) elde edilirken en düşük çimlenme oranı D4 (% 61.50)
ortamından elde edilmiştir. En yüksek bitki boyu (15.83 cm) ve yaprak sayısı (6.56 adet) D1
ortamında gözlemlenmiştir. En düşük bitki uzunluğu bakımından D3 (3.82 cm), D4 (3.06 cm),
D5 (2.61 cm) ortamları aynı istatistiksel grup içerisinde yer alırken, yaprak sayısında en düşük
değerler D4 (2.22 adet) ve D5 (1.56 adet) ortamında tespit edilmiştir. Bitkinin yaprak
uzunluğu değerlendirildiğinde en yüksek değer D1 (7.13 cm) ve D2 (6.93 cm) ortamlarından,
en düşük ise D4 (2.30 cm) ve D5 (1.50 cm) ortamlarından elde edilmiştir. En yüksek kök
sayısı D2 (15.89 adet), en düşük kök sayısı ise D5 (3.44 adet) ortamında tespit edilmiştir.
Sorgumun kök uzunluğu değerlendirildiğinde DK (4.02 cm), D1 (4.65 cm) ve D2 (4.23 cm)
ortamları aynı grupta yer alarak en yüksek değeri verirken, D3 (2.18 cm), D4 (1.96 cm) ve D5
(1.46 cm) ortamları arasında istatistiksel olarak fark olmayıp en düşük değerleri vermiştir.
Çizelge 3. Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında tohumlarının çimlenme oranı ve
bitki gelişimi üzerine etkileri
Çimlenme
Bitki
Yaprak
Yaprak
Kök
Kök
Ortamla
oranı
Uzunluğu
Sayısı
Uzunluğu
Sayısı
Uzunluğu
r
(%)
(cm)
(adet)
(cm)
(adet)
(cm)
76.07 A
12.93 B
5.44 AB
5.50 B
6.22 C
4.02 A
DK
67.66 C
15.83 A
6.56 A
7.13 A
8.67 B
4.65 A
D1
72.74 B
13.54 B
5.11 B
6.93 A
15.89 A
4.23 A
D2
63.11 D
3.82 C
4.85 B
4.17 B
4.89 CD
2.18 B
D3
61.50 E
3.06 C
2.22 C
2.30 C
4.67 CD
1.96 B
D4
63.04 D
2.61 C
1.56 C
1.50 C
3.44 D
1.46 B
D5
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LSDç.o***
= 1.47

LSDb.u***
= 1.83

LSDy.s***
= 1.24

LSDy.u***
= 1.36

LSDk.s***
= 1.90

LSDk.u***=
0.95

1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Çalışmada artan kobalt dozları ile çimlenme oranı azalmıştır. Benzer şekilde Jaouani vd.
(2018) İnci darısında yaptığı bir çalışmada artan Co dozları ile (1, 20, 50 ve 100 ppm)
çimlenme oranının azaldığını belirtmiştir. Bitki uzunluğu ve yaprak sayısı D1 ortamında diğer
ortamlara göre daha yüksek değer vermiştir. Yaprak uzunluğu D1 ve D2 ortamlarında diğer
ortamlara göre en yüksek değeri vermiştir. Kök sayısı D2 ortamında, kök uzunluğu ise
kontrol grubunda D1 ve D2 ortamlarında en yüksek değeri vermiştir. Bulgularımızla benzer
şekilde Jayakumar vd. (2008), düşük dozlarda uygulanan kobaltın, bitki veriminde artış
sağladığını bildirmiştir. Taghizadeh ve Solgi (2017) İngiliz çimi ve kırmızı yumakta farklı
dozlarda uyguladığı kobalt konsantrasyonlarının (0, 20, 50, 100 ve 200 mg L-1), 100 mg L-1 ve
üzerindeki dozların fide gelişimini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Khan ve Khan (2010),
Jaouani vd. (2018) artan kobalt dozları ile kök gelişimin azaldığını ifade etmişlerdir.
Nikel
Farklı dozlarda nikel eklenen besin ortamlarında sorgum tohumlarının çimlenme oranı, bitki
uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök sayısı ve kök uzunluğuna ilişkin ortalama
değerler Çizelge 4’ de verilmiştir. Çizelgeye göre sorgumda en fazla çimlenme oranı E3
ortamından (% 80.03), en az çimlenme oranı ise E5 (% 67.23) ve E4 (% 66.32) ortamlarından
elde edilmiştir. Bitki uzunluğu incelendiğinde E2 (10.83 cm), E1 (10.78 cm) ve kontrol grubu
(10.56 cm), ortamları en yüksek değeri vererek istatistiksel olarak aynı grubun içerisinde yer
almış, en düşük bitki boyu E4 (4.78 cm), E5 (4.50 cm) ve E6 (4.06 cm) ortamlarından elde
edilmiş ve aralarında önemli bir fark bulunamamıştır. E1 (5 adet) ortamından sorgum
bitkisinde en fazla yaprak sayısı, E4 (2.56 adet) ve E5 (2.33 adet) ortamlarından en az yaprak
sayısı elde edilmiştir. Yaprak uzunluğu incelendiğinde E1 (6.37 cm) ve E2 (5.92 cm)
ortamlarından en yüksek değerler, E5 (1.96 adet) ortamından ise en düşük değer elde
edilmiştir. E1 ortamı kök sayısında en iyi sonucu verirken, E4 (2.67 adet) ve E5 (1.89 adet)
ortamları kök sayısı için en düşük değeri vermiştir. Çalışmada kontrol grubundan elde edilen
en yüksek sorgum kök uzunluğu (6.78 cm) dikkat çekmiştir.
Çizelge 4. Farklı dozlarda nikel eklenen besin ortamlarında tohumlarının çimlenme oranı ve
bitki gelişimi üzerine etkileri
Çimlenme
Bitki
Yaprak
Yaprak
Kök
Ortamla
Kök Sayısı
oranı
Uzunluğu
Sayısı
Uzunluğu
Uzunluğu
r
(adet)
(%)
(cm)
(adet)
(cm)
(cm)
77.11 B
10.56 A
4.44 AB
4.79 B
10.89 B
6.78 A
EK
75.37 C
10.78 A
5.00 A
6.37 A
13.78 A
5.29 B
E1
76.96 BC
10.83 A
4.00 BC
5.92 A
9.11 C
3.96 C
E2
80.03 A
4.78 B
3.44 C
2.90 C
8.33 C
1.89 D
E3
66.32 D
4.50 B
2.56 D
3.18 C
2.67 D
1.98 D
E4
67.23 D
4.06 B
2.33 D
1.96 D
1.89 D
2.22 D
E5
LSDç.o*** LSDb.u*** LSDy.s*** LSDy.u*** LSDk.s*** LSDk.u***
= 1.74
= 1.52
= 0.87
= 0.93
= 1.64
= 0.64
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1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Nikelin bir bitki besin elementi olması sebebi ile belirli dozlara kadar bitki gelişimini olumlu
etkilemektedir. Ancak yüksek dozlardaki nikel bitkideki bir takım biyokimyasal süreçleri
etkileyerek büyüme metabolizması üzerinde olumsuz etkiler göstermektedir (Davies vd.,
2002; Rahman vd., 2005; Yerli vd., 2020). Sorgum bitkisinde farklı Ni konsantrasyonlarının
(0, 100, 200, 300, 400 ve 500 ppm) sorgum bitkisi üzerinde bazı morfolojik özelliklere etkisi
araştırılmıştır. Çalışma sonucunda nikel elementinin 400 ppm’ e kadar toksik değil bitki besin
elementi etkisi gösterdiği, daha yüksek seviyelerde ise kök ağırlığının azalmasına sebep
olduğu tespit edilmiştir (Kökten vd., 2019). Akar ve Atış (2019), kırmızı yumak bitkisinde
farklı nikel (0, 75, 150, 300 mg L-1) dozlarının çimlenme, büyüme ve gelişme üzerine
etkilerini incelediği bir çalışmada, 150 ve 300 mg L-1 nikel konsantrasyonlarının sürgün ve
kök gelişim değerlerini azalttığını ifade etmişlerdir. Ertekin vd. (2020) artan Nikel dozlarının
(0, 100, 200, 400 ve 800 mg L-1) çimlenme oranını sürekli olarak azalttığını belirtmiştir.
Alüminyum
Çalışmada ölçümler sonucu elde edilen bitki uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök
sayısı ve kök uzunluğuna ilişkin ortalama değerler Çizelge 5’ de verilmiştir. Çalışmada
çimlenme oranı incelendiğinde en yüksek değerler F2 (% 78.24), F5 (% 77.27), F1 (% 76.23),
F4 (% 76.23) ortamlarından, en düşük çimlenme oranı ise kontrol grubunda (% 73.08) ve F3
(% 71.57) ortamından elde edilmiştir. Kontrol grubu (11.06 cm), F2 (10.56 cm), F1 (9.67 cm),
F5 (9.83 cm) ve F4 (9.78 cm) ortamları bitki gelişimini destekleyerek bitki uzunluğunda en
yüksek değerlerin elde edilmesini sağlamıştır. Sorgumda yaprak sayısında en düşük değer F3
(4.44 adet) ortamında elde edilirken diğer ortamlar arasında önemli bir fark bulunmayıp en
yüksek değerler elde edilmiştir. Kontrol grubundan (6.53 cm) yaprak uzunluğu bakımından en
yüksek değer, F5 (4.28 cm) ortamından ise en düşük yaprak uzunluğu değeri saptanmıştır.
Kök sayısı en yüksek kontrol grubundan (5.67 adet) elde edilirken, en düşük F3 ortamından
(3.44 adet) elde edilmiştir. F1 (6.79 cm), F5 (6.75 cm), F4 (6.46 cm) ve F2 (5.89 cm)
ortamları kök gelişimine olumlu etkide bulunarak en yüksek değerlerin elde edilmesini
sağlamıştır. F3 ortamından (4.33 cm), kontrol grubundan (4.15 cm) kök uzunluğuna ait en
düşük değerler elde edilmiştir.
Çizelge 5. Farklı dozlarda alüminyum eklenen besin ortamlarında tohumlarının çimlenme
oranı ve bitki gelişimi üzerine etkileri
Çimlenme
Bitki
Yaprak
Yaprak
Kök
Kök Sayısı
Ortamlar
oranı
Uzunluğu
Sayısı
Uzunluğu
Uzunluğu
(adet)
(%)
(cm)
(adet)
(cm)
(cm)
73.08 B
11.06 A
5.33 A
6.53 A
5.67 A
4.15 B
FK
76.23 A
9.67 A
5.89 A
5.56 B
4.56 BC
6.79 A
F1
78.24 A
10.56 A
5.83 A
5.92 AB
4.67 BC
5.89 A
F2
71.57 B
8.06 B
4.44 B
4.63 CD
3.44 D
4.33 B
F3
76.23 A
9.78 A
5.33 A
5.33 BC
5.17 AB
6.46 A
F4
77.27 A
9.83 A
5.22 AB
4.28 D
4.06 CD
6.75 A
F5
***
*
***
***
LSDç.o
LSDb.u
LSDy.s = LSDy.u = LSDk.s = LSDk.u***=
**
= 2.11
= 1.50
0.86
0.75
0.10
1.44
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1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Ağır metallerin toksik etkileri elementin tipi ve konsantrasyonuna, türlerin genetiğine göre
olumlu veya olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Alüminyumun en önemli toksik etkisi kök
gelişimini engellemesi ve yapraklarda oluşan kloroz ve nekroza bağlı olarak fotosentez
kapasitesinin dolayısıyla biyokütle üretiminin azalmasıdır (Aksoy ve Doğan, 2020). Elde
edilen sonuçlar incelendiğinde çimlenme oranı, bitki uzunluğu ve kök uzunluğu değerleri en
yüksek alüminyum içeren ortamda (500 µM) en yüksek değerleri verdiğinden sorgumun
alüminyum elementine karşı toleranslı olduğu söylenebilmektedir
Bakır
Farklı dozlarda bakır eklenen besin ortamlarında sorgum tohumlarının çimlenme oranı, bitki
uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök sayısı ve kök uzunluğuna ilişkin ortalama
değerler Çizelge 6’ da verilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde, en yüksek çimlenme oranı G2
ortamından (% 90.00), en düşük çimlenme oranı ise G5 (% 75.27), G4 (% 75.04) ve G3 (%
74.13) ortamlarından elde edilmiştir. Kontrol grubundan (12.00 cm) bitki uzunluğu için en
yüksek değer, G4 (2.89 cm) ve G5 (2.72 cm) ortamlarından en düşük bitki boyu elde
edilmiştir. Sorgumda yaprak sayısı incelendiğinde en yüksek değerler G2 (5.11 adet), G3
(5.00 adet), G1 (4.67 adet) ve kontrol grubu (4.56 adet) ortamlarında, en düşük değerler G4
(3.33 adet) ve G5 (2.56 adet) ortamlarında saptanmıştır. Yaprak uzunluğu için en yüksek
değer kontrol grubundan (6.42 cm) ve G1 (6.07 cm) ortamından, en düşük değer ise G5 (1.31
cm) ortamından elde edilmiştir. Kök sayısı için en yüksek değer G1 (10.67 adet) ortamında,
en düşük değer ise G5 (1.33 adet) ortamında gözlemlenmiştir. Ağır metal uygulaması
olmayan kontrol grubu (5.13 cm) kök uzunluğunda en yüksek değeri verirken, G5 (0.46 cm)
ortamı en düşük değeri vermiştir.
Çizelge 6. Farklı dozlarda bakır eklenen besin ortamlarında tohumlarının çimlenme oranı ve
bitki gelişimi üzerine etkileri
Yaprak
Çimlen
Bitki
Yaprak
Kök
Kök
Uzunluğ
Ortamlar me oranı
Uzunluğu
Sayısı
Sayısı
Uzunluğu
u
(%)
(cm)
(adet)
(adet)
(cm)
(cm)
81.03 C
12.00 A
4.56 A
6.42 A
9.89 AB
5.13 A
GK
86.24 B
10.11 B
4.67 A
6.07 A
10.67 A
3.13 B
G1
90.00
A
7.94
C
5.11
A
3.33
B
9.56
AB
2.57 B
G2
74.13 D
5.00 D
5.00 A
2.24 C
8.78 B
1.61 C
G3
75.04 D
2.89 E
3.33 B
1.83 CD
4.11 C
1.11 CD
G4
75.27 D
2.72 E
2.56 B
1.31 D
1.33 D
0.46 D
G5
**
***
**
**
***
LSDç.o
LSDb.u =
LSDy.s
LSDy.u
LSDk.s
LSDk.u***
*
*
*
= 1.72 1.32
= 0.96
= 0.76
= 1.38
= 0.76
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Bakır klorofil üretimi, solunum ve protein sentezleri için bitki metabolizmasında kullanılan
önemli bir makro besin elementidir (Bolat ve Kara, 2017). Bu sebeple çalışmada 100 µM Cu
ortamında yaprak sayısı, yaprak uzunluğu ve kök sayısı parametrelerinde en yüksek
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değerlerin elde edildiğini söylenebilmektedir. Aly vd. (2012) artan Cu dozlarının (0, 25, 50 ve
100 µM) mısır bitkisinde büyüme üzerine olan etkisi incelenmiştir. Artan bakır dozları kök ve
sürgün uzunluğunu azaltmıştır. En kısa kök ve sürgün uzunluğu sırası ile 21,68 cm ve 18,80
cm ile 100 µM Cu dozundan elde edilmiştir. Kök oluşumu, kök ağırlığı ve toplam klorofil
içeriği artan Cu dozları ile azalmıştır. Bezini vd. (2019) artan bakır dozlarının (25, 50, 75 ve
100 ppm) yonca tohumlarında çimlenme üzerine etkilerini araştırmıştır. Artan bakır dozları ile
çimlenme oranının azaldığını ancak 100 ppm konsantrasyonda dahi % 48 oranında çimlenme
gerçekleştiğini rapor etmişlerdir.
Krom
Çalışmada besin ortamlarına farklı dozlarda krom eklenmiş ve sorgum tohumlarının
çimlenme oranı, bitki uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök sayısı ve kök uzunluğuna
ilişkin ortalama değerler Çizelge 7’ de verilmiştir. Elde edilen verilere yapılan istatistik
analizleri sonucu % 84.12 ile K1 ortamında en iyi çimlenmenin gerçekleştiği tespit edilmiştir.
K3 ortamında (% 70.03) ise çimlenme oranının en düşük olduğu belirlenmiştir. Bitki
uzunluğu bakımından uygulamalar arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. En
yüksek yaprak sayısı kontrol grubunda ve K1 (6.44 adet) ortamından elde edilirken, diğer
ortamlar arasında önemli bir fark bulunamamıştır. K1 (6.78 cm) ve K2 (6.65 cm) ortamları
yaprak uzunluğu için en yüksek değeri verirken, K4 ortamı en düşük değeri vermiştir.
Çalışmada kök sayısına ilişkin veriler incelendiğinde en yüksek değerler K3 (10.89 adet), K4
(10.44 adet) ve K2 (9.44 adet) K5 (9.67 adet) ortamlarından elde edilmiştir. Kontrol grubu
(7.00 adet) ve K1 (5.44 adet) ortamları istatistiksel olarak aynı grupta yer alarak en düşük
değeri vermişlerdir. En yüksek kök uzunluğu K2 (7.87 cm) ve K1 (6.96 cm) ortamlarından, en
düşük kök uzunluğu K5 (3.24 cm) ortamından elde edilmiştir.
Çizelge 7. Farklı dozlarda krom eklenen besin ortamlarında tohumlarının çimlenme oranı ve
bitki gelişimi üzerine etkileri
Bitki
Çimlenme
Yaprak
Yaprak
Kök
Ortamla
Uzunluğ
Kök Sayısı
oranı
Sayısı
Uzunluğu
Uzunluğu
r
u
(adet)
(%)
(adet)
(cm)
(cm)
(cm)
80.43 B
11.11
6.56 A
6.00 AB
7.00 B
4.00 BC
KK
84.12 A
11.61
6.44 A
6.78 A
5.44 B
6.96 A
K1
80.17 B
12.17
5.00 B
6.65 A
9.44 A
7.87 A
K2
70.03 D
10.78
4.22 B
5.31 BC
10.89 A
4.83 B
K3
73.10 C
11.00
5.11 B
4.50 C
10.44 A
4.79 B
K4
79.21 B
10.33
4.67 B
5.35 BC
9.67 A
3.24 C
K5
LSDya
LSDç.o***=1.7 LSDb.u =
LSDy.u*** LSDk.s*** LSDk.u***
p say***
1
Ö.D
= 1.03
= 1.84
= 1.46
= 0.96
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Yüksek dozlarda krom ağır metaline maruz kalan bitkilerde, savunma mekanizması ile
üretilen reaktif oksijen protein, enzim ve DNA yapılarına zarar vererek büyüme gelişmenin
azalmasına neden olmaktadır (Vajpayee vd., 2001). Çalışmada elde edilen veriler ile benzer
şekilde Zengin (2006) fasulye bitkisinde kromun yaprak büyümesini belirgin olarak
sınırlandırdığını bildirmiştir. Çalışmada çimlenme oranı, bitki uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak
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uzunluğu ve kök uzunluğu bakımından 300 µM ortamında daha düşük değerler elde
edilmiştir. Alacabey ve Çelebi (2020) dallı darı bitkisinde kullanılan en yüksek Cr dozunun
(160 mg kg-1 ) bitki ölümlerine sebep olmadığını ancak daha düşük konsantrasyonlara göre
gelişmenin olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Chandrasekhar vd. (2022) in vitro koşullarda
kromun sorgumda çimlenme ve fide büyüme üzerine etkilerini incelemiştir. Artan krom
dozları ile çimlenmenin ve toplam klorofil içeriğinin azaldığı belirtilmiştir.
Kurşun
Çalışma boyunca uygulanan beş faklı dozda kurşun ağır metalinin sorgum tohumlarının
çimlenme oranı, bitki uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu kök sayısı ve kök uzunluğuna
ilişkin ortalama değerler Çizelge 8’ de verilmiştir. Çizelgeye göre, % 90.00 M3 ortamı
çimlenme oranı açısından en iyi ortam olarak bulunmuştur. M2 (12.17 cm) ve M5 (11.56 cm)
ortamları ise bitki uzunluğunda en yüksek değerleri, M3 (9.00 cm) ve M4 (8.44 cm) ortamları
en düşük değerleri vermiştir. M4 (6.11 cm) ortamından en yüksek yaprak sayısı elde
edilmiştir. M2 ortamından diğer ortamlara göre daha yüksek yaprak uzunluğu elde edilmiştir.
Ortamlar arasında kök sayısı bakımından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır.
Kök uzunluğu bakımından en fazla M2 (7.83 cm), en düşük MK (3.31 cm) ortamında tespit
edilmiştir.
Çizelge 8. Farklı dozlarda kurşun eklenen besin ortamlarında tohumlarının çimlenme oranı ve
bitki gelişimi üzerine etkileri
Bitki
Çimlenme
Yaprak
Yaprak
Kök
Kök
Ortamla
Uzunluğ
oranı
Sayısı
Uzunluğu
Sayısı
Uzunluğu
r
u
(%)
(adet)
(cm)
(adet)
(cm)
(cm)
72.01 C
9.56 BC
4.33 C
4.72 D
9.89
3.31 e
MK
80.22 B
10.78 AB
4.89 BC
5.72 BC
10.33
7.27 ab
M1
74.04 C
12.17 A
5.56 AB
6.68 A
10.89
7.83 a
M2
90.00 A
9.00 C
4.00 C
5.76 BC
10.22
6.09 cd
M3
74.02 C
8.44 C
6.11 A
5.09 CD
12.22
6.65 bc
M4
67.12 D
11.56 A
5.44 AB
6.31 AB
9.56
5.03 d
M5
LSDç.o***=2.1
LSDb.u
LSDy.s*** LSDy.u*** LSDk.s LSDk.u***
***
6
= 1.47
= 0.89
= 0.88
= Ö.D
= 1.15
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Yahaghi vd. (2019) in vitro koşullarda Pb ağır metalinin (Pb 0, 1, 2, 4, 8, 16 ve 24 µM) yonca
bitkisinde çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkilerini incelemiştir. Çalışmada 4 µM Pb
konsantrasyonundan sonra yonca tohumlarının çimlenmesinde %50 azalma tespit edilmiştir.
Çalışmaya göre sorgumun yoncaya göre çimlenme bakımından Pb ağır metaline daha
toleranslı bir yem bitkisi olduğu belirtilebilmektedir. Kabir vd. (2009) kurşunun
konsantrasyonun artması ile yaprak sayısında ve gövde uzunluğunda azalmalar meydana
geldiğini bildirmiştir. Ancak çalışmada 400 ve 500 µM ortamlarında sırası ile yaprak sayısı ve
bitki uzunluğu için en yüksek değerler elde edilmiştir. Çalışmalar arasındaki bu farklılığın
farklı ortam ve bitki türünden ileri geldiği söylenebilmektedir. Kök gelişiminin artan Pb
dozlarından etkilenmemesi nedeniyle sorgum bitkisi bu metal ile kirlenmiş alanlarda
Hiperakümülatör bir bitki olarak kullanılabilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Deneme kapsamında, sorgum (Sorghum bicolor L.) tohumlarına in vitro koşullarda farklı ağır
metallerin uygulanmasının çimlenme, bitki büyüme ve gelişime üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde sorgum tohumlarının alüminyum ağır
metaline karşı çimlenme oranı bakımından tolerans gösterdiği tespit edilmiştir. Kobalt ve
krom ağır metallerinin artan dozları ile çimlenme oranı azalmıştır. Bitki uzunluğu artan
alüminyum dozlarından diğer ağır metallere göre daha az etkilenmiştir. Bitkiler en fazla
kadmiyumun yüksek dozlarından etkilenmiş ve sürgün oluşturmamıştır. Yaprak sayısı ve
yaprak uzunluğu artan metal dozları ile azalmıştır. Genel bir ifade ile artan ağır metal dozları
ile kök sayısı ve kök uzunluğu azalmıştır. Ancak kromun 200, 300, 400 ve 500 µM
dozlarından kök sayısı ve alüminyumun 400 ve 500 µM dozlarından kök uzunluğu ve kromun
çalışmada kullanılan dozlarından kök sayısı ve kök uzunluğu etkilenmemiştir. Ağır metaller
ile kirlenen toprak ekosistemi küresel bir çevre sorunudur. Bu çalışma, sorgumun ağır
metallere karşı büyüme ve gelişme açısından tepkilerinin belirlenmesinde ve ağır metaller ile
kirlenmiş alanlarda kullanımının değerlendirilmesi bakımından önemlidir.
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ÖZET
Bu çalışmada, hıyar (Cucumis sativus L.) tohumlarına in vitro koşullarda farklı ağır metallerin
uygulanmasının çimlenme ve bitki gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneme
kapsamında MS (Murashige ve Skoog 1962) besin ortamı ve farklı dozlarda hazırlanmış (100
µM, 200 µM, 300 µM, 400 µM, 500 µM) ağır metaller (Kadmiyum, Kobalt, Nikel,
Alüminyum, Kurşun, Krom, Bakır) kullanılmıştır. Çalışmada tohumların çimlenme oranı,
kotiledon oranı, beşinci ve onuncu günlerdeki kök ve sürgün uzunlukları belirlenmiştir.
Yapılan ölçümler sonucunda çimlenme ve kotiledon oranlarının, kadmiyumun 500 µM,
kromun 200 µM, kurşunun 100 µM dozunda, alüminyum ve kobaltın ise kontrol
uygulamasında en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bakır ve nikelin beş dozu, istatistiksel
olarak kontrol uygulamasıyla aynı grupta yer almıştır. Deneme kapsamında yapılan kök ve
sürgün uzunluğu sonuçlarına göre, kadmiyum ağır metalinde, en fazla kök uzunluğu kontrol
uygulamasında, en fazla sürgün uzunluğu ise kontrol, 200 µM ve 300 µM dozlarında
görülmüştür. Kobalt uygulamasında, en fazla kök uzunluğu kontrol, 100 µM ve 200 µM
dozlarında, en fazla sürgün uzunluğu ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Nikel ağır
metali uygulamasında, en yüksek kök uzunluğu 400 µM dozundan elde edilirken, sürgün
uzunluğunda dozlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Alüminyum ağır
metali uygulamasında, en fazla kök uzunluğu 400 µM dozunda gözlemlenirken, sürgün
uzunlukları istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır. Bakırın dozları arasındaki farklılıklar
incelendiğinde, kök uzunluğunda kontrol, 100 µM, 200 µM ve 300 µM dozlarından en yüksek
sonuçlar elde edilmiş ve istatistiksel olarak aynı grupta yer almışlardır. Kromun dozları
incelendiğinde, kök uzunluğu açısından 300 µM, 400 µM ve 500 µM dozları aynı grupta yer
almıştır. En yüksek sürgün uzunluğu ise 500 µM dozundan elde edilmiştir. Kurşunun farklı
dozlarıyla hazırlanan ortamlarda, kök ve sürgün gelişimi açısından farklılıklar istatistiksel
olarak önemli bulunmamıştır. Kök uzunluğu ve bitki boyu arasındaki farklılıklar açısından
beşinci ve onuncu gün ölçümleri kıyaslandığında, krom dışındaki bütün uygulamalarda
onuncu gün ölçümlerinden daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Krom uygulamasında,
sürgün gelişimi açısından günler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hıyar, Ağır metal, In vitro
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ABSTRACT
In this study, the effects of different heavy metals applications to cucumber (Cucumis sativus)
seeds in in vitro conditions on germination and plant growth were investigated. MS
(Murashige and Skoog 1962) nutrient medium and heavy metals (Cadmium, Cobalt, Nickel,
Aluminum, Lead, Chromium, Copper) at different doses (100 µM, 200 µM, 300 µM, 400 µM,
500 µM) were used in the experiments. In the study, germination rate of seeds, cotyledon rate,
root and shoot lengths on the fifth and tenth days were determined. As a result of the
measurements, it was determined that the germination and cotyledon rates were the highest in
500 µM of cadmium, 200 µM of chromium, 100 µM of lead, and control applications of
aluminum and cobalt. Five doses of copper and nickel were statistically in the same group
with the control application. According to the root and shoot length, the longest root length of
cadmium heavy metal was observed in the control application, and the longest shoot length
was recorded in the control, 200 µM and 300 µM doses. In the cobalt application, the longest
root length was obtained from the control, 100 µM and 200 µM doses, and the longest shoot
length was found in the control application. In nickel heavy metal application, while the
highest root length was obtained from 400 µM dose, the difference between the doses in shoot
length was found to be statistically insignificant. In the application of aluminum heavy metal,
while the longest root length was observed at the dose of 400 µM, results of the shoot lengths
were statistically in the same group. When the differences between the copper doses were
examined, in the root length, the highest results were obtained from control, 100 µM, 200 µM
and 300 µM doses, and they were in the same group statistically. When the doses of
chromium were examined, 300 µM, 400 µM and 500 µM doses were in the same group in
terms of root length. The highest shoot length was obtained from 500 µM dose. In the nutrient
medium prepared with different doses of lead, the differences in terms of root and shoot
development were not found to be statistically significant. When the fifth and tenth days
measurements were compared in terms of differences between root length and plant height,
higher results were obtained from the tenth day measurements in all applications except
chromium. In chromium application, the difference between days in terms of shoot
development was not statistically significant.
Keywords: Cucumber, Heavy metal, In vitro
GİRİŞ
İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarının da etkisiyle tarımsal ürünlerin güvenilirliği ve
insan sağlığı üzerine olası etkilerinin büyük önem taşıdığı bir kez daha dikkat çekmiştir.
Güvenilir gıdaya karşı artan taleple birlikte, gıda olarak tüketilen tarım ürünlerinin besleyici
içerikleri, fiziksel ve mikrobiyolojik kalite özelliklerinin yanı sıra, bu ürünlerde bulunabilen
sağlık açısından oldukça zararlı ağır metal kalıntıların miktarları da günümüzde önemli bir
kalite unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır (Velioğlu ve ark., 2019). Son dönemlerde,
ekosistemlerin toprak, su ve hava gibi ortamlarında yaygın bir şekilde birikmeye başlayan ağır
metaller, en önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmakta ve yeryüzündeki tüm
organizmaların yaşamını tehdit etmeye başlamaktadır. Dünya nüfusunun hızlı artışı,
sanayileşme ve endüstrileşmenin de artmasına neden olarak ağır metallerin çevreye yayılıp
hava ve toprakta birikmesine neden olmuştur. Ağır metallerin birikmesine neden olan
etmenler, motorlu taşıtların egzozları, volkanik faaliyetler, endüstriyel faaliyetler, maden
yatakları ve işletmeleri, tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar ile kentsel atıklar olarak
sıralanabilir (Stresty ve Madhava Rao, 1999, Asri ve Sönmez 2006). Hava ve toprak yüzeyine
ulaşan ağır metallerden bir kısmı bitki gelişimi için mutlak gerekli iken arsenik, cıva, kurşun
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gibi ağır metaller toksik etkilidir. Ağır metallerin doku ve organlardaki aşırı birikimi, bitki
gelişimi için mutlak gerekli element olmasına bakmaksızın bitkilerin vejetatif ve generatif
organlarının gelişimini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Gür ve ark., 2004, Asri ve
Sönmez, 2006). Ağır metallerin bu toksik etkileri, bitkilerde transpirasyon, stoma hareketleri,
su alımı, fotosentez, enzim aktivitesi, çimlenme, protein sentezi, hormonal denge gibi birçok
fizyolojik olayın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadırlar (Kennedy ve Gonsalves, 1987).
Toksik etki, maruz kalınan ağır metalin cinsine, konsantrasyonuna, organizmaların durumuna
ve bitkinin fizyolojik durumuna göre değişmektedir. Bitkilerin çevresel stres faktörlerine karşı
toleransı bitki türüne, doku ve organın yapısına ve stres faktörünün şiddetine göre farklılık
göstermektedir (Gür ve ark., 2004). Bu nedenlerden dolayı bitkilerin çevresel stres koşullarına
uyum mekanizması bilinmelidir. Bitkilerin ağır metal toksisite tolerans sınırlarının
bilinebilmesi için metal tür ve miktarı, bitkiye yarayışlılık durumu, oluşturduğu zararın şiddeti
ve türü ayrıca zarar oluşum süreci de bilinmelidir. Bu özelliklerin bilinmesi, bitkilerin sağlıklı
gelişimi ve canlılığını koruması bakımından büyük önem taşımaktadır (Paschke ve ark.,
2005). Cucurbitaceae familyasına ait hıyar (Cucumis sativus L.), ülkemizde ve dünyada
yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan salata, turşu, tatlı olarak tüketilen su içeriği oldukça
yüksek bir sebze türüdür. Yetiştiriciliği hem açıkta hem de örtü altında sofralık ve turşuluk
olarak yapılmakta olup üretim miktarı Dünya’da 87.805.086 ton ’dur (FAO, 2019).
Türkiye’de hıyar yetiştiriciliği en fazla Akdeniz ve Ege ve Güney Doğu Anadolu
Bölgelerinde yapılmakta olup üretim miktarı 2.014.230 tondur (TÜİK, 2020).
Bu çalışmanın amacı; hıyar tohumlarına in vitro koşullarda farklı ağır metal ve bunların farklı
dozlarda uygulanmasının çimlenme ve bitki gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Materyal
Deneme, Cumhuriyet Teknokent bünyesinde kurulmuş olan AgroGeneTech bitki doku
kültürü laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırmada BT Bursalfa hıyar çeşidi kullanılmıştır.
Yöntem
Deneme kapsamında yapılan analizler
Çalışma kapsamında MS (Murashige ve Skoog 1962) besin ortamı ve farklı dozlarda
(Kontrol, 100 µM, 200 µM, 300 µM, 400 µM, 500 µM) ağır metaller (Kadmiyum, Kobalt,
Nikel, Alüminyum, Kurşun, Krom, Bakır) kullanılmıştır (Çizelge 1). Besin ortamında karbon
kaynağı olarak sakkaroz, katılaştırmak için agar ilave edilmiştir. Ortam pH’ı 5.8 olacak
şekilde ayarlanmıştır. Ağır metal içeren besin ortamları kaynamaya bırakılmıştır. Kaynama
işlemi sonrası ortamlar 121oC sıcaklıkta, 1.2 atmosfer basınçta 15 dakika süre ile otoklav
edilmiştir. Sterilizasyon sonrası ortamlar steril kabin içerisinde belli oranlarda petrilere
dökümü gerçekleştirilip ortamların soğuyup katılaşması sağlanmıştır. Çalışmada kullanılan
hıyar tohumları % 25’lik sodyum hipoklorit çözeltisinde 20 dakika bekletilmiş ve bu süre
sonunda steril saf su ile 4-5 defa çalkalanarak materyaller steril hale getirilmiştir. Sterilize
edilen tohumlar steril pens ve bisturi yardımı ile steril kabin içerisinde daha önce hazırlanmış
olan besin ortamına ekimi sağlanmıştır. Ekimi tamamlanan tohumlar 25 ± 2°C sıcaklık ve
3.000 lüx’ lük ışık altında 16 saat aydınlık 8 saat karanlık periyotta bekletilmiştir.
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan ortamlar ve sembolleri
DOZLAR
KONTROL 100
200
300
µM
µM
µM
BK
B1
B2
B3
DK
D1
D2
D3
EK
E1
E2
E3
FK
F1
F2
F3
ADLANDIRMA
GK
G1
G2
G3
KK
K1
K2
K3
MK
M1
M2
M3

400
µM
B4
D4
E4
F4
G4
K4
M4

500
µM
B5
D5
E5
F5
G5
K5
M5

AĞIR
METAL
Kadmiyum
Kobalt
Nikel
Alüminyum
Bakır
Krom
Kurşun

Çalışmada Yapılan Ölçüm ve Gözlemler
Çimlenme oranı: Tohum ekimi ile birlikte gerçekleşen çimlenme sayısı (%)
Kotiledon oranı: Her bir sürgünde oluşan yaprak sayısı (%)
Sürgün Uzunluğu: Her bir bitkinin 5. ve 10. günündeki sürgünlerin uzunluğu (cm)
Kök Uzunluğu: Her bir sürgünün 5. ve 10. günündeki kök uzunluğu (cm)
İstatistiksel analiz
Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni ’ne göre 4 tekerrürlü ve her bir tekerrürde 5 petri
olarak şekilde yürütülmüştür. Elde edilen veriler, JMP istatistik paket programında, tesadüf
parselleri deneme desenine göre analiz edilmiştir. Yüzde değerler, açı değerlerine çevrilerek
istatistik analiz uygulanmıştır. Farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğu verilere, LSD testi
uygulanarak harflendirme yapılmıştır. Ayrıca ilişkisi olduğu düşünülen özelliklere, JMP
korelasyon analizi uygulanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Ağır Metaller ve Bitki Üzerindeki Etkileri
Co, Cu, Mn, Mo, Ni ve Zn gibi ağır metaller düşük seviyede veya optimum aralığın altında
bitkilerde temel biyokimyasal ve fizyolojik reaksiyonları gerçekleştirir (Blaylock ve Huang,
2000). Örneğin bakır, fotosentezde (Gad, 2012); manganez, mallik dehidrojenaz ve
oksalosüksinik dekarboksilazda (Millaleo ve ark, 2010) aktif olarak yer alan önemli bir ağır
metaldir (Arif ve ark, 2016). Vitamin B12 formunda bulunan kobalt gibi çeşitli metabolik
enzimlerin önemli bir bileşenidir (Barker ve Pilbeam, 2015), Fe ise sitokromda bir kofaktör
görevi görür (Thomine ve Lanquar, 2011). Bu ağır metal iyonlarının topraktaki
konsantrasyonu, insan faaliyetleri ve çeşitli doğal süreçler yoluyla ciddi şekilde değişmektedir
(Singh ve ark, 2011). Böyle olmasına rağmen ağır metallerin yüksek dozları bitki hücrelerinde
ve toprakta toksik etki oluşturmaktadır. Bu nedenlerle, bitki büyümesi ve metabolik işlevi için
bu faydalı ağır metallerin yalnızca sınırlı bir miktarının gerekli olduğu dikkat çekmektedir. Bu
nedenle, hıyar bitkisinin ağır metallerin konsantrasyonlarına tepkisi incelenmiştir.
Kadmiyum
Farklı dozlarda kadmiyum eklenerek hazırlanan besin ortamlarına ekilen hıyar tohumlarının
çimlenme ve kotiledon oranları Çizelge 2’ de verilmiştir. Ortamlara yapılan ölçüm ve gözlem
sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde en yüksek çimlenme oranının B5 (% 97.22)
ortamında, en düşük çimlenme oranının ise kontrol grubunda (% 82.22) olduğu dikkat
çekmiştir. Hıyar bitkisinde kotiledon oluşum oranı incelendiğinde en yüksek değer B5 (%
81.78), en düşük değer B1 (% 62.00) ortamlarından elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak
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ortamda bulunan 500 µM kadmiyum ağır metalinin hıyar tohumunun çimlenmesini ve
kotiledon oluşumunu olumsuz etkilemediği hatta kontrol grubuyla kıyaslandığında olumlu
etkisinin olduğu dikkat çekmektedir.
Baruah ve ark, (2019) tarafından yapılan bir çalışmada, buğday (Triticuma estivum L),
bezelye (Pisum sativum) ve domatesin (Solanum lycopersicum L.) çimlenmesi ve fide
büyümesini gözlemlemek için farklı ağır metaller (kurşun (Pb), kadmiyum (Cd) ve bakır
(Cu)) kullanılmıştır. Domates tohumları çimlenme aşamasında en hassas olup, bunu bezelye
ve buğday izlemiştir. Fide aşamasında domates hem kadmiyuma hem de bakıra karşı en
yüksek hassasiyet göstermiştir. Nouri ve ark. (2019) H. vulgare’nin kadmiyum stresine
toleransını incelediğinde, çimlenme oranın düştüğünü bildirmiştir.
Çizelge 2. Farklı dozlarda kadmiyum eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının
çimlenme (%) ve kotiledon oranı (%)
Ortamlar
Çimlenme Oranı
Kotiledon Oranı
82.22 e
70.47 c
BK
95.00 b
62.00 e
B1
93.00 c
66.00 d
B2
91.00 d
73.00 b
B3
94.00 bc
71.00 c
B4
97.22 a
81.78 a
B5
LSDçim oranı***= 1.92
LSDkot oranı***= 1.58
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Kadmiyum ağır metalinin farklı dozlarının hıyar bitkisinde kök gelişimi üzerine etkileri
Çizelge 3 ‘de verilmiştir. Buna göre en iyi kök gelişimi kontrol uygulamasında olurken, en
zayıf kök gelişimi B4 (2.02 cm) ve B5 (1.94 cm) ortamlarında görülmüştür. Çizelgeye göre
beşinci ve onuncu gün yapılan ölçümlerde en yüksek kök uzunluğu onuncu günden elde
edilmiştir. Ortamlar ve zaman arasındaki etkileşime göre en iyi ortam B2’nin onuncu günü
olmuştur. Kadmiyum dozu arttıkça kök uzunluğunun azaldığı dikkat çekmiştir. Nouri ve ark.
(2019), kadmiyum konsantrasyonlarındaki artış, H. vulgare (F=7.934, p=0.002) ve H.
distichum'un (F=10.906, p=0.000) kök uzunluğunu önemli ölçüde azalttığını bildirmiştir.
Çizelge 3. Farklı dozlarda kadmiyum eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.34 cd
2.97 ab
2.66 A
BK
2.00 cd
2.50 abc
2.25 BC
B1
2.06 cd
2.99 a
2.52 AB
B2
2.44 bc
2.46 bc
2.45 AB
B3
2.01 cd
2.03 cd
2.02 C
B4
1.99 cd
1.89 d
1.94 C
B5
2.14 B
2.47 A
Ortalama
LSDzam**= 0.22
LSDort**= 0.38
LSDzamxort*= 0.54
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1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda kadmiyum eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün uzunluğu
Çizelge 4 ‘te verilmiştir. Sürgün uzunluğu en yüksek B2 (5.08 cm), B3 (5.08 cm) ve kontrol
grubu (5.04 cm) ortamlarından elde edilirken, en düşük B5 (4.03 cm) ortamında olduğu
görülmüştür. Zamanların ortalaması karşılaştırıldığında ise onuncu günün değerleri beşinci
güne göre daha yüksek bulunmuştur. Ortamlar x zaman interaksiyonu kıyaslandığında ise
kontrol grubunun onuncu gününde en uzun sürgünlere sahip bitkiler elde edilmiştir. En düşük
değerler beşinci günden elde edilmiştir. Nouri ve ark. (2019), yaptıkları çalışmada ayrıca
kadmiyum konsantrasyonlarındaki artışın, H. distichum'un sürgün uzunluğunu önemli ölçüde
azalttığını belirtmiştir.
Çizelge 4. Farklı dozlarda kadmiyum eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
3.82 e
6.26 a
5.04 A
BK
3.74 e
5.31 c
4.53 B
B1
3.97 de
6.19 ab
5.08 A
B2
4.10 de
6.07 ab
5.08 A
B3
3.81e
5.59 bc
4.70 AB
B4
3.57 e
4.50 d
4.03 C
B5
3.84 B
5.65 A
Ortalama
LSDzam***= 0.25
LSDort***= 0.44
LSDzamxort*= 0.62
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Kobalt
Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme (%) ve
kotiledon (%) oranları Çizelge 5’te verilmiştir. İstatistiksel olarak incelendiğinde D2 (%
97.00) ortamından en yüksek çimlenme ve kotiledon sayıları elde edilmiştir. En düşük
çimlenme oranı D5 (% 88.43), kotiledon oranı ise yine D5 (% 26.50) ortamından elde
edilmiştir.
Çizelge 5. Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme
(%) ve kotiledon (%) oranı
Ortamlar
Çimlenme Oranı
Kotiledon Oranı
96.00 a
59.00 b
DK
88.00 d
51.17 c
D1
97.00 a
66.83 a
D2
91.00 c
48.50 d
D3
92.83 b
58.00 b
D4
88.43 d
26.50 e
D5
LSDçim oranı***= 1.60
LSDkot oranı***= 1.48
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1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Çalışmada uygulanan farklı dozlarda kobaltın bitki kök uzunluğu üzerine etkileri Çizelge 6’da
verilmiştir. Zamanla bitkilerin kök uzunlukları arttığı için onuncu günden elde edilen veriler
istatistiksel olarak daha önemli bulunmuştur. Kullanılan ortamlar değerlendirildiğinde ise D1
(3.94 cm), kontrol grubu (3.88 cm) ve D2 (3.68 cm) en uzun köklü bitkileri oluşturmuşlar ve
istatistiksel olarak aynı grupta yer almışlardır. Ortamlar x zaman etkileşimi incelendiğinde
DK (4.90 cm), D1 (4.78 cm) ve D2 (4.69 cm) ortamlarının onuncu günündeki ölçümlerinden
en yüksek değerler elde edilmiştir.
Çizelge 6. Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök uzunluğu
(cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.86 bcd
4.90 a
3.88 A
DK
3.11 bc
4.78 a
3.94 A
D1
2.67 cde
4.69 a
3.68 A
D2
2.40 def
3.34 b
2.87 B
D3
2.19 ef
2.96 bcd
2.57 B
D4
1.86 f
1.96 f
1.91 C
D5
2.51 B
3.77 A
Ortalama
LSDzam***= 0.27
LSDort***= 0.47
LSDzamxort***= 0.66
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün uzunluğu (cm)
Çizelge 7’te verilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre sürgün uzamasını teşvik
eden en iyi ortam kontrol grubu (3.64 cm) olduğu görülmüştür. Bu ortamı D2 (3.51 cm), D1
(3.41 cm) ve D3 (3.31 cm) ortamları izlemiş ve bu üç ortam istatistiksel olarak aynı grupta yer
almıştır. Zamanların ortalamasına göre bitkilerin kök uzunluğu onuncu günde artmış olup
ortamlar ve zamanın etkileşiminde tüm uygulama ve zamanlar istatistiksel olarak kontrol
uygulamasıyla aynı grupta yer almıştır.
Li ve ark. (2009), kobaltın arpa (Hordeum vulgare L.), yağlı tohumlu kolza (Brassica napus
L.), domates (Lycopersicon esculentum L.) toksisitesini incelemiş ve kobaltın bitkinin sürgün
büyümesini ve biyokütlesini azalttığını bulmuştur (Arif ve ark. 2016). Gangaiah ve ark.
(2013) yaptığı bir çalışmada, in vitro koşullarda ağır metal uygulaması yapılan inci darı
(Pennısetum glacum) tohumlarının çimlenme oranlarını incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına
göre ortamdaki kobalt miktarı arttıkça tohum çimlenme oranının düştüğü tespit edilmiştir.
Nohutta (Khan ve Khan, 2010) ve kavunda (Akinci ve Akinci 2010) kobaltın farklı dozlarının
sürgün ve kök gelişimini azalttığı bildirilmiştir.
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Çizelge 7. Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
DK

2.63

4.64

3.64 A

D1

2.50

4.31

3.41 AB

D2

2.47

4.56

3.51 AB

D3

2.41

4.20

3.31 AB

D4

2.16

4.26

3.21 B

D5
Ortalama

1.59
2.29 B

2.90
4.14 A

2.24 C

LSDzam***= 0.22

LSDort***= 0.21

LSDzamxort= Ö.D.

1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Bakkaus ve ark. (2005), 0,1 ve 10 μg g-1 kuru ağırlık arasındaki bitkiler için düşük
konsantrasyonda kobaltın, bitkinin normal metabolik işleyişi açısından yararlı olduğunu
bildirmiştir. Ancak birçok çalışma, normal bitki büyümesi ve gelişimi için toksik hale gelen
ve aynı zamanda bitki hücresi içindeki çeşitli süreçleri değiştiren yüksek konsantrasyonlarda
kobaltın toksik etkilerini kanıtlamıştır (Parmar ve Chanda, 2005; ve Vijayarengan, 2006;
Jayakumar ve ark, 2008; Khan ve ark, 2006; Khan ve Khan, 2010). Jayakumar et al. (2008),
düşük doz kobaltın (5 μg L-1) ragi darısı ve çeltikte tohum çimlenmesini ve kök uzunluğunun
arttığını bildirirken, yüksek dozda (25–100 μg Co L-1) ters durum gözlemlenmiştir. Aşırı
kobalt bitki büyümesini engeller ve fotosentez elektron taşınması gibi hücresel süreçleri devre
dışı bırakır (Yruela, 2005).
Nikel
Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme (%) ve
kotiledon (%) oranı Çizelge 8’ de verilmiştir. Çizelgeye göre en yüksek çimlenme oranı EK
(% 93.50), en düşük çimlenme E5 (%86.50) ortamlarında tespit edilmiştir. Kotiledon oranları
kıyaslandığında, E4 (% 56.20), E3 (% 55.22) ve E2 (% 55.17) uygulamaları arasında fark
bulunmamıştır. En düşük kotiledon oranı kontrol uygulamasından elde edilmiştir.
Yapılan bir çalışmada, nikelin 10 ppm dozunun nohut yetiştiriciliğinde zararsız olduğu
bidirilmiştir. 50 µg’dan fazla nikel bitkilerin büyümesini morfolojik, fizyolojik ve
biyokimyasal fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilediği görülmüştür (Khan ve ark, 2006).
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Çizelge 8. Farklı dozlarda kobalt eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme
(%) ve kotiledon (%) oranı
Ortamlar
Çimlenme Oranı
Kotiledon Oranı
93.50
a
35.00 d
EK
92.00 ab
39.13 c
E1
91.00 b
55.17 a
E2
92.50 ab
55.22 a
E3
91.83 b
56.20 a
E4
86.50 c
43.50 b
E5
LSDçim oranı***= 1.51
LSDkot oranı***= 1.56
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Çalışmada nikelin farklı dozları eklenerek oluşturulan ortamlar kıyaslandığında en uzun köklü
bitki E4 (4.11 cm) ortamından elde edilmiştir (Çizelge 9). Zamanlar kıyaslandığında onuncu
gün ölçümleri ön plana çıkmaktadır. Ortamlar ile zamanlar arasındaki etkileşim
incelendiğinde E4 (5 cm), E3 (4.80 cm), E5 (4.59 cm) ve E2 (4.44 cm) ortamlarının onuncu
gün ölçüm sonuçları istatistiksel olarak aynı grupta yer almış ve ön plana çıkmıştır. 2.57 cm
ile E1, 2.49 cm ile E3 ortamlarının beşinci günleri aynı grupta yer almış ve en düşük değerler
elde edilmiştir.
Çizelge 9. Farklı dozlarda nikel eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök uzunluğu
(cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.69 cde
3.76 b
3.22 CD
EK
2.57 e
3.28 bc
2.92 D
E1
2.62 de
4.44 a
3.53 BC
E2
2.49 e
4.80 a
3.64 BC
E3
3.22 bcd
5.00 a
4.11 A
E4
3.08 cde
4.59 a
3.83 AB
E5
2.78 B
4.31 A
Ortalama
LSDzam***= 0.26
LSDort***= 0.44
LSDzamxort**= 0.63
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda nikel eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün uzunluğu (cm)
Çizelge 10’da verilmiştir. Çizelgeye göre ortamlarda kullanılan farklı dozlar arsındaki fark
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Zamanların ortalamasında onuncu günde sürgün
uzunlukları daha yüksek bulunmuştur. Ortamlar ile zaman arasındaki ilişkiye bakıldığında E2
(4.49 cm) ve E3 (4.42 cm) ortamları aynı grupta yer alırken bu ortamlardan yüksek değerler
elde edilmiştir. Beşinci gündeki ortamlar aynı grupta yer almış ve bu ortamlardan en düşük
değerler elde edilmiştir.
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Khan ve Khan (2010), nikel ve kobaltın etkisini daha düşük (0, 10, 50 ppm) ve daha yüksek
(100, 200 ve 400 ppm) konsantrasyonlarda değerlendirmek için nohut (Cicer arietinum)
üzerinde bir çalışma yapmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; yüksek konsantrasyonda nikel ve
kobalt nohut bitkisinin büyümesini ve biyokütlesini azaltarak, tohum çimlenmesini, klorofil
içeriğini, sürgün ve kök yaralanmasına, yaprak klorozuna, kök nodüllerinin baskılanmasına
neden olarak toksisite oluşturarak bitkinin verimini olumsuz etkilemektedir.
Çizelge 10. Farklı dozlarda nikel eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.29 d
3.60 c
2.94
EK
2.04 d
4.20 ab
3.12
E1
2.26 d
4.49 a
3.37
E2
1.89 d
4.42 a
3.16
E3
2.31 d
3.74 bc
3.03
E4
2.07 d
4.10 abc
3.03
E5
2.14 B
4.09 A
Ortalama
LSDzam***= 0.21
LSDort= Ö.D.
LSDzamxort**= 0.52
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Alüminyum
Çalışmada ölçümler sonucu elde edilen çimlenme ve kotiledon oranları Çizelge 11’de
verilmiştir. Buna göre kontrol grubunda (% 95.00) çimlenme oranı daha yüksek bulunmuştur.
En az çimlenme % 81.67 ile F3 ortamından elde edilmiştir. Kotiledon oranları
kıyaslandığında F5 (% 63.50) ortamı dikkat çekmektedir. F2 (% 49.00) ve F4 (% 48.00)
ortamlarından ise oldukça az kotiledon elde edilmiştir.
Çizelge 11. Farklı dozlarda alüminyum eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının
çimlenme (%) ve kotiledon (%) oranı
Ortamlar
Çimlenme Oranı
Kotiledon Oranı
95.00 a
51.00 c
FK
90.00 d
57.00 b
F1
91.00 cd
49.00 de
F2
81.67 e
50.00 cd
F3
93.50 ab
48.00 e
F4
92.00 bc
63.50 a
F5
LSDçim oranı***=1.86
LSDkot oranı***= 1.66
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda alüminyum eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök uzunluğu (cm)
Çizelge 12’de verilmiştir. Çizelgeye göre, uygulamalar kıyaslandığında kök uzunluğu
açısından F4 (3.85 cm) ön plana çıkmaktadır. Kök uzunluğu en düşük F2 (2.92 cm)
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ortamından elde edilen bitkilerde görülmüştür. Zamanların ortalaması kıyaslandığında ise
onuncu günde kök uzunluklarının arttığı gözlenmiştir. Ortamlar ile zaman arasındaki ilişki
değerlendirildiğinde 5.02 cm ile F4 ortamının onuncu günü ön plana çıkmaktadır. Beşinci gün
ölçüm yapılan bütün ortamlar istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır.
Çizelge 12. Farklı dozlarda alüminyum eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.59 d
3.67 bc
3.13 BC
FK
2.78 d
3.93 bc
3.36 ABC
F1
2.64
d
3.20
cd
2.92 C
F2
2.81 d
3.81 bc
3.31 BC
F3
2.69 d
5.02 a
3.85 A
F4
2.89 d
4.37 ab
3.63 AB
F5
2.73 B
4.00 A
Ortalama
LSDzam***= 0.31
LSDort*= 0.54
LSDzamxort*= 0.76
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Çalışma boyunca uygulanan farklı dozda alüminyum ağır metalinin hıyar bitkisinde sürgün
uzunluğu üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Zamanların ortalaması
kıyaslandığında onuncu gün ölçümlerinde daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Ortamlar ve
zamanlar istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır. Farklı dozlarda uygulanan alüminyum
metalinin zaman içerisinde bitkinin sürgün gelişimini etkilemediği ortaya çıkmıştır. Bitki
sürgün uzunluğu zamanla artmıştır. Fakat bunda alüminyumun bir etkisi olmamıştır.
Çizelge 13. Farklı dozlarda alüminyum eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.10
4.69
3.39
FK
2.22
4.68
3.45
F1
1.91
4.49
3.20
F2
1.93
4.28
3.11
F3
2.04
5.20
3.62
F4
2.12
4.98
3.55
F5
2.06 B
4.72 A
Ortalama
LSDzam***= 0.23
LSDort= Ö.D.
LSDzamxort= Ö.D.
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
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Bakır
Farklı dozlarda bakır eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme (%) ve
kotiledon (%) oranı Çizelge 14’de verilmiştir. Farklı dozdaki uygulamaların istatistiksel
olarak çimlenme ve kotiledon üzerine etkisinin önemli olmadığı dikkat çekmiştir.
Çizelge 14. Farklı dozlarda bakır eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme
(%) ve kotiledon (%) oranı
Ortamlar
Çimlenme Oranı
Kotiledon Oranı
93.00
51.00
GK
90.00
48.00
G1
90.00
53.00
G2
89.00
58.00
G3
92.00
59.00
G4
89.00
47.00
G5
LSDçim oranı= Ö.D.
LSDkot oranı= Ö.D.
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Çalışma boyunca uygulanan farklı dozlarda bakır metalinin bitkilerin kök gelişimi üzerindeki
etkileri Çizelge 15’de verilmiştir. Buna göre zamanla kök uzunluğunun arttığı görülmüştür.
Kullanılan ortamların farkı incelendiğinde ise G2 (3.03 cm), G1 (3.02 cm), GK (2.73 cm) ve
G3 (2.50 cm) aynı grupta yer almış ve bu ortamlar kök uzunluğu yüksek bitkiler
oluşturmuşlardır. Ortamların zamanlara göre durumu kıyaslandığında 3.71 cm ile G2
ortamı’nın 10. gün kök uzunluğu en yüksek bitkiyi oluşturmuştur.
Çizelge 15. Farklı dozlarda bakır eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök uzunluğu
(cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.64 cd
2.81 bc
2.73 A
GK
2.48 cde
3.56 ab
3.02 A
G1
2.34 cde
3.71 a
3.03 A
G2
2.03 def
2.97 abc
2.50 A
G3
1.32 f
1.86 ef
1.59 B
G4
1.78 ef
1.40 f
1.59 B
G5
2.10 B
2.72 A
Ortalama
LSDzam***=0.31
LSDort***= 0.53
LSDzamxort*= 0.75
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda bakır eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün uzunluğu Çizelge
16’da verilmiştir. Buna göre en yüksek sürgün uzunluğu 3.58 cm ile G3 ortamında
görülmüştür. Zamanların ortalamasına göre onuncu günde alınan ölçümler daha yüksek
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bulunmuştur. Zamanın ortamlar üzerindeki etkisi incelendiğinde; G3 (5.29 cm), G2 (5.10 cm)
ve G1 (4.82 cm) ortamlarının onuncu gün ölçümlerinden uzun sürgünlere sahip bitkiler elde
edilmiştir ve bu ortamlar istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır.
Bakır toprakta yüksek miktarda bulunduğunda bitkilerde sitotoksik hasara neden olur, bu da
bitki büyümesinin engellenmesine ve kloroza neden olur (Lewis ve ark, 2001). Bakır
toksisitesi, maş fasulyesinin büyümesini, kuru maddesini ve verimini olumsuz etkilemektedir
(Manivasagaperumal ve ark, 2011). Aynı zamanda çay bitkisinin yetiştirildiği ortamda da
yüksek konsantrasyonlarda bakır elementinin bulunması, bitkinin büyümesini ve oksidatif
mekanizmasını ( Dey ve ark, 2015) olumsuz etkiler.
Çizelge 16. Farklı dozlarda bakır eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
1.96 c
3.92 b
2.94 CD
GK
1.60 c
4.82 a
3.21 BC
G1
1.83 c
5.10 a
3.47 AB
G2
1.87 c
5.29 a
3.58 A
G3
1.77 c
3.89 b
2.83 DE
G4
1.50 c
3.59 b
2.54 E
G5
1.75 B
4.44 A
Ortalama
LSDzam***= 0.21
LSDort***= 0.36
LSDzamxort***= 0.52
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Krom
Çalışmada besin ortamlarına farklı dozlarda krom eklenmiş ve hıyar tohumlarının çimlenme
(%) ve kotiledon (%) oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir (Çizelge 17). Elde edilen verilere
yapılan istatistik analizleri sonucu % 94.58 ile K2 ortamında en iyi çimlenmenin gerçekleştiği
tespit edilmiştir. K5 ortamında (% 83.00) ise çimlenme oranının en düşük olduğu
belirlenmiştir. Aynı şekilde kotiledon oranları kıyaslandığında da K2 (% 74.08) ortamı en
yüksek, K5 (% 60) ortamı en düşük oranları vermiştir. Farklı türler için yüksek krom
konsantrasyonlarının tohumu çimlenmesini önleyici etkisi hakkında raporlar vardır. Kromun 5
ile 40 mgl-1 konsantrasyonu yoncada çimlenmeyi % 15'ten % 55'e düşürmektedir (Peralta ve
ark, 2001). 0.01 ile 10 mM konsantrasyonu kerevizde % 2.2 ile % 100.0 (Scoccianti ve ark,
2006) ve 25 ile 100 mgl-1 konsantrasyonu bezelyede %17 ile 44 oranında çimlenme miktarını
azaltıcı etkiye sahiptir (Pandey ve Pandey, 2008). Ayrıca in vitro koşullarda yapılan bir
çalışma, 10-800 ppm konsantrasyonunda krom uygulamasının, pirinç çeşitlerinin
çimlenmesini %100'den 0.86'ya etkili bir şekilde azaldığını göstermiştir (Gyawali ve Lekhak,
2006). Akinci ve Akinci (2010) tarafından, kromun kavun (Cucumis melo L.) tohumunun
çimlenmesi üzerindeki inhibitör etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmaya göre, G-max, 0, 2.5 ve 5 mgl-1 konsantrasyonlarından
etkilenmezken, 10, 25, 50, 75, 100, 200 ve 300 mgl-1 konsantrasyonlarından negatif olarak
etkilenmiştir.
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Çizelge 17. Farklı dozlarda krom eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme
(%) ve kotiledon (%) oranı
Ortamlar
Çimlenme Oranı
Kotiledon Oranı
86.24
c
71.13 b
KK
88.12 b
63.05 b
K1
94.58 a
74.08 a
K2
86.00 c
72.00 b
K3
81.00 e
48.00 e
K4
83.00 d
60.00 d
K5
LSDçim oranı***= 1.53
LSDkot oranı***= 1.85
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda krom eklenen besin ortamlarının hıyar bitkisinin kök gelişimi üzerindeki
etkileri Çizelge 18’da verilmiştir. Buna göre ortamlar kıyaslandığında; K5 (3.55 cm), K3
(3.53 cm) ve K4 (3.43 cm) ortamları istatistiksel olarak aynı grupta yer almış ve uzun köklü
bitkiler oluşturmuştur. K2 (2.88 cm) ve K1 (2.63) kontrol uygulamasıyla aynı grupta yer
alarak kök boyları daha kısa kalmıştır. Zamanla kök boylarında uzamalar meydana gelmiştir.
Ortam ve zaman arasındaki etkileşim incelendiğinde K3 (4.72 cm), K5 (4.70 cm) ve K4 (4.44
cm) ortamlarının onuncu gün ölçümlerinden yüksek değerler elde edilmiştir. Beşinci gün
ölçümlerinde uygulanan dozlar arasında farklılıklar görülmediği dikkat çekmiştir. Gangaiah
ve ark. (2013) yaptıkları bir çalışmada, in vitro koşullarda inci darıya uygulanan krom ağır
metalinin konsantrasyonu arttıkça çimlenmenin azaldığını bildirmiştir. 100 ppm krom
uygulamasında hiç çimlenme olmadığı belirtilmiştir.
Çizelge 18. Farklı dozlarda krom eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök uzunluğu
(cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
2.00 c
3.29 b
2.64 B
KK
1.91
c
3.34
b
2.63 B
K1
2.12 c
3.64 b
2.88 B
K2
2.33 c
4.72 a
3.53 A
K3
2.42 c
4.44 a
3.43 A
K4
2.40 c
4.70 a
3.55 A
K5
2.20 B
4.02 A
Ortalama
LSDzam***= 0.25
LSDort***= 0.44
LSDzamxort*= 0.62
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda krom eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün uzunluğu (cm)
Çizelge 19’de verilmiştir. Buna göre, ortamlar ve zaman arasındaki etkileşim önemsiz
bulunmuştur. Krom metalinin besin ortamına farklı dozlarda eklenmesi bitkinin sürgün
gelişimini etkilememiştir. Ortamların ortalaması kendi aralarında kıyaslandığında ise, en uzun
sürgüne sahip bitkiler K5 (4.68 cm) ortamından elde edilmiştir. Yapılan bir çalışmada, yedi
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bitki türünün (Hint hardalı, kanola, yonca, soya fasulyesi, ayçiçeği, tütün ve loblolly çamı) 1
mM'de krom toleransı için araştırılmıştır. Krom uygulamasıyla birlikte tüm türlerin gövde
uzama oranının azaldığı tespit edilmiştir (Mei ve ark., 2002).
Çizelge 19. Farklı dozlarda krom eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
3.98
3.98
3.88 DE
KK
3.69
3.37
3.53 E
K1
4.10
4.08
4.09 CD
K2
4.74
4.52
4.63 AB
K3
4.62
3.94
4.28 BC
K4
4.60
4.77
4.68 A
K5
4.26
4.11
Ortalama
LSDzam= Ö.D.
LSDort***= 0.38
LSDzamxort= Ö.D.
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Sırasıyla 0, 10, 50 ve 100 mgkg-1 krom ilavesine bitki tepkilerini incelemek için yapılan bir
çalışmada, toprak krom ile inkübe edilmiştir. Bu işlemden 25 gün sonra turp ekilmiştir.
Çalışma sonunda kök ve sürgünlerin kuru madde verimleri daha yüksek değerler göstermiş,
ancak bu dokular 100 mg kg-1 krom uygulandığında azalmıştır (Fernandez ve ark., 2002).
Gardea-Torresdey ve ark. (2004) 20, 40 ve 80 mgl-1'deki krom konsantrasyonları,
Convolvulus arvensis'te kontrol grubuyla kıyaslandığında kök ve sürgünlerin uzunluklarını ve
kuru biokütlesini azalttığını bildirmişlerdir.
Kurşun
Çalışma boyunca uygulanan beş faklı dozda kurşun ağır metalinin hıyar tohumlarının
çimlenme (%) ve kotiledon (%) oranı Çizelge 20’de verilmiştir. Çizelgeye göre, % 95.00 ile
M1 ortamı çimlenme oranı açısından en iyi ortam olarak bulunmuştur. Kotiledon oluşumu
açısından değerlendirildiğinde ise % 68.00 ile yine M1 ortamı olumlu sonuçlar vermiştir.
Gangaiah ve ark. (2013) yaptıkları bir çalışmada, kurşun ağır metalinin farklı dozlarda inci
darısına in vitro koşullarda uygulanmasının çimlenmeyi etkilemediğini bildirmiştir. Kurşun
dozunun artması, tohum çimlenme yüzdesini etkilememiştir.
Gangaiah ve ark. (2013) tarafından yapılan bir çalışmada, inci darının ağır metal stresini
incelenmiştir. İlginç bir şekilde kurşun ortamlarından alınan sonuçlar oldukça farklılık
göstermiştir. İnci darının fizyolojik gelişimi kullanılan tüm konsantrasyonlarda önemli
farklılıklar göstermemiştir. Lamhamdi ve ark (2011) tarafından buğdayda gözlemlenen tohum
çimlenmesi ve büyümedeki bir inhibisyonun aksine, kurşuna maruz kalma birkaç istisna
dışında çimlenme yüzdesinde önemli bir değişiklik göstermemiştir. Sonuç olarak P.
glaucum'un çimlenmesinde hem krom hem de kobaltın kurşun uygulamalarına göre daha fazla
olumsuz etki gösterdiği not edilmelidir. Bu çalışmada da kurşun uygulamasının çimlenme
oranı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunsa da çok fazla kayıp olmamıştır.
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Çizelge 20. Farklı dozlarda kurşun eklenen besin ortamlarında hıyar tohumlarının çimlenme
(%) ve kotiledon (%) oranı
Ortamlar
Çimlenme Oranı
Kotiledon Oranı
90.00 b
64.00 b
MK
95.00 a
68.00 a
M1
93.33 ab
58.00 c
M2
90.33 b
51.00 d
M3
90.00 b
51.33 d
M4
91.00 b
66.00 ab
M5
LSDçim oranı*= 3.46
LSDkot oranı***= 2.22
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Farklı dozlarda kurşun eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök uzunluğu (cm)
Çizelge 21’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ortamlar arasındaki fark istatistiksel
olarak önemli değildir. Zamanların ortalaması kıyaslandığında onuncu günde yapılan
ölçümler daha yüksek sonuçlar vermiştir. Ortamlar ve zamanın arasındaki etkileşime göre,
M1 (3.49 cm) ortamının onuncu günü kontrol uygulamasıyla (3.41 cm) aynı grupta yer
almıştır. Bu iki ortamdan en yüksek değerler elde edilmiştir. M1 (1.80 cm) ortamından ise en
düşük değerler olduğu dikkat çekmiştir.
Çizelge 21. Farklı dozlarda kurşun eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin kök
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
1.93 de
3.41 a
2.67
MK
1.80 e
3.49 a
2.64
M1
1.99 de
2.71 bc
2.35
M2
1.84 de
3.24 ab
2.54
M3
2.29
cde
2.77
bc
2.53
M4
2.22 cde
2.36 cd
2.29
M5
2.01 B
3.00 A
Ortalama
LSDzam***= 0.22
LSDort= Ö.D.
LSDzamxort***= 0.55
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Çalışmada farklı dozdaki kurşunun sürgün gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir (Çizelge 22).
Bu sonuçlara göre, ortamlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. İki
farklı zamanda yapılan ölçümler arasındaki farklılıklar önemli olarak bulunmuş ve zamanla
bitkileri gelişerek sürgün uzunluklarının arttığı göze çarpmıştır. Ortamlar ve zaman arasındaki
ilişkiye göre, M5 ortamının beşinci gününde sürgün uzunluğu en yüksek olan bitkiler elde
edilmiştir.
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Çizelge 22. Farklı dozlarda kurşun eklenen besin ortamlarında gelişen bitkilerin sürgün
uzunluğu (cm)
Zaman
Ortamlar
5. gün
10. gün
Ortalama
3.57 cde
3.52 cde
3.54
MK
3.64 b-e
4.18 ab
3.91
M1
3.77 b-e
3.77 b-e
3.77
M2
4.08 abc
3.99 a-d
4.03
M3
4.22 ab
3.46 de
3.84
M4
4.39 a
3.23 e
3.81
M5
3.94 A
3.69 B
Ortalama
LSDzam***= 0.25
LSDort= Ö.D.
LSDzamxort***= 0.61
1 Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemli
bulunmuştur
2 Ö.D.. Önemli değil; *. P<0.05. **p ≤ 0.01. ***p ≤ 0.001’i ifade etmektedir
Gangaiah ve ark. (2013) yaptığı çalışmada, kurşun çimlenmede olduğu gibi kök uzunluğu ve
sürgün gelişiminde de önemli farklılıklar göstermemiştir. Bu çalışmada da kurşunun farklı
konsantrasyonları kök ve sürgün gelişimi üzerinde etkili bulunmamıştır. Farklı çalışmalardaki
sonuçlar, bu çalışmayı destekler niteliktedir. Metallerin toksisitesi ve toleransının bitki türü ve
büyüme aşamalarına göre değişmektedir (Baruah ve ark, 2019).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Deneme kapsamında, hıyar (Cucumis sativus L.) tohumlarına in vitro koşullarda farklı ağır
metallerin uygulanmasının çimlenme ve bitki gelişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Çalışmada kullanılan ağır metaller değerlendirildiğinde, artan dozların çimlenme üzerine
etkisi alüminyum ve kadmiyumda engellediği, nikel ve bakırda ise etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde tüm ağır metallerin ortalama 100 ve 200 µM
dozları kotiledon oluşumunu teşvik ettiği görülmüştür. Kök oluşumu üzerine etkileri ise;
nikelin artan dozlarının gelişimini etkilemediği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, ağır metal
alanlarının bitki büyüme ve gelişme modelinin değerlendirmesi açısından oldukça önemlidir.
Ayrıca diğer bitki türlerinin de ağır metal stresine karşı tepkisinin belirlenmesi açısından da
önem arz etmektedir.
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ÖZET
Kontrolsüz bir şekilde paylaşılan WhatsApp, Facebook, WikiPedia, Instagram, Twitter gibi
sosyal paylaşım hesaplarındaki veriler her geçen gün artış göstermektedir. Artan büyük ham
veri yığını içerisinde kullanıcıların anlamlı içeriklerin tespit edilerek binlerce verinin otomatik
olarak kategorize edilmesi önemlidir. Gerçekleştirilen çalışmada, artan veri yığını içerisinde
birden fazla kategoriye sahip sosyal paylaşım sistemi verileri araştırılmıştır. Araştırmalar
neticesinde çok etiketli sosyal paylaşım sistemlerine örnek veri yığınına sahip bir veri seti
tercih edilerek yenilemeli sinir ağı tabanlı derin öğrenme modelleri ile otomatik
sınıflandırmaya çalışılmıştır. Bu maksatla makalede kullanılmak üzere Bidirectional Long
Short Term Memory (BiLSTM) tabanlı derin öğrenme modeli önerilmiştir. Önerilen yapının
çalışmasında keras gömme katmanı kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar neticesinde
BiLSTM yöntemiyle %98.31 ve %86.01 test ve eğitim doğruluk değerlerine ulaşılmıştır.
Önerilen modelden elde edilen sonuçlar incelendiğinde farklı çok etiketli metin veri setlerine
uygulanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bidirectional Long Short Term Memory, Long Short Term Memory,
Çok Etiketli Metin Sınıflandırma, Sosyal paylaşım sistemi
ABSTRACT
The data in social networking accounts such as WhatsApp, Facebook, Wikipedia, Instagram,
Twitter, which are shared uncontrollably, are increasing day by day. It is important to
automatically categorize thousands of data by detecting the meaningful content of users in the
increasing large raw data pile. In the study, social sharing system data with more than one
category was investigated in the increasing data pile. As a result of the research, a data set
with a sample data stack for multi-label social sharing systems was preferred and automatic
classification was tried with recursive neural network-based deep learning models. For this
purpose, a deep learning model based on Bidirectional Long Short Term Memory (BiLSTM)
is proposed to be used in this article. In the study of the proposed structure, as a result of the
experimental studies using the keras embedding layer, 98.31% and 86.01% test and training
accuracy values were reached with the BiLSTM method. When the results obtained from the
proposed model are examined, it is thought that it can be applied to different multi-label text
data sets.
1. Giriş
Sosyal bir varlık olan insanoğlu geçmişteki veya günümüzde yaşadığı arkadaşlıklarını
sürdürebilmek ve yeni ilişkiler kurmak için WhatsApp, Facebook, WikiPedia, Instagram,
Twitter gibi sosyal paylaşım hesaplarını kullanmaktadır. Belirtilen sosyal paylaşım sistemleri
başta olmak üzere ucuz ve hızlı bir şekilde bilgi paylaşım sistemlerindeki kullanıcı sayısı her
geçen gün artış göstermektedir [1]. Sosyal paylaşım sistemlerindeki kullanım artışı, veri
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paylaşımlarını da artırmaktadır. Bu veri artışları içerisinde profesyonel sahte haber içerikleri
üretilebildiği gibi içeriği olumsuz sayılabilecek verilerin sosyal platformlarda hızlı bir şekilde
paylaşıldığı da görülmektedir [2].
Sosyal paylaşım sistemlerindeki veri ve haberlerdeki güvensizlik kullanıcıları etkilediği gibi
içeriği olumsuz ve müstehcen içeriklere sahip yorumlarda kullanıcıları negatif olarak
etkilemektedir. Bu tür içerikler kullanıcı tutumlarında değişikliğe sebep olabilmektedir [3].
Bu tür içeriklerin artmasının ana sebebi insanları kolaylıkla etkileme özelliğine sahip sosyal
paylaşım sistemlerinin kontrol dışı olmasıdır. Kontrolsüz olarak negatif düşünce ve
davranışların sosyal paylaşım ortamlarında paylaşılması, bu tür faydasız düşüncelerin artış
göstermesine sebep olmaktadır.
Bu makale, internet ortamında belirli bir sosyal paylaşım sistemine ait yorumlardaki sınıfların
otomatik kategorize edilmesini sağlamaktadır. Gerçekleştirilen otomatik kategorize ve
sınıflandırma işlemi sayesinde kullanıcıların mesaj içeriği okumadan önce bilgilendirilmesi
sağlanabilecektir. Belirtilen bu amaç doğrultusunda Wikipedia sosyal paylaşım sistemine ait
kullanıcı yorumları üzerinde yapılan deneysel çalışmalar neticesinde aynı veri üzerinden bir
ya da daha fazla hedef etiketine sahip içeriklerin otomatik sınıflandırılması sağlanmıştır.
Çok etiketli metin sınıflandırma yaklaşımlarında derin öğrenme algoritmaları klasik LDA [4]
ve KNN [5] algoritmalarına göre farklı sebeplerden dolayı daha iyi sonuç vermektedir.
Bunlardan ilkinde klasik makine öğrenme algoritmaları yerine derin öğrenme
algoritmalarında otomatik öznitelik çıkarma işlemleri gerçekleştirilmektedir [6]. İkincisi ise
büyük ölçekli veri setlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor olmasıdır [7]. Belirtilen sebeplerden
dolayı çok etiketli metin sınıflandırma problemine en iyi çözümü sunmak isteyen
araştırmacılar derin öğrenme yöntemlerine yönelmişlerdir [8]. Mevcut olan kelime, sözcük ve
çeviri uygulamaları makine öğrenme tabanlı yöntemler yerine derin öğrenme modelleri ile
değiştirilmektedir [9]. Bu dönüşümler sonucunda elde edilen performans metrikleri
incelendiğinde derin öğrenme tabanlı modellerin klasik makine öğrenme yöntemlerinden daha
iyi sonuç verdiği ifade edilmektedir [10].
Literatürde çok etiketli metin sınıflandırma problemleri çözmek için önerilen derin örenme
modelleri incelenmiştir. Öznitelik çıkarma katmanı olarak da bilinen konvolüsyon
katmanların ardı sıra yirmi dokuz tanesinin bir araya gelmesinden oluşan bir derin öğrenme
modelinin geliştirildiği görülmektedir [11]. Geliştirilen bu modele benzer şekilde [12], ardı
sıra beş adet konvolüsyon katmanından oluşan bir model önermiştir. Belirtilen modellere
benzer şekilde derin öğrenmenin en önemli katmanı olarak görülen konvolüsyon ve
maksimum havuzlama katmanlarının bir araya gelmesinden oluşan bir derin öğrenme modeli
önerilmiştir [13].
Bu makale çalışmasında doğal dil işleme yöntemleri ile birlikte sıklıkla kullanılan CNN ve
RNN yöntemlerinin [7, 14] aksine BiLSTM yöntemi kullanılmıştır. Doğal dil işleme
uygulamalarında, derin öğrenme modellerini oluşturan parametreler uygun bir şekilde
ayarlandığında performans kriterlerinde etkili bir yükselme görüldüğü ifade edilmektedir [15–
17]. Çok etiketli metin sınıflandırma işleminde doğal dil işleme ve yenilemeli sinir ağlarını
temel alan derin öğrenme modelleri kullanılmıştır. Araştırmacılara açık bir veri setinde, tüm
metinlerin aynı standarda getirilebilmesi için rakamların temizlenmesi, küçük harfe çevirme,
boşluk ve özel karakterlerin kaldırılması gibi ön işlemler uygulanmıştır. Ön işlemlerden
geçirilmiş metin öbekleri eğitim ve test olmak üzere ayrılmıştır. Metin öbekleri keras gömme
katmanı kullanılarak önceden eğitilmiş ağlar yardımıyla eğitilmiştir. Eğitilen ağlar yardımıyla
oluşturulan modele verilen test verileri sonucunda test performans sonuçları elde edilmiştir.
Eğitim ve test işlemleri sonucunda elde edilen performans sonuçları literatürde sıklıkla
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kullanılan metrikler kullanılarak sunulmuştur. Yapılan işlemler ve önerilen modeller
neticesinde çalışmanın literatüre sağladığı katkılar aşağıda verilmiştir.





Yenilemeli sinir ağı tabanlı BiLSTM modelinin önerilmesi sağlanmıştır.
Kullanılan veri setinin büyük olması ve eğitiminin uzun sürmesinden dolayı hafif bir
BiLSTM modeli önerilmiştir.
Önerilen derin öğrenme modelinin performans değerleri F1 puanı, kesinlik, duyarlılık,
doğruluk gibi genel performans metriklerine göre sunulmuştur.
Önerilen model ile Wikipedia yorumlarının otomatik sınıflandırılması çok kısa sürede
gerçekleştirilmiştir.

Makalenin bundan sonraki adımları üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Wikipedia
yorumlarını analiz ederek sınıflandırabilmek için kullanılacak materyal hakkında bilgi
verilmiştir. Aynı zamanda makale çalışması kapsamında kullanılan derin öğrenme
mimarisinin temeli verilmiştir. İkinci bölümde ise genel performans metriklerine göre elde
edilen sonuçlar verilmiştir. Son bölümde ise çalışma neticelendirilmiştir.
2. Materyal ve Metot
Materyal ve Metot bölümünde makale çalışması kapsamında kullanılan Wikipedia veri seti
hakkında bilgi verilmektedir. Kullanılan veri seti detaylandırıldıktan sonra bu veri setini
eğitecek olan derin öğrenme modelinin teorik temelleri incelenmiştir.
2.1. Materyal
Uzman insanlar tarafından hangi metinin hangi sınıfa ait olduğunu belirleyecek veri setleri az
rastlanmaktadır [25]. Yapılan araştırma neticesinde tüm araştırmacılara açık, metin uzmanları
tarafından etiketlenmiş bir Wikipedia kullanıcı yorum veri seti kullanılmıştır [18]. Bu veri seti
altı farklı sınıf etiketine sahip 20.000 kelimeden meydana gelmektedir [7]. Kullanılan veri seti
%80 eğitim, %10 test ve %10’u doğrulama verisi olacak şekilde üç parçaya bölünmüştür. Veri
setindeki sınıf etiketlerinin yüzde doksana yakını herhangi bir sınıf etiketine sahip değildir.
Geriye kalanın da %9.58’i toxic sınıfına ait iken geriye kalanı diğer sınıflara aittir.
Kullanılan veri setinde, toxic, severe toxic, obscene, threat, insult ve identity hate olmak üzere
6 farklı hedef etiketi bulunmaktadır. Aynı anda bir yorum birden fazla etikete sahip
olabilmektedir. Bu durumda problem çok sınıflı metin probleminden çok etiketli metin
problemine dönüşmektedir. Belirtilen kapsamda tanımlı hedef etiketlerine sınıflandırma
işleminde doğal dil işleme ve yinelemeli sinir ağlarından olan BiLSTM yöntemi
kullanılmıştır. Çok etiketli metin sınıflandırma probleminde ilk olarak veri setindeki tüm
metinlerin aynı standarda getirilebilmesi için rakamların temizlenmesi, küçük harfe çevirme,
boşluk ve özel karakterlerin kaldırılması gibi ön işlemler uygulanmıştır. Sonrasında ön
işlemlerden geçirilmiş metin öbekleri eğitim ve test olmak üzere ayrılmıştır. Üçüncü işlemde
ise metin öbekleri keras gömme katmanı kullanılarak önceden eğitilmiş ağlar yardımıyla
eğitilmiştir. Bu eğitim işlemi de doğruluk grafiklerinde doğrudan eğrinin yüksek başarı oranı
sağlamasına imkan tanımaktadır. Bu şekilde sıfır ve sıfıra yakın noktalardan eğitim ve test
grafikleri yerine ilk adımda daha yukarılardan performans sonuçları elde edilmesi
sağlanmıştır.
2.2. BiLSTM
Gizli durumlara sahip ve belirli bir zamanda gizli durumları önceki durumlar tarafından
tetiklenen ileri beslemeli sinir ağları RNN mimarisi olarak tanımlanmaktadır [14]. Belirtilen
sebepten dolayı RNN mimarileri değişken uzunluktaki dizileri işleyerek bağlamsal bilgiyi
modelleyebilmektedir [19]. LSTM yöntemleri ise RNN yapılarındaki kaybolan gradyan
sorununa çözüm sunan bir yöntemdir. Hatırlanmak istenen verilerin uzun süreli hatırlanması
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konusunda diğer RNN tabanlı modellerden daha iyi sonuçlar vermektedir [20, 21]. LSTM,
sıralı veri girişine sahip zaman serilerindeki zincir yapısına sahiptir [22]. Çetiner ve Kara
(2022) [23] GRU yapılarında olduğu gibi LSTM yapılarında da dışarıdan gelen bilgi 𝑥𝑡 ,
mevcut durum öncesi durumu ifade eden yapı ℎ𝑡−1 ve mevcut durum ℎ𝑡 sembolleri ile
gösterilmektedir.
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑋𝑡 + 𝑈𝑓 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓 )

(1)

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑋𝑡 + 𝑈𝑖 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑡 )

(2)

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑋𝑡 + 𝑈𝑜 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜 )

(3)

𝑔𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝑔 𝑥𝑡 + 𝑅𝑔 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑔 )

(4)

Denklem 1-4 arasında 𝑊 ağırlık değerini temsil ederken, 𝑅 tekrarlayan ağırlık değerini ve 𝑏
ise biası göstermektedir. Denklem 1-4 arasında bulunan 𝑓𝑡 , 𝑖𝑡 , ve 𝑜𝑡 terimleri sırasıyla t
anındaki unutma, giriş ve çıkış kapılarını temsil etmektedir. 𝑔𝑡 ise durum katmanını
göstermektedir. Standart LSTM, yalnızca tarihsel bağlamdan faydalanırken gelecekteki
zamansal içerikten faydalanmamaktadır [14]. BiLSTM, bir ileri ve bir geri gizli katmanı
birleştirerek hem önceki hem de sonraki zamansal içeriklere erişim sağlanmaktadır. İleri
durumdan geriye doğru yayılım gerçekleştirerek eğitim işlemi gerçekleştirilmektedir [24].
3. Önerilen BiLSTM Modeli
Bu bölümde Wikipedia verilerini sınıflandırmak için RNN tabanlı BiLSTM derin öğrenme
modeli önerilmiştir. Önerilen modelin katman yapısı, adım sayısı, elde edilen performans
metrikleri ve çalışma süreleri bu bölümde sunulmuştur. Önerilen BiLSTM modelinde
toplamda 9 katmandan oluşmaktadır.
Modelin ilk katmanı 148243 uzunluğundaki keras gömme katmanından oluşmaktadır. İkinci
katmanda ise 128 nöron uzunluğunda iki yönlü LSTM katmanı eklenmiştir. Üçüncü katmanda
ise 64 nöronlu iki yönlü LSTM katmanı tanımlanmıştır. Dördüncü katmanda ise 1 adet toplu
normalleştirme katmanı tanımlanmıştır. Altıncı katmanda 0.3 oranında nöron bırakma
uygulayan unutma katmanı bulunmaktadır. Yedinci ve sekizinci katmanda iki adet 150
nöronlu ReLU aktivasyon fonksiyonlu bir tam bağlantı katmanı bulunmaktadır. Son katmanda
ise çıkış hedef etiket sayısına eşit sayıda nörona sahip sigmoid aktivasyon fonksiyonlu
sınıflandırma katmanı tanımlanmıştır.
Detayları verilen katman yapısının 15 iterasyonlu denemelerinde Adam optimizasyon yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen performans metrikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Denklem 5-8
arasındaki formüllere göre derin öğrenme modelinden elde edilen sonuç değerleri elde
edilmiştir. Tablo 1’de verilen ölçüm sonuçları [25] çalışmasındaki temel formüllere göre
hesaplanmıştır.
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𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
𝑇𝑃
𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
𝑇𝑃
𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘𝑥𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘
𝐹1 = 2𝑥
𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 + 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘
𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 =

(5)
(6)
(7)
(8)

Tablo 1. Önerilen BiLSTM modeli performans sonuçları
Algoritma
Kesinlik
Duyarlılık
F1 Puanı Doğruluk
BiLSTM model
0.8745
0.8489
0.0369
0.8601
(eğitim)
BiLSTM model
0.7465
0.6670
0.7007
0.9831
(test)

Şekil 1. BiLSTM eğitim ve test doğruluk, kayıp grafikleri
Şekil 1’de eğitim doğruluk ve kayıp grafikleri ile test doğruluk ve kayıp grafikleri
sunulmuştur. Sunulan grafiklere göre Tablo 1’de sunulan performans doğruluk değerleri elde
edilmiştir.
4. Sonuçlar
İnternet kullanıcı sayısındaki artış ile birlikte sosyal paylaşım sistemlerinin de kullanımında
büyük bir artış bulunmaktadır. Bu artışın olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da
olabilmektedir. Olumsuz yanlarından biri olan kullanıcı yorumlarının el ile kontrol edilmesi
ya da otomatik olarak farklı sınıf etiketlerine göre sınıflandırılması gerekmektedir. Bu işlemi
gerçekleştirebilmek için BiLSTM tabanlı bir derin öğrenme modeli geliştirilmiştir. Önerilen
derin öğrenme modeli ile %98.31 test başarı oranına ulaşılmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda
BiLSTM modelinin parametreleri deneysel çalışmalar ile tespit edilmiştir. Bundan sonraki
akademik araştırmalarda, derin öğrenme modelinin parametrelerinin en iyi sonuç verenleri
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optimizasyon yöntemleri ile otomatik belirlenmesi amacıyla bir akademik çalışma
gerçekleştirilecektir.
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ÖZET
Amaç: Bu araştırma 18-65 yaş arasındaki bireylerde duygusal yeme durumunu ve etkileyen
faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç yöntem: Araştırma Nisan 2022 tarihinde 788 kişi ile çevrimiçi olarak yapıldı. Verilerin
toplanmasında kartopu yöntemi kullanıldı. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Duygusal Yeme
Ölçeği ile toplandı. Anket bağlantısı, e-postalar ve sosyal medya aracılığıyla kişilere
gönderildi. İlk form araştırmacının yakın çevresinde bulunan 18-65 yaş arasındaki bireye
gönderilerek, bu kişi aracılığıyla anketin olabildiğince çok kişiye ulaştırılması teşvik edildi.
Çalışmaya 18-65 yaş arasında, Türkçe okuyabilen ve anlayabilen, araştırmaya katılmayı kabul
eden bireyler dahil edildi. Verilerin analizi sayı, yüzde, standart sapma, İndependent Sample
T ve One Way Anova testleri ile yapıldı.
Bulgular: Katılımcıların duygusal yeme ölçeği puan ortalaması 12.32 ± 6.74 olarak bulundu.
Yaş ortalaması 33.70 ± 13.51,%67.5 ‘i kadın, %32.5’i erkektir. Evli olan kişiler çalışmanın
%51.8’ ini oluştururken, bekar olan bireyler %48.2 sini oluşturmaktadır. Çekirdek aile tipinde
yaşamını sürdüren bireyler %83.4 oranındadır. Katılımcıların %74.7’sinin gelir durumu orta
düzeydedir. %53.8’i üniversite mezunu olup, %45.9’unun annesinin ve %36.4’ ünün
babasının ilkokul mezunu olduğu bulundu. %61.3’ünün il merkezinde ikamet ettiği %24.5’
inin sigara kullandığı saptandı. Cinsiyet, öğrenim durumu, anne-baba öğrenim düzeyi ve
sigara içme davranışı ile duygusal yeme ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu bulundu (p < 0.05).
Sonuç: Katılımcıların duygusal yiyici olduğu görülmektedir. Duygusal yeme davranışını
cinsiyet, öğrenim durumu, anne-baba öğrenim düzeyi ve sigara içme davranışı etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: Duygusal yeme, toplum, yeme davranışı.
EMOTIONAL EATING AND ITS AFFECTING FACTORS IN INDIVIDUALS
BETWEEN 18-65 YEARS
ABSTRACT
Objective: This research was carried out to determine the emotional eating status and
affecting factors in individuals between the ages of 18-65.
Material Method: The research was conducted online with 788 people in April 2022. With
the snowball method in your data. Data were collected with the Personal Information Form
and the Emotional Eating Scale. The survey link was sent via emails and social media. When
the first form is sent to an individual between the ages of 18-65 with the person close to the
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researcher, and it is enlarged from the very young age of the questionnaire through this
person. Between the ages of 18-65, who can read and navigate in Turkish, with those who
agree to participate in this study. Data analysis was performed with number, percentage,
standard deviation, Independent Sample T, and One-Way Anova tests.
Results: The emotional eating scale mean score of the participants was found to be 12.32 ±
6.74. The mean age of the participants was 33.70 ± 13.51. 67.5% of individuals are female
and 32.5% are male. While married people make up 51.8% of the study, single individuals
make up 48.2%. The rate of individuals living in nuclear family type is 83.4%. The income
level of 74.7% of the participants is medium. It was found that 53.8% were university
graduates, and 45.9% of the individuals' mothers and 36.4% of their fathers were primary
school graduates. It was determined that 61.3% of them resided in the city center and 24.5%
of them were smokers. A statistically significant difference was found between gender,
education level, parental education level, smoking behavior and emotional eating scale mean
scores (p < 0.05).
Conclusion: Participants appear to be emotional eaters. Emotional eating behavior is affected
by gender, educational status, parental education level and smoking behavior.
Keywords: Emotional eating, society, eating behavior.
Giriş
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, yalnızca fiziksel ya da sosyal yönden iyilik hali olarak
değil, bütüncül bir yaklaşım ile fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik şeklinde
tanımlamıştır. Hem ruhsal yönden hem fiziksel yönden sağlıklı olmak beslenme ile yakından
ilişkilidir. Vücut için gerekli olan gıdaların yeterli ve dengeli şekilde tüketilmeyip; gereğinden
az ya da fazla alınması bireylerin ruhsal, fiziksel ve sosyal sağlığını etkilemektedir.
Dolayısıyla insan için bu kadar önemli olan beslenme şekli bilinçli şekilde yürütülmesi
gereken bir davranıştır (Arslantaş, Dereboy, Yüksel ve İnalkaç, 2019).
Duygusal yeme, fiziksel bir açlık söz konusu olmadan olumsuz duygu durumlarına karşı
gelişen yeme davranışı eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Burada fiziksel açlık ile duygusal
açlık belirtileri birbirinden farklılık göstermektedir. Biyolojik açıdan aç olan bir birey (midede
bir burukluk olması, kan şekerinin düşmesi vs.) sebze, meyve gibi enerji içeriği düşük olan
besinlerle açlık hissini giderebilirken; duygusal açlık belirtileri gösteren birey (bir anda
başlangıç gösterir) ne yediğine bakmaksızın enerji içeriğinin yüksek olduğu gıdaları tercih
etmektedir (Serin ve Şanlıer, 2018).
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada
yetişkinlerin yaklaşık beşte birinin duygusal yeme davranışını sıklıkla rapor ettiği, bununla
birlikte, genç yetişkinlerde ve lisans mezunu olan bireylerde de yaygınlığın yaşandığı
bildirilmektedir (Elran Barak ve ark., 2021). Karbonhidrattan zengin gıdaların serotonin
düzeyini artırdığı, benzer şekilde şekerli ve yağlı gıdaların da kortizol düzeyini azalttığı
bilinmektedir. Bu gıdaların stres düzeyini azaltan etkileri düşünüldüğünde, olumsuz duygu
durumu içinde olan birey, yaşadığı anlık stres, heyecan ya da kızgınlık halini karbonhidrattan
zengin gıdaları tercih ederek baskılayabilmektedir (Beyhan ve Erkut, 2021; İnalkaç ve
Arslantaş, 2018).
Öğrenciler üzerinde yapılan nitel bir çalışmada kadınlarda duygusal yeme davranışı üzerinde
birincil faktörün stres olduğu görülmekteyken, erkeklerde ise kaygı ve can sıkıntısı nedeniyle
yeme davranışını gösterdikleri görülmektedir. Davranış sonrasında kadınlarda erkeklerden
farklı olarak suçluluk duygusunun yaşandığı bilinmektedir (Bennet, Greene ve Schwartz-
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Barcott, 2013). Farklı bir çalışmada aşırı kilolu ya da obez bireylerin beden imajına yönelik
olumsuz tutumları deneyimleme eğiliminin daha fazla olduğu görülmektedir. Bireyin
bedenine yönelik memnuniyetsiz tutumu olumsuz duyguları kapsaması nedeniyle duygusal
yeme davranışı ile sonuçlanabilmektedir (Shriver ve ark., 2021). Daha önce Braet ve
arkadaşları (2008) tarafından yapılan çalışma da bu düşünceyi destekler niteliktedir (Braet ve
ark., 2008).
Yeme bozukluklarına ilişkin yapılan çalışmalarda bulimia nevroza, anoreksiya nevroza gibi
hastalıkların altında yatan nedenlerden birinin de duygusal yeme davranışı olabileceği
düşünülmüştür (Serin ve Şanlıer, 2018). Bu çalışmayı destekler nitelikte yapılan farklı bir
çalışmada bulimia nevroza (tıkanırcasına yeme) sonrasında olumsuz duygularda artış olsa da,
olumsuz duygulanımın tıkanırcasına yemekten önce yaşandığı saptanmıştır (Reichenberger,
Schnepper, Arend ve Blechert, 2020). Toplumdaki 18-65 yaş arasındaki bireylerde duygusal
yeme davranışının incelendiği çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, 18-65 yaş arasındaki
bireylerde duygusal yeme davranışını ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla
planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma Nisan 2022 tarihinde 788 kişi ile çevrimiçi olarak yapıldı. Verilerin toplanmasında
kartopu yöntemi kullanıldı. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Duygusal Yeme Ölçeği ile
toplandı. Anket bağlantısı, e-postalar ve sosyal medya aracılığıyla kişilere gönderildi. İlk form
araştırmacının yakın çevresinde bulunan 18-65 yaş arasındaki bireye gönderilerek, bu kişi
aracılığıyla anketin olabildiğince çok kişiye ulaştırılması teşvik edildi. Çalışmaya 18-65 yaş
arasında, Türkçe okuyabilen ve anlayabilen, araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler dahil
edildi. Verilerin analizi sayı, yüzde, standart sapma, İndependent Sample T ve One Way
Anova testleri ile yapıldı. Araştırmanın yürütülebilmesi için ilgili üniversitenin etik
kurulundan (06.04.2022 tarih ve 2022/04-19 karar nosu) ve katılımcılardan izin alındı.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Literatüre dayanarak (Garaulet ve ark. 2012; Frayn &Knäuper, 2018;
Arslantaş ve ark. 2019; Soylu, 2021) araştırmacı tarafından hazırlanan 12 sorudan oluşan ve
bireylerin sosyodemografik özelliklerini içeren bilgi formudur.
Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ): Obez ve kilolu kişilerin duygusal yeme davranışlarını
değerlendirmek amacıyla (Garaulet ve ark., 2012) geliştirilen ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması
Arslantaş ve ark., (2020) tarafından yapılmıştır. Duygusal Yeme Ölçeği, 10 maddeden ve üç
alt boyuttan (yeme isteğini engelleyememe-disinhibition, yiyecek türleri-type of food,
suçluluk hissi-guilt) oluşmakta, sorular 4 seçenekli (“0” Asla, “1” Bazen, “2” Genellikle ve
“3” Her zaman) Likert tipi skala üzerinde yanıtlanmaktadır. Ölçekte ters madde
bulunmamaktadır. Ölçekten en düşük “0” en yüksek “30” puan alınmaktadır. Ölçekten alınan
yüksek puanlar, duygusal yeme davranışının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.
Ölçeğin iç tutarlık katsayıları, yeme isteğini engelleyememe boyutu için 0,77, yeme türleri
boyutu için 0,66, suçluluk hissi boyutu için 0,61 olarak bulunmuştur. Garaulet ve ark. (2012)
ölçekten “0-5” arasında bir puan alındığında “duygusal yiyici olunmadığını”, “6-10” puan
arasında “düşük düzeyde duygusal yiyici” olunduğunu, “11-20” puan arası “duygusal yiyici
olunduğunu” ve 21-30 puan arası “çok duygusal yiyici” olunduğunu bildirmişlerdir (Arslantaş
ve ark. 2019).
BULGULAR
Katılımcıların duygusal yeme ölçeği puan ortalaması 12.32 ± 6.74 olarak bulundu. Yaş
ortalaması 33.70 ± 13.51,%67.5 ‘i kadın, %32.5’i erkektir. Evli olan kişiler çalışmanın
%51.8’ ini oluştururken, bekar olan bireyler %48.2 sini oluşturmaktadır. Çekirdek aile tipinde
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yaşamını sürdüren bireyler %83.4 oranındadır. Katılımcıların %74.7’sinin gelir durumu orta
düzeydedir. %53.8’i üniversite mezunu olup, %45.9’unun annesinin ve %36.4’ ünün
babasının ilkokul mezunu olduğu bulundu. %61.3’ünün il merkezinde ikamet ettiği %24.5’
inin sigara kullandığı saptandı (Tablo 1).
Tablo 1 Sosyodemografik Tanımlayıcı Bilgi Formu (n=788)
Tanıtıcı Özellikler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
33.70 ± 13.51
Yaş (Ort±SS)*
Evli
Medeni Durum
Bekar
Çekirdek
Geniş Aile
Aile Tipi
Parçalanmış Aile
İyi
Orta
Gelir Durumu
Kötü
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Öğrenim Durumu
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Anne Öğrenim Durumu
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Baba Öğrenim Durumu
Lise
Üniversite
Lisansüstü
İl
İkamet Edilen Yaşam Yeri İlçe
Köy/Kasaba/Kırsal
Evet
Sigara kullanma durumu
Hayır

n
532
256

%
67.5
32.5

408
380
657
108
23
160
589
39
18
118
60
141
424
27
117
118
362
76
77
35
3
33
102
287
134
142
88
2
483
228
77
194
594

51.8
48.2
83.4
13.7
2.9
20.3
74.7
4.9
2.3
15.0
7.6
17.9
53.8
3.4
14.8
15.0
45.9
9.6
9.8
4.4
.4
4.2
12.9
36.4
17.0
18.0
11.2
.3
61.3
28.9
9.8
24.5
75.4

Cinsiyet, öğrenim durumu, anne-baba öğrenim düzeyi ve sigara içme durumuna göre
duygusal yeme ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu bulundu (p<0.05) (Tablo 2).
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Tablo 2. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Duygusal Yeme Ölçeği Puan
Ortalamaları
Sosyodemografik
Duygusal Yeme Ölçeği Puan
özellikler
Ortalaması
Ort±SS
Test
Cinsiyet
Kadın
12.93±6.98
t= 3.71
p= 0.00
Erkek
11.04±6.04
Medeni durum
Bekar
13.59±6.80
t= -5.19
p= 0.17
Evli
11.13±6.47
Aile tipi
Çekirdek aile
12.31±0.87
F= 1.26
p= 0.28
Geniş aile
11.93±0.70
Parçalanmış aile
14.39±0.17
Gelir durumu
İyi
12.03±0.60
F= 0.58
Orta
13.03±0.60
p= 0.55
Kötü
13.33±1.20
Öğrenim durumu
Okuryazar
9.50±5.36
İlkokul
10.51±6.54
F= 5.05
Ortaokul
10.78±6.55
p= 0.00
Lise
11.80±6.42
Üniversite
13.25±6.89
Lisansüstü
13.55±5.30
Anne Öğrenim
durumu
Okuryazar değil
10.17±6.45
Okuryazar
11.72±6.27
F= 3.12
İlkokul
12.88±6.75
p= 0.00
Ortaokul
12.43±6.57
Lise
12.93±7.10
Üniversite
14.08±7.31
Lisansüstü
13.33±9.45
Baba Öğrenim
durumu
Okuryazar değil
10.30±5.58
Okuryazar
10.62±6.31
F= 2.97
İlkokul
12.18±6.84
p= 0.00
Ortaokul
12.39±6.64
Lise
13.42±6.77
Üniversite
13.47±6.92
Lisansüstü
18.50±7.77
F= 1.26
İkamet edilen yer
p= 0.28
İl
12.59±19.69
İlçe
11.72±21.21
Köy/Kasaba/Kırsal 12.38±19.91
t= -2.18
Sigara Kullanma
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Evet
Hayır

11.38±6.13
12.60±6.90

p= 0.03

TARTIŞMA
Toplumda 18-65 yaş arasındaki bireylerde duygusal yeme davranışını ve etkileyen faktörleri
incelemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılan bu çalışmada; cinsiyetin, katılımcıların
öğrenim durumunun, anne-baba öğrenim düzeyinin ve bireylerin sigara içme durumunun
duygusal yeme davranışını anlamlı olarak etkilediği görülmektedir.
Kadın cinsiyetinde olan katılımcıların duygusal yeme puanı erkek katılımcılardan daha
yüksek bulunmuştur. Literatürde yapılmış olan çeşitli çalışma sonuçları yapılan araştırma ile
benzerlik göstermektedir (Özdemir, 2015; Madalı ve ark., 2021). Çalışmalar, kadınların
duygusal yeme davranışını; gergin hissettikleri durum içinde, olumsuz duygu durumları ile
baş edebilmek ve öz kontrol sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirdiğini göstermektedir
(Tanrıverdi, 2020). Özkan’ ın (2017) ergen bireylerle yaptığı bir çalışmada bireylerde sosyal
görünüş kaygısı puanı ile yeme davranışı puanı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Çalışmada kızların sosyal görünüş kaygısı puanı erkeklerden daha yüksektir. Bu doğrultuda
kızlarda duygusal yeme puan ortalaması sosyal görünüş kaygısı ile ilişkili olarak erkeklerden
daha yüksek seyretmektedir (Özkan, 2017). 2333 katılımcının oluşturduğu bir örneklem
grubunda stresin duygusal yeme davranışı ile ilişkili olduğu saptanmış olup stres bildiren
kişilerin çoğunluğunun kadın katılımcılara ait olduğu görülmüştür (Carpio-Arias ve ark.,
2022).
Öğrenim düzeyi arttıkça duygusal yeme puan ortalaması artış göstermektedir. Özellikle
çocukluktan ergenliğe geçişte aile ve akran kabulü ya da reddinin duygusal yeme ile ilişkili
olduğuna yönelik çalışma sonuçları mevcuttur. Ergenlik döneminde akran öneminin artması
bireyleri duygusal yemeye karşı risk altında bırakmaktadır (Vandewalle, Mabbe, Debeuf,
Braet ve Moens, 2017). Bununla birlikte literatür göz önüne alındığında farklı çıkarımları
gözlemlemek de mümkündür. Rosenqvist ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada eğitim
düzeyi düşük olan kadınların duygusal yeme puan ortalaması mesleki eğitim almış kadınlara
göre daha yüksek bulunmuştur (Rosenqvist, Kiviruusu ve Konttinen, 2022).
Katılımcıların anne ve baba öğrenim durumları, duygusal yeme puanı ile istatiksel olarak
anlamlı bulundu. Ebeveynlerin öğrenim düzeyi artıkça katılımcıların duygusal yeme puanı
ortalaması artmaktadır. Literatürde ebeveynler ile yapılan, öğrenim düzeyine yönelik bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Fakat üniversite mezunu olup çalışan ebeveynlerin dış stresörlere
daha fazla maruz kaldığı, buna bağlı olarak besin alımında farkındalığın kaybedildiği ve yeme
davranışını yönetemedikleri savunulabilir (Erdal, 2018). Beslenme alışkanlığının öğrenilen bir
davranış olduğu düşünüldüğünde çocuk ya da ergen yanlış olan bu beslenme şeklini anne ve
babadan öğrenmektedir. Buna yönelik yapılan bir çalışmada ebeveyn ile çocuk arasındaki
iştah açıcı özellikler (bireyin her alanda kendi yiyecek alımını düzenleme yeteneği)
değerlendirildiğinde sonuçlar; genetik, çevresel ve davranışsal faktörlerin etkili olduğunu
göstermiştir. Yetersiz ve aşırı yeme ya da çok fazla gıda alımına maruz bir ortam ve duygusal
farklılıklar beslenme stilini etkilemektedir (Carnell, Benson, Pryor ve Driggin, 2013; HunotAlexander ve ark., 2022). Yapılan ikiz çalışma sonucu da bu yönde paralellik göstermektedir
(Llewellyn, ve Fildes, 2017).
Romano ve Heron (2021) yaptığı araştırmada ergenler ve yetişkin bireyler arasında süreklilik
gösteren olumsuz etkileşimin, duygusal yeme ile ilişkisine değinmiştir. Araştırma sonucunda
ebeveynlerde görülen duygularını bastırma, duygu durumunu düzenleyememe ve duygusal
yeme davranışı, ergenlerin yeme düzenine edilen müdahale ile ilişkili olabileceğini
göstermektedir. Bu müdahale özellikle şekerli “abur cuburlar” üzerinde kendini belli
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etmektedir (Romano ve Heron, 2021). Bu çalışmaya benzer nitelikte yapılan farklı bir
çalışmada yiyeceklere daha duyarlı olan veya duygusal olarak daha sık ve aşırı yeme eğilimi
olan annelerin, çocukların davranışlarını yönetebilmek için çeşitli gıdaları ödül olarak
kullanma olasılığının daha yüksek olduğu görülmüştür (Miller ve ark., 2020). Bu anlamda
planlanacak çeşitli ebeveyn uygulamaları, çocuk ve ergenlerde sağlıklı yeme davranışlarını
teşvik etmede önemli bir yere sahiptir (Gouveia, Canavarro ve Moreira, 2019).
Bu çalışmada, sigara içme durumunun duygusal yeme davranışını anlamlı olarak etkilediği
görüldü. Sigara içen bireylerin duygusal yeme puanı içmeyenlere göre daha düşük
bulunmuştur. Yapılan bir çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) mortalite ve
morbiditenin önde gelen nedenlerinden biri de sigara olmasına karşın bu davranışın devam
ettiği görülmektedir. Sigara içme davranışı ile depresyonun pozitif yönde ilişkisi olduğunu
bildiren bir çalışmada; duygu durumunu kabul etmeyen, olumsuz duygulanım karşısında nasıl
tepki vereceğini bilemeyen ve davranışlarını kontrol edemeyen kişilerin sigarayı daha çok
kullandığı görülmüştür. Bu bağlamda depresyon belirtilerinin şiddetlenmesi sigara
kullanımını teşvik etmektedir (Adams, Tull ve Gratz, 2012). Literatürde depresyon
durumunda bireylerin besin alımını artırdığı ve bireylerin yeme bozukluğu riski ile karşı
karşıya kaldığı yönünde çalışmalara ulaşmak mümkündür (Kartal ve Aykut, 2019). Benzer
durum stres faktörü için de geçerlidir. Bazı bireyler algılanan stres durumunda besin alımını
artırırken bazı bireyler ise azaltmaktadır. Bununla birlikte literatürde sigara kullanımı ile
yeme davranışını araştıran çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Sigara içme ile strese bağlı
yemek yeme tutumunu araştıran bir çalışmada sigara içen bireylerin algılanan stres
durumunda yeme davranışını azalttığı, sigara içmeyenlerin ise besin alımını artırdığı
görülmüştür (Meule, Reichenberger ve Blechert, 2018; Reichenberger, Schnepper, Arend ve
Blechert, 2020). Bununla ilişkili olan bir teori bireylerin stresle başa çıkabilmek için en
sevdikleri madde ile kendilerini ödüllendirdikleri ve diğer geri kalan tüm besin ve maddelere
karşı bağışık durumda olmaları ile ilişkilidir. Yani sigara içen kişiler en sevdikleri madde olan
sigara ile kendilerini ödüllendirip sigara kullanımını artırırken diğer başa çıkma teknikleri
kişiler tarafından önemini yitirmektedir (Meule, Reichenberger ve Blechert, 2018).
Sonuç ve Öneri
Toplumda 18-65 yaş arasındaki bireylerde duygusal yeme davranışını ve etkileyen faktörleri
inceleyen bu çalışma sonunda; kadınlarda, öğrenim durumu yüksek olan katılımcılarda,
ebeveynlerinin eğitim düzeyi yüksek olanlarda ve sigara içmeyen bireylerde duygusal yeme
davranışının yüksek olduğu görüldü.
Bireylerin öz farkındalıkların artırılması ve toplumda doğru yeme bilincinin oluşturulması
için eğitimler yapılması önerilmektedir. Besin ya da maddelerin (sigara, şekerli gıdalar, alkol
vs) ergenlikten itibaren bir ödül niteliğinde sunulmaması önemlidir. Bu sayede oluşabilecek
yanlış algıların önüne geçilmesi mümkündür. Toplumda pozitif duygudurumunun artırılması
ve depresyon, stres ve diğer olumsuz faktörlerle başa çıkma tekniklerin öğretilmesi yararlı
olacaktır. Öğrenim durumunun, duygusal yeme davranışında önemli yerinin olduğuna yönelik
çıkarımların yapılabilmesi, daha büyük gruplarda yapılacak çalışmaların planlanması ile
mümkündür.
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ABSTRACT
The drying process, which is the main in the technological cycle of obtaining snacks, is
influenced by the chemical composition of vegetable raw materials, its thermophysical and
structural-mechanical characteristics. Therefore, a careful analysis of the process kinetics is
necessary to substantiate the rational parameters of dehydration.
The work is devoted to the study of heat and mass transfer processes during convective
dehydration of quince in order to intensify the process in obtaining snack products.
The presence in the quince sugars, organic acids and high content of pectin, which has the
ability to bind and retain moisture complicates the drying process, limits the temperature of
the material and the duration of thermal dehydration.
In order to intensify the drying process, the optimal conditions for parothermal treatment of
pectin-containing quince fruits during the production of chips were established. The treatment
stabilizes the color, inactivates the enzyme system, increases cell permeability and intensifies
heat and mass transfer during drying.
The required processing effect is achieved at a material temperature of 75…88 °C with a
holding time of 30...120 s.
Kinetic regularities of convective drying of steam-thermally treated quince samples 1...4 mm
thick are constructed. Energy-efficient two-stage regimes have been developed according to
which the coolant temperature is 65…95 °C in the first stage of dehydration and 55…60 °C in
the second stage.
The temperature of the material during drying does not exceed 50…55 ºC, which ensures a
high degree of preservation of pectin and other natural properties of raw materials.
Keywords: Quince, Pectin, Fruit Chips, Steam Treatment, Convective Stage Drying, Energy
Efficiency.
1. INTRODUCTION
Nutrition plays an important role in human life, especially now, due to the difficult
epidemiological and environmental situation. One of the first places in the preventive and
health-improving diet is occupied by pectin products, in particular natural fruit and vegetable
chips, the advantage of which is the absence of the frying process, which eliminates the
presence of cholesterol and carcinogenic substances. Pectin-containing quince fruits deserve
special attention as a raw material for obtaining chips (Fig. 1).
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Fig. 1 - Quince fruits
In addition to pectic substances, quince contains glucose, fructose, malic and citric acids,
tannins, salts of iron, potassium, phosphorus and calcium, trace elements Cu, Mn, Zn, Co,
vitamins A, B, C, E and PP, which are additional source of nutrients of natural origin (table 1)
[1, 2]. Low calorie quince is approved by nutritionists and recommended for consumption [1].
Table 1. Chemical composition of quince fruits, [2]
Biochemical indicator
Quantity
Pectic substances, %
0,9...1,3
Sugars, %
10...12
Organic acids, %
0,25...0,81
Vitamin C, mg %
100...115
Polyphenols
80...152
Carotene, mg %
15...30
The carbohydrate complex of pectin is represented by protopectin, soluble pectin, pectic and
pectic acid and their salts. The ratio of protopectin and soluble pectin is specific to each
culture and is its characteristic species biochemical feature. Thus, in quince fruits (table 2),
protopectin dominates - up to 60%, in apples it is 30...40% of the total amount of pectin, due
to which they have high gelling properties, in ripe pear fruits - almost all pectin is in soluble
form (76%) and it almost does not want [3].
The data in Table 3 show that the largest amount of pectin (% on dry matter) is in the flesh of
the fruit, less - in the skin and significantly less - in the core. In terms of raw weight, the
highest pectin content is observed in the skin due to lower humidity compared to the pulp [3].
Table 2. Comparative characteristics of fruit species in terms of pectin content,
% by raw weight [3]
Pectic substances
Proto-pectin,
Fruits
protosoluble pectin
amount % of the amount
pectin
Apple
0,81
0,52
1,33
38
Pear
0,36
0,11
0,47
24
Quince
0,79
1,1
1,89
58
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Table 3. The content of pectin depending on the part of the fruit, [3]
The content of pectin, %
Part of the
Apple
Quince
fruit
on the raw
on dry
on the raw
on dry
mass
matter
mass
matter
Skin
1,24
4,49
1,69
6,17
Flesh
Core

0,91
0,48

7,57
1,67

0,75
0,45

4,70
1,49

2. ANALYSIS OF RECENT PUBLICATIONS
Analysis of literature sources shows that the technological process of obtaining quince chips
[4] involves preparation, cutting quince into slices 2…4 mm thick, processing quince natural
juice with the addition of sweetener in terms of sweetness to sugar in the amount of 7.2 wt.%
temperature 60…75 °С for 3…6 min, drying in two stages by convective method at coolant
temperature not higher than 90 °С to residual humidity 28…31% and in gaseous coolant flow
with pulsed microwave energy supply to residual humidity 5…7%. Quince chips become
excessively sweet due to the treatment with quince juice with the addition of sweetener. At
the same time, such processing requires additional technological operation to squeeze the
juice and appropriate equipment, which prolongs the production cycle. The use of microwave
energy in the second stage of drying is accompanied by high energy costs and uneven heating
of the material, which is inefficient and economically impractical, as it negatively affects the
cost of the final product and its quality.
The authors [5] present the results of the kinetics of the quince dehydration process on an
experimental installation of a fluidized bed cut into cubes with face sizes of 6, 8, 9 and 10 mm
at a drying agent temperature of 50 °C, 60 and 70 °C. Experiments have shown that the most
appropriate is the use of drying quince fruits at a drying agent temperature of 50 °C, because
this thermal regime provides the lowest loss of vitamin C and pectin.
The presence of sugars, organic acids and high content of pectin substances, which have the
ability to bind and retain moisture complicates the drying process and limits the temperature
of the material and the duration of thermal dehydration.
3. PURPOSE AND TASKS OF THE WORK
The aim of the work is to find ways to intensify the process, to develop energy-efficient
modes of dehydration of quince fruits for maximum saving of natural nutrients of raw
materials.
3.1. Objectives of the study:
- to determine the optimal conditions of parothermal treatment of quince fruits;
- to establish the kinetic laws of the convective drying process;
- to develop energy-efficient dehydration regimes during the production of chips.
4. OBJECTS AND METHODS OF RESEARCH
Fresh quince fruits cut into slices or semicircles 1…4 mm thick were used as the object of the
study. The study of the kinetics of the drying process was performed on an experimental stand
with a system of automatic collection and processing of information to residual moisture of
the material not exceeding 8% in stages of staged dehydration in the temperature range of
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drying agent from 55 to 95 ºC, speed 1.5 m/s, moisture content 10 g/kg of dry air.
5. RESULTS AND DISCUSSION
The results of theoretical and experimental studies have shown that the obligatory stage in the
production of quince chips is steam heat treatment of tissues, the duration and effectiveness of
which depends on the variety trait, degree of maturity and grinding of raw materials [3, 6].
We have proved that before drying it is necessary to carry out steam heat treatment of
parenchymal tissues of quince fruits at a temperature of 75…88 °C with a holding time of
30...120 s [7]. Due to steam heat treatment, pectin substances undergo biochemical and
colloid-chemical changes, namely insoluble forms of pectin become soluble and the gelling
properties of dried products increase. The total amount of pectin is almost unchanged. In
addition, the treatment stabilizes the color, inactivates the enzyme system and increases
cellular permeability, which intensifies the heat and mass transfer processes during drying.
It has been experimentally determined that the drying of quince fruits should be carried out in
two-stage dehydration, in the first stage at a coolant temperature of 65…95 °C to equilibrium
humidity of the material, and in the second at a temperature of 55…60 °C.
The resulting chips had a light cream color, a pleasant sweet taste and smell, characteristic of
fresh quince, crispy structure [7]. This temperature range prevents the occurrence of such
negative phenomena and irreversible processes as caramelization of sugars and the formation
of melanoidin compounds, which can lead to deterioration of the dried product, as the
temperature of the material during drying is maintained at 50…55 ºC.
In fig. 2 shows a comparative analysis of the dehydration kinetics curves of steam-thermally
treated quince samples under a single-stage regime at a drying agent temperature of 55 °С and
a two-stage one at 90...60 °С.

a) W c  f  τ 
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Fig. 2. Curves of kinetics (a) and speed (b) of the drying process of steam-treated quince
δ = 1...4 mm; d = 10 g/kg dry air., V = 1.5 m/s:
1 – t = 55 ºС; 2 – t = 90...60 ºС [8]
Analysis of the effect of drying agent temperature on the kinetics of dehydration of samples
(Fig. 2, a), shows a reduction in the duration of the process to 20% in the two-stage
dehydration (curve 2) compared with single-stage (curve 1).
Analysis of the drying rate curves (Fig. 2, b) showed that the drying process takes place in the
period of falling speed. The absence of a period of constant speed is due to the conditions of
the drying process. The maximum drying rate is observed for samples dehydrated in twostage mode (curve 2), which is 1.6 times higher than for one-stage mode (curve 1).
The established heat and moisture regimes are based on observance of the maximum
allowable temperature of quince, due to which dehydration is carried out with the least loss of
valuable natural components.
Quince chips (Fig. 3), used for desserts, beverages or used as stand-alone products. The range
of consumers is represented by "healthy eating" groups, restaurants, educational, tourist,
sports and other institutions.
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Fig. 3 – Quince chips
6. CONCLUSIONS
Based on the generalization of the laws of heat and mass transfer during steam heat treatment
and drying of quince, it is established [8, 9]:
– optimal conditions for steam heat treatment of quince fruits. It is determined that the desired
treatment effect is achieved at a material temperature of 75…88 °C with a holding time of
30...120 s;
– kinetic regularities of convective drying of quince fruits, graphic dependences are
constructed. The nature of the curves proves that the process of removing moisture at these
parameters takes place in the second period at a decreasing rate throughout the drying;
– energy-efficient two-stage modes according to which at the first stage of drying the
temperature of the heat carrier is 65…95 °C, at the second – 55…60 °C
The temperature of the material during drying does not exceed 50…55 ºC, which ensures a
high degree of preservation of pectin and other natural properties of raw materials.
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