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tanımları açıklamaktan kaçınarak yaptığınız çalışmanın özüne değininiz.  

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

oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen 
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 SESSION-1 / HALL-1 

21.01.2023 / 09:30-11:00 

Moderator: Prof. Dr. Songül TÜMKAYA 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. Dr. Gamze TURGAYLI 
ZENGİN 

Cappadocia University 

THE EVALUATION OF THE TURKISH 
GENERAL ELECTIONS AFTER 1982 IN 

THE CONTEXT OF THE RATIONAL 
PREFERENCE APPROACH 

Nergis ÇAĞLAYAN Istanbul University 
A REVIEW OF THE HOUSE OF THE DEATH 
BY FYODOR MIKHAILOVICH DOSTOEVSKY 

IN THE CONTEXT OF REALISM 

Ertan ADANAŞ 
Assist. Prof. Dr. Muhammed Mehmet 

MAZLUM 

Nadide İnan Primary School 
Van Yüzüncü Yıl University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN SCHOOL CLIMATE AND 

PUBLIC SERVICE MOTIVATIONS: TEACHER 
AND ADMINISTRATIVE PERCEPTIONS 

Kübra ÜÇÜNCÜ ORHAN 
Assist. Prof. Dr.Muhammed Mehmet 

MAZLUM 

İpekyolu Kindergarten 
Van Yüzüncü Yıl University 

HELICOPTER PARENTING AND 
PRESERVICE TEACHERS’ EMOTIONAL 

DYSREGULATION: MODERATING ROLE OF 
INSIGHT 

Prof. Dr. Songül TÜMKAYA 
Özlem BADELİ 

Cukurova University 

A COMPARATIVE STUDY ON THE LEVELS 
OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION OF 
EDUCATORS WHILE WORKING: THE CASE 

OF USA/TURKEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SESSION-2 / HALL-1 

21.01.2023 / 13:30-15:00 

Moderator: Asst. Prof. Dr. Ferhat KÜP  

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Dr. Ferhat KÜP  
Harun KARACA 

Harran University 
MATERIALS USED IN BIOGAS FACILITIES 
IN SANLIURFA AND THEIR USAGE AREAS 

Lec. Rabia KOCAER 
Aslıhan KOCAER 

Afyon Kocatepe University 
Başkent University  

THE EFFECT OF URBAN TEXTURE ON 
SPACES IN DÜZCE URBAN CULTURE: 

THE CASE OF AKÇAKOCA 

Dr. Enes KARAMAN 
Asst. Prof. Dr. Gözde Özge ÖNDER 

Assoc. Prof. Dr. Zeynep Burçin 
GÖNEN 

Mardin Savur Prof. Dr. Aziz 
Sancar State Hospital 

Erciyes University 

EFFECT OF MESENCHYMAL STEM CELL-
DERIVED EXOSOMES AGAINST 

PACLITAXEL-INDUCED UTERINE AND 
TUBA UTERINE DAMAGE 

Feyza Nur ZABUN 
Asst. Prof. Dr. Sabahattin 

CÖMERTPAY 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University 

EFFECT OF CAPSAICIN on hTERT AND 
PTEN PROTEIN, TOTAL mRNA and 

TRANSCRIPT VARIANT LEVELS in H2452 
MESOTHELIOMA CELLS 

Yusuf Can DEMİR  
Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 

Kocaeli University 
Harran University 

BIPV/T SISTEM KURULUMUNUN 
AMORTISMAN SÜRESININ HESAPLANMASI 

Bahar KULOĞLU  
Prof. Dr. Engin ÖZKAN 

Erzincan Binali Yıldırım 
University 

A NEW APPROACH TO NARAYANA HYBRID 
SEQUENCES 

Physt. Şüheda İLHAN 
Asst. Prof. Dr. Demet BİÇKİ 

 
Istanbul Aydın University 

 

COMPARISON OF THE EFFECTS OF 
CLINICAL PILATES AND YOGA EXERCISES 

ON FADICTION, QUALITY OF LIFE AND 
QUALITY OF SLEEP IN INDIVIDUALS WITH 

FIBROMYALGIA SYNDROME 
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Moderator: Asst. Prof. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI  

 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Mehmet SULHAN Ministry of National Education 
ROGER GARAUDY’YE GÖRE İSLAM 
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NEDENLERİ 

Servet ABUL Mardin Artuklu University 
ORIENTALISM AND EAST-WEST 

COMPARISON IN OSMAN HAMDI BEY’S 
PAINTINGS 

Burcunur KABAKÇI  
A. Nursen DURDAĞI 

Sakarya University 
ALICE IN WONDERLAND TALE FROM THE 

PERSPECTIVE OF IDENTITY IN 
TRANSLATION 

Mert TUTUCU Boğaziçi University 
MAİ VE SİYAH AS THE MANIFESTO OF 

EDEBIYAT-I CEDIDE POETRY 

Dr. Ömer Aytaç AYKAÇ 
Prof. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR 

Van Yüzüncü Yıl University 
WHAT MEN LIVE BY: SEARCH OF 

MEANING IN THE DISPOSSESSED AND THE 
HUMANS 

Asst. Prof. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI  
Mete YILDIRIM  
Ümran TURGUT 

Giresun University 
Ankara Bar Association 

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE 
TALIBAN REGIME IN AFGHANISTAN 

AND THE STRUGGLE OF AFGAN WOMEN 
TRYING TO SURVIVE 
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Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 

Zoom Passcode: 202122 
 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

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

Personal Link Name” and solidify the session. 

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

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

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

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

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

session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

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

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

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

 

 

 

 

PARTICIPANT COUNTRIES (23) 

Türkiye, Azerbaijan, Iran, Vietnam, Ukraine, Romania, Indonesia, India, Malaysia, Nigeria, Saudi 
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 SESSION-1 / HALL-1 

20.01.2023 / 10:00-12:30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Nuriza ZAMIRBEKOVA Institute of Health Sciences SALIVARY CYSTS IN CATS AND DOGS 

Assistant Professor Tuğra AKKUŞ 
Research Assistant Ömer YAPRAKCI 

Harran University 

INVESTIGATION OF CHANGES IN SERUM 
THIOLS AND NLR, MLR, PLR, AND 

MPV/PLT INDICES IN QUEENS 
UNDERGOING OVARIOHYSTERECTOMY 

Deniz Can KARAMAN 
Prof. Dr. Bülent TEKE 

Ondokuz Mayıs University 
EFFECTS OF TAIL CUTTING ON ANIMAL 
WEALTH OF COWS, SHEEP AND DOGS 

Khalilov V.H  
Aliyeva S.I  

Valiyeva Z.Y  
Iskanderova Z.Sh  
Museyibov F.M  

Azerbaijan Medical University 

WHITE RATS DURING CHRONIC 
INTOXICATION WITH ZN IONS UNDER 

EXPERIMENTAL CONDITIONS CHANGES IN 
HEMATOLOGICAL INDICATORS IN BLOOD 

Yakup ACET  
Mardin Training and Research 

Hospital 

THE EFFECT OF FLUORESCEIN STAINING 
PROCEDURE ON TEAR BREAK-UP TIME 

VALUES – PART ONE; ITS EFFECT ON 
QUANTITATIVE TEAR BREAK-UP TIME 

VALUES 

Dr. Yaşar DAĞ 
İstanbul Başakşehir Çam and 

SakuraCity Hospital 

TREATMENT OF DESCEMENT’S 
MEMBRANE DETACHMENT WITH 
VISCOELASTIC AFTER CATARACT 

SURGERY 

Serap TORUN 
Esra BULMUŞ 

Lec. Osman BİLGİN 

Çukurova University 
Adana City Training & Research 

Hospital 

EVALUATION OF EXPERIENCES OF THE 
PATIENTS DISCHARGED FROM THE 
COVID-19 INTENSIVE CARE UNIT:  A 

QUALITATIVE RESEARCH 

Lec. Osman BİLGİN 
Lec. Hakan ÇELİK 

Asst. Prof. Dr. Serap TORUN 
Cukurova University 

EXAMINING THE RELATIONSHIP 
BETWEEN NURSE WORK ENVIRONMENT 

AND ATTITUDES TOWARDS BRAIN DRAIN 

Orhan GUVENC  
Assoc. Prof. Mesut ENGİN  

Prof. Senol YAVUZ 

Medical Faculty of Uludağ 
University 

University of Health Sciences, 
Bursa Yuksek Ihtisas Training 

and Research Hospital 

THE EFFECT OF TRIGLYCERIDE-GLUCOSE 
INDEX ON SYMPTOM DEVELOPMENT IN 

DIABETIC PATIENTS WITH CAROTID 
ARTERY STENOSIS 

  



 SESSION-1 / HALL-2 

20.01.2023 / 10:00-12:30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Abdulkadir Mohamed ABDIRAHIM 
Prof. Dr. Osman SÖNMEZ 

Erciyes University 

NITROGEN AND PHOSPHORUS REMOVAL 
PERFORMANCE OF SAND-COCONUT 
BIOCHAR-ZEOLITE MIXTURES FROM 

WASTEWATERS 

HALİME ÖZTÜRK  
HASİNE ELÇİ  

MEHMET ALİ EMİNOĞLU 

Harran University 
Aydın Adnan Menderes 

University 

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ ve YONCANIN 
TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Emel KOÇ Bursa Uludag University 
THE EFFECTS OF GLOBAL CLIMATE 
CHANGE ON THE PRODUCTION OF 

OILSEED CROPS 

Songül BEYAZADAM  
 Prof. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 

Harran University 
EFFECT OF COTTON BAGS ON SOME 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 
SOIL 

Asiye ULUĞ  
Funda ÖZDEMİR DEĞIRMENCİ  

 Çiğdem KANSU  
Christopher H. ROOSEVELT  

Christina LUKE  
Zeki KAYA  

Kafkas University 
Kırşehir Ahi Evran University 

Tekirdağ Namık Kemal 
University 

Koç University 
Middle East Technical 

University 

3500 YEAR-OLD CHARRED TRITICUM 
AESTIVUM AND HORDEUM VULGARE 

SEEDS: DO THEY HAVE THE SAME 
GENETIC BACKGROUND AS THEIR 

MODERN RELATIVES? 

Farrukh RAHİMLİ  
Günel ASADOVA 

Azerbaijan State Agrarian 
University 

Gence State University 

AGRO TOURISM AS AN EXAMPLE OF 
AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP 

ABDULLAYEVA Şahla 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

PHYTOPATHOGENS FOUND IN 
VEGETABLES IN ONE OF THE CENTRAL 

CITIES OF AZERBAIJAN, GANJA. 

Res. Asst. Dr. Çağrı KANDEMİR 
Prof. Dr. Turgay TAŞKIN 

Ege University 
DAIRY SHEEP BREEDING in TURKEY and 

ITS FUTURE 

Res. Asst. Dr. Çağrı KANDEMİR 
Prof. Dr. Turgay TAŞKIN 

Ege University 
ADAPTATION and ITS IMPORTANCE in 

SMALL RUMINANTS 

Ramazan AYAŞ Selcuk University TOTAL MIX RATION SILAGE APPLICATION 

  



 
 

 SESSION-1 / HALL-3 

20.01.2023 / 10:00-12:30 
Moderator: Assoc. Prof. Hatice KETEN 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assoc. Prof. Dr. İsmail KESKIN  
Asst. Prof. Dr. Aslı İGIT  

Teacher Hülya ERDIL ÇAKIROĞLU 

Kocaeli University 
İstanbul Medeniyet University 

COLLAGE TECHNIQUE IN ILLUSTRATED 
CHILDREN’S PICTUREBOOK AND ITS 

EVALUATION IN THE CONTEXT OF ERIC 
CARLE 

Assoc. Prof. Hatice KETEN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University 
ARTISTIC PROCESS AND CREATIVITY IN 

PAINTING DYNAMICS 

Asst. Prof. Dr. Serap AKBAŞ Sırnak University 
ABSTRACT TENDENCIES IN LANDSCAPE 

PAINTING 

Asst. Prof. Dr.  Eda ÇORBACIOĞLU İzmir Democracy University 
CONNOTATION AND DENOTATION 

APPLICATIONS IN DESIGN 

Res. Asst. Beyza GÖKTEPE Sırnak University LIVING CREATURE MANIPULATION IN ART 

Asst. Prof. Dr. Serdar SÜDOR Atılım University 
EXPLORE THE PROS AND CONS OF AI 

MADE ART 

Dr. Burak EKER Ministry of National Education 
THE CHANGING PROCESS OF THE VIOLIN 

BOW AS A TOOL OF MUSICAL EXPRESSION 
IN THE HISTORICAL PROCESS 

Dr. Burak EKER Ministry of National Education 
STUDIES ON VIOLIN EDUCATION IN THE 

CONTEXT OF THE SUZUKI METHOD IN 
TURKEY: A SYSTEMATIC REVIEW 

Sevda Aghayeva Aydin kizi 
ASPU, senior teacher of the 
Foreign Languages Center 

OURSTANDING MUSICIANS OF SHUSHA 

  



 

 SESSION-1 / HALL-4 

20.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: DR. RAJA MOHAMMAD LATIF 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Prashanta Kumar Mandal  
Vijay Saw  

Sarala Birla University 

ANALYSIS OF HYDROMAGNETIC 3-D 
ROTATING FLOW OF CASSON NANOFLUID 

OVER A STRETCHING SURFACE 
EMBEDDED IN DARCY-FORCHHEIMER 

POROUS MEDIUM 

S. Panda 
Surender Ontela 

S. R. Mishra 

National Institute of 
Technology Mizoram 

Siksha ‘O’ Anusandhan 
University, Bhubaneswar, India 

NUMERICAL SCRUTINIZATION OF NON-
UNIFORM INERTIAL NANOFLUID FLOW 
WITHIN POROUS MEDIUM DUE TO AN 

ELONGATING CURVED THERMAL 
CONVECTIVE SURFACE WITH HEAT 

SOURCE/SINK 

Faridah Yunos 
Muhammad Noor Akmal Buhari 

Norliana Muslim 

 
Universiti Putra Malaysia 
Mathematical Research 

Institute 
Universiti Technology Malaysia 

Universiti Selangor 

ECCBHC SYSTEM WHILE SENDING 
GRAYSCALE IMAGE 

Sourov Roy  
Abhijit Lahiri 

Jadavpur University 

TWO-DIMENSIONAL DUAL PHASE LAG 
THERMOELASTIC PROBLEM IN A HALF 
SPACE MEDIUM SUBJECTED TO A HEAT 

SOURCE 

DR. RAJA MOHAMMAD LATIF 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
g**-CONTINUOUS AND IRRESOLUTE 
MAPPINGS IN TOPOLOGICAL SPACES 

DR. RAJA MOHAMMAD LATIF 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
(r*g*)**-COMPACT AND LINDELOF 

TOPOLOGICAL SPACES 

Udoy S. Basak  
Md. Ekramul Islam  

Sulimon Sattari 

Pabna University of Science and 
Technology 

Hokkaido University, Japan 

INFERRING INTERACTION DOMAINS OF 
COLLECTIVELY MOVING AGENTS 

Vijay Saw  
 Pratibhamoy Das  

Prashanta Kumar Mandal 

Sarala Birla University 
Indian Institute of Technology 

NUMERICAL STUDY OF SPACE-TIME 
FRACTIONAL BIOHEAT MODEL USING 
COLLOCATION METHOD AND FINITE 

DIFIERENCE SCHEME 
Kamruzzaman Khan  

Shuang Liu  
Timothy M. Schaerf  

Yihong Du  

Pabna University of Science and 
Technology 

University of New England 
University of South Carolina 

LONG-TERM DYNAMICAL BEHAVIOUR OF 
TWO INVASIVE SPECIES WITH FREE 

BOUNDARIES 

Tapas Kumar Paul Vidyasagar University 

PORTFOLIO SELECTION AS A MULTI-
CRITERIA GROUP DECISION MAKING IN 
PYTHAGOREAN FUZZY ENVIRONMENT 

WITH GRA AND FAHP FRAMEWORK 

  



 SESSION-1 / HALL-5 

20.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Dr. Ayazul Hasan 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Essaadia OUBLAL  
 Abdelaziz AIT ABDELKADIR  

Mustapha SAHAL 
Ibn Zohr University, Moroccco 

THEORETICAL ANALYSIS OF A SOLAR 
CELL MADE OF SINGLE WALLED CARBON 

NANOTUBES AND CBTS AS BACK SURFACE 
FIELD 

Nader Ghaffari Khaligh Universiti Malaya, Malaysia 

RECENT DEVELOPED NITROGEN/SULFUR 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 

MARKED AND SELECTIVE ANTIVIRAL 
ACTIVITIES 

ZEBIRI Zakarya  
DEBBACHE Nadra  

SEHILI Tahar  
University Constantine1, Algeria 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
COBALT OXIDE AND ITS 

PHOTOCATALYTIC APPLICATION IN 
AQUEOUS MEDIA 

Herzallah Ouahiba  
Ben Temam Hachemi  
 Abdelrahman Gana 

University of Biskra, Algeria 

STRUCTURE, MORPHOLOGY AND 
CORROSION RESISTANCE OF 

ELECTRODEPOSITED Ni–Co ALLOY 
DEPOSITS 

Messaoud Caid  
Habib Rached  

Djamel Rached  
 Youceh Rached 

École Normale Supérieure de 
Bou Saâda, Algérie 

Djillali Liabès University of Sidi-
Bel-Abbes 

Hassiba Benbouali University of 
Chlef, Algeria 

ELECTRONIC STRUCTURE AND OPTICAL 
PROPERTIES SHORT-PERIOD ZnSe/ZnTe 

SUPERLATTICES BASED ON DFT 
CALCULATIONS 

Tran Kim Anh  
Le Quoc Minh 

Duy Tan University 
Vietnam Academy of Science 

and Technology 

NANOPARTICLES DOPED RARE EARTH 
IONS Eu,Tb AND Er FOR APPLICATION IN 
LIGHTING, SECURITY TECHNOLOGY AND 

BIOMEDICINE 

Dr. Ayazul Hasan Jazan University, Saudi Arabia 
CHARACTERIZATIONS OF GENERALIZED 

SUBMODULES OF QTAG-MODULES 

 
Associate Professor Arunmozhi S A 

 

Saranathan College of 
Engineering, India 

IMAGE RECOGNITION USING DEEP 
LEARNING TECHNIQUES 

  



 SESSION-1 / HALL-6 

20.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr.  Abdulkerim BİNGÖL 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Dr. Emine BATTAL 
Recep Tayyip Erdogan 

University 
VIOLENCE AND ABUSE OF CHILDREN IN 

NEW RELIGIOUS MOVEMENTS 

Asst. Prof. Kâzım UZUN Ege University 

LOOKING AT JERUSALEM THROUGH A 
TESTAMENT: ON THE RULERS AND THE 

PEOPLE’S PERCEPTION OF JERUSALEM IN 
THE LATE AYYUBIDS 

Asst. Prof. Dr.  Abdulkerim BİNGÖL Hakkari University 
MÜSLÜMAN OLMAYAN ILE EVLENMENIN 

HÜKMÜ HAKKINDA TEFSIRLERDEKI 
YORUMLAR 

Ferdi KAYA Mardin Artuklu University 
‘AMR B. KULSÛM VE MUALLAKSINDA 

GEÇEN MAZI FİİLLER 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto 

Women University, Peshawar, 
Pakistan 

PEACE IS A BASIC UNIT FOR THE 
DEVELOPMENT AND STABILITY OF 

SOCIETY (IN THE MIRROR OF ISLAMIC 
DIRECTIVES) 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto 

Women University, Peshawar, 
Pakistan 

THE PLIGHT OF SOCIETY AND THE 
INCREASING TREND OF REDEMPTION (AN 

EXPLORATORY REVIEW) 

Favour C. Uroko University of Nigeria, Nsukka 
A THEOLOGICAL RESPONSE TO 
CORRUPTION IN UNIVERSITY 
ACCREDITATION IN NIGERIA 

 
  



 SESSION-2 / HALL-1 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Lec. Dr. Filiz ARICAK Trakya University 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

RECOMMENDATIONS FOR OCCUPATIONAL 
ACCIDENTS IN INDUSTRIAL KITCHENS 

Teach. Assist. Zeliha ERASLAN 
Assist. Prof. Dr. Özge SÜFER  

Osmaniye Korkut Ata University MIRACLE CITRUS: POMELO 

Assoc. Prof. Dr. Ertuğrul KANKAYA 
Assist. Prof. Dr. Ataman Altuğ ATICI 

Van Yuzuncu Yil University 

INFLUENCE OF THE LINEAR 
ALKYLBENZENE SULFONATE (LAS) ON 
EGGS OF TAREK, ALBURNUS TARICHI 

(GÜLDENSTÄDT, 1814)  

Nevzat KAYA 
Assist. Prof. Dr.  Asude ÇAVUŞ 

Prof. Dr. Fazıl ŞEN 
 

DWW 10 th Regional 
Directorate 

Van Yuzuncu Yil University 

DETERMINATION OF IRRIGATION WATER 
QUALITY OF KABAKLI POND 

(DIYARBAKIR) 

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 
Res. Asst. Mert TANI 

Bursa Technical  University 

DETERMINATION OF THE VARIATION IN 
SOIL ORGANIC CARBON AND NITROGEN 

STOCKS OF POPLAR AND STONE PINE 
PLANTATIONS WITH TREE AGE IN BURSA-
KARACABEY FLOODPLAIN FOREST AREAS 

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 
Res. Asst. Mert TANI 

Bursa Technical  University 

DETERMINING THE EFFECT OF TREE 
TYPE, HEIGHT AND STAND DEVELOPMENT 

AGE CLASSES ON FOREST LITTER 
AMOUNT 

  



 SESSION-2 / HALL-2 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. Dr. Bilgehan SAVAŞCI 
TEMİZ 

Atatürk University 

EVALUATION OF ONLINE SALES IN THE 
LIGHT OF SUPREME COURT DECISIONS IN 

TERMS OF FRAUD CRIME BY USING 
INFORMATION SYSTEMS AS AN 

INSTRUMENT 

Assist. Prof. Dr. B. Dilek ÖZBEZEK  
Dr. Buket SEZER 

Gaziantep University 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

EXAMINING THE RELATIONSHIP OF 
PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT 
AND CAREER SATISFACTION WITH THE 

STRUCTURAL EQUALITY MODEL: A FIELD 
RESEARCH 

Res. Asst. Fatma SUNAR 
Tokat Gaziosmanpaşa 

University 

DEFENDANT’S OBJECTION TO 
ARBITRATION IN THE CASE ATTACHED TO 

THE AGENCY RELATED TO 

Assoc. Prof. Dr. Veda BILICAN 
GÖKKAYA 

Assoc. Prof. Dr. Handan KARAKAYA 

Sivas Cumhuriyet University 
Fırat University 

JUVENILE DELINGUENT AND SCHOOL: 
DOES OPENING A SCHOOL CLOSE OR OPEN 

A PRISON? 

Dr. Yaşar TINAR 
Ministry of Treasury and 

Finance 

MAIN CHARACTERISTICS OF THE SOUTH 
EUROPEAN WEALTH REGIME IN SOCIAL 

POLICY 

Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN Near East University, Cyprus 
IS IRAN’S MILITARY-DEFENSE STRATEGY 

A THREAT OR A LEGITIMATE RIGHT IN 
THE INTERNATIONAL ARENA? 

 
  



 SESSION-2 / HALL-3 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Assoc. Prof. Dr.  Şaha B. BAYGÜL ÖZPINAR 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. İbrahim FIRAT Batman University 
EVALUTAION OF CORPORATE SOCIAL 

MEDIA COMMUNICATION IN TERMS OF 
DEMOGRAPHIC FACTORS 

Dr. Kürşat TAŞTAN 
Dr. Nalan SABIR TAŞTAN 

Ordu University 
REORGANIZATION OF UNIVERSITY 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 

Murad SALAMOV 
Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM 

Suleyman Demirel University 
THE EFFECT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

Banu SAYAR Yalova University 
NEW STEP IN FIGHTING DISINFORMATION 
FROM YOUTUBE: SEMIOTIC ANALYSIS OF 

‘DURDURA BAS’ CONTENTS 

Murat DERIN Ankara University 

INVESTIGATION OF PUBLIC SERVICE 
ANNOUNCEMENTS RELATED TO ORGAN 

DONATION BY CONTENT ANALYSIS 
METHOD 

Assoc. Prof. Dr.  Şaha B. BAYGÜL 
ÖZPINAR 

Uskudar University 
PUBLIC RELATIONS’ ROLE IN THE 
PROMOTION OF SUSTAINABILITY 

Dr. A. Muhammet BANAZILI Inonu University 
GÖÇ, FARKLILIKLAR VE PANDEMİ: 

KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ AÇISIYLA 
KÜRESEL BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Tuğba ÖZIŞIK İstanbul Kültür University 
THE NEW WORK MODEL OF DIGITALIZED 

ECONOMIES: SHARING ECONOMY 

Assoc. Prof. Dr. Sertaç ÇİFCİ 
Bolu Abant İzzet Baysal 

University 
SPECIAL EVENT PRICING AND PRICE 

FAIRNESS PERCEPTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SESSION-2 / HALL-4 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Ansar Bilyamin Adam  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Hanfeng Liang Xiamen University, China 
SURFACE AND INTERFACE ENGINEERING 

OF ELECTRODE MATERIALS FOR 
AQUEOUS ZINC-ION BATTERIES 

Djellouli Amir  
Berredjem Yamina  

Hattab Zhour  
Khechai Mohamed 

Barbari Fateh 

Université mohammed chérif 
mesaadia de Souk-Ahras 
Badji Mokhtar-Annaba 

University 
University of Biskra 

Center for Scientific and 
Technical Research on Arid 

regions CRSTRA, Algeria 
 

ELIMINATION OF AQUEOUS EFFLUENTS 
WITH INEXPENSIVE BIOADSORBENTS 

Ayoub Chaoui  
Salaheddine Farsad  

Aboubakr BEN HAMOU  
Ezzahery Mohamed  
Noureddine El Alem 

Université Ibn Zohr 

RECOVERY OF POULTRY WASTE BY 
BIOMETHANISATION PROCESS: 

MATHEMATICAL MODELING AND STATE 
VALIDATION 

Jabir Abdullahi Muhammad  
Ansar Bilyamin Adam  
Aminu Ado Kaugama  

Garindo Boro  
Aboh Mbo Joseph 

Sa’adatu Rimi College of 
Education 

Federal University Wukari 

ANALYTICAL COMPARISM OF HEAVY 
METALS CONCENTRATION FOUND IN 

HUMAN NAILS 

Muhammad Shahid  
Fozia Anjum 

University of Agriculture 
Government College University, 

Pakistan` 

FUEL CELL CATALYST PRODUCTION FROM 
BIO RECOVERED METALS 

Ansar Bilyamin Adam  
Aminu Ado Kaugama  
Usman Sabiu Usman  

Garindo Boro  
Mohammed, Haladu 

Federal University Wukari 
Umaru Musa “Yar’ adua 

University 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
MN (II) METAL COMPLEX DERIVED FROM 

BENZOPHENONE AND GLYCINE 

Ansar Bilyamin Adam  
Aminu Ado Kaugama  

Garindo Boro  
Aboh Mbo Joseph  

Jabir Abdullahi Muhammad  
Salisu Suleiman  

Mohammed, Haladu  

Federal University Wukari 
Kano University of Science and 

Technology 

PHYTOCHEMICAL AND ANTIBACTERIAL 
ANALYSIS OF LEAVES EXTRACT OF PISTIA 

STRATIOTES 

  



 SESSION-2 / HALL-5 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Associate Professor S. Saravanan 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Moses Adeolu AGOI 
Solomon Abraham UKPANAH 

Lagos State University of 
Education 

SPACE MINING: SCIENTIFIC AUGMENT 
FOR A WORLD OF LIMITED RESOURCES 

Ping Yu Chinese Culture University 

THE WEAKNESSES OF GUO ET AL.'S 
THREE-FACTOR ANONYMOUS ROAMING 

AUTHENTICATION PROTOCOL FOR SPACE 
INFORMATION NETWORKS 

Dmytro Hrytsenko  
Dmytro Sorochuk 

National Technical University of 
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute” 

IMPROVEMENT OF PRINTING QUALITY OF 
MULTI-COLOR SCREEN PRINTING 

MACHINES 

Kaleemullah Shaikh  
Wajhat Khan  

Salim Nawaz Kazi  
Nashrul Bin Muhd Zubair 

University of Malaya 

RETARDATION OF MINERAL FOULING ON 
HEAT EXCHANGER SURFACE USING 
WATER BASED NANOFLUID OF GUM 
ARABIC AND MULTI WALL CARBON 

NANOTUBES (GA+MWCNTs) MIXTURE 
ADDITIVES 

Manoj Kumar  
Sandip Pal  

Variable Energy Cyclotron 
Centre 

Homi Bhabha National Institute 

NUMERICAL INVESTIGATION TO 
OPTIMIZE THE THERMOPHYSICAL 

PERFORMANCE OF TURBOEXPANDER 
BASED HELIUM LIQUEFACTION SYSTEM 

Chakkaravarthi 
Associate Professor S. Saravanan 

Annamalai University 
BRAIN CONTROLLED CARS FOR DISABLED 

THROUGH ARTIFICIAL INTELLEGENCE 
AND MACHINE LEARNING 

Prof. Kazi Md Salim Newaz Universiti Malaya 
FOULING ON METAL AND NON-METAL 
HEAT TRANSFER SURFACES AND ITS 

MITIGATION 

  



 SESSION-2 / HALL-6 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Mihdiye ACAY 
Assoc. Prof. Dr. N. Damla YILMAZ 

USTA 
Süleyman Demirel University 

MARDIN HISTORICAL CITY TEXTURE: 
EVALUATION IN TERMS OF 

CONSERVATION AND DEVELOPMENT 
STRATEGIES 

Ersan YILDIZ 
Associate Professor M. Tolga 

AKBULUT 
Yıldız Technical University 

AN INTERDISCIPLINARY LOOK AT THE 
MOVEMENT AND SPACE IN THE 
INTERCEPTION OF CINEMA AND 

ARCHITECTURE 

Res. Asst. Saime GÜMÜŞTAŞ BABALI 
Assoc. Prof. Dr. N. Ömer EREM 

Istanbul Technical University 
THE RELATIONSHIP BETWEEN VERBAL 

AND VISUAL REPRESENTATION IN 
EXTERNALIZATION PROCESS 

Res. Asst. İmran KAVAZ ALTUN 
Res. Asst. Güler KARABEKİR 

Hacettepe University 
TURGUT CANSEVER ARCHITECTURE 

REFLECTION OF ONTOLOGICAL IMAGINE 
INTO THE INTERIOR 

Serkan BOZDAĞ 
Prof. Dr. Sırma RAMAZANOĞULLARI 

TURGUT 
Yıldız Technical University 

CHANGES IN ZONGULDAK INDUSTRIAL 
LANDSCAPE IN THE FRAMEWORK OF 

ECONOMIC POLICIES 

Dr. Shabnam GOLKARIAN 
Prof. Dr. Zeynep ONUR  

Near East University, Cyprus 
THE IMPACT OF MODERNIZATION ON 

COMMERCIAL TYPOLOGIES (Tabriz Grand 
Bazaar) 

Sezen COŞKUN 
Büşra ONAY 
 Beyza SAVA 

Candan KUŞ ŞAHİN 

Isparta University of Applied 
Sciences 

Afyon Kocatepe University 
Süleyman Demirel University 

A RESEARCH ON THE EFFECTS OF 
CLIMATE CHANGE ON RECREATIONAL 

AREAS 

Ebru HACIOĞLU 
Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU 

Yıldız Technical University 
FROM SPACE TO PLACE; AN EVALUATION 

BASED ON OBJECT-SUBJECT INTERACTION 

  



 SESSION-3 / HALL-1 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Lyudmila Vladimirovna Alekseeva 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Lyudmila Vladimirovna Alekseeva 
Tver State Agricultural 
Academy, Tver, Russia 

PHYSIOLOGICAL DYNAMICS OF 
HEMOSTASIS IN CALVES AND PIGLETS IN 

NEGATIVE ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
THAT RECEIVED THEIR CONDITION 

CORRECTION 

Ilnura Ibragimovna Fayzullina 
Biotech University, Moscow, 

Russia 

HEMATOLOGICAL INDICATORS IN COWS 
AT THE VERY END OF THE FIRST 

PREGNANCY 

Alireza Ahmadi  
Mohammad Khalaj-Kondori 

University of Tabriz, Iran 
FOXQ1 and ADH1B INTERACTION 

NETWORK WITH miRNAs and lncRNAs 
INVOLVED IN COLORECTAL CANCER 

Abedeh Rezaei 
Mohammad Khalaj-Kondori 

University of Tabriz, Iran 
INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC 
EFFECT OF MINOCYCLINE ON MCF7 

BREAST CANCER CELLS USING MTT TEST 

Amin Moqadami  
Mohammad Khalaj-Kondori 

University of Tabriz, Tabriz, 
Iran 

INVESTIGATION OF IFNG-AS1 LONG 
NONCODING RNA GENE EXPRESSION IN 

TUMOR AND HEALTHY TUMOR MARGINS 
OF PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER 

Igor Gennadievich Glamazdin 
Ilya Nikolaevich Medvedev 

Ilnura Ibragimovna Fayzullina 

Biotech University, Moscow, 
Russia 

THE PREVALENCE OF NEMATODOSIS IN 
PIGS IN THE MOSCOW REGION OF RUSSIA 

Elena Vladimirovna Krapivina 
Bryansk State Agrarian 

University, Bryansk, Russia 

OPTIMIZATION OF THE PHYSIOLOGICAL 
STATE OF HEMOSTASIS IN CALVES AND 

PIGS IN UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS 

Nadezhda Viktorovna Vorobyeva 
Ilya Nikolaevich Medvedev 

South-West state University 
All-Russian Institute of 
Livestock named after 
Academician L.K. Ernst 

Russian State Social University 

PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF PLATELETS 
IN KHOLMOGORY CALVES AT THE END OF 

EARLY ONTOGENESIS 

Maya Dmitrievna Shumova Russian State Social University 
PLATELET ACTIVITY IN VIVO IN HEIFERS 

AGED THIRTEEN MONTHS, KEPT 
TETHERED 

Solovyeva L.P. 
Gorbunova N.P. 

Kalysh T.V. 

Kostroma State Agricultural 
Academy, Kostroma, Russia 

HEMOSTASIS IN YOUNG CATTLE AND PIGS 
IN THE KOSTROMA REGION OF RUSSIA 

  



 SESSION-3 / HALL-2 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Rabihan YÜKSEL ARABACI 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Seval Gökçe DIKMEN  
Uygar Boran YAZ 

TOBB Economy and Technology 
University 

EMPLOYER ATTITUDE SCALE TOWARDS 
HIRING INDIVIDUALS WITH 
SCHIZOPHRENIA DIAGNOSIS 

Hale BÜTÜN BAYRAM 
İsmail Hakkı YAVUZ 

Kocaeli University, 

DUYGU YÖNETIMININ, ÇALIŞAN 
MOTIVASYONU, İŞ YAŞAM DENGESI, 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMINI 

ÜZERINE ETKISI: BIR ALAN ÇALIŞMASI 

Asst. Prof. Dr. Yusuf YILDIRIM 
Yasin KEKLİK 

Halich University 
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL 

CULTURE ON ORGANIZATIONAL SILENCE: 
A STUDY IN VAKIF UNIVERSITIES 

İrfan ÖZET Aksaray University 
KADRO MAGAZINE AS A LEFT-

NATIONALIST REVOLUTIONARY MEDIA 

Assoc. Prof. Dr. Rabihan YÜKSEL 
ARABACI 

Bursa Uludag University 

REASONS FOR WAGES DIFFERENCES 
BETWEEN EMPLOYED IN UNSKILLED 

JOBS: LOW EDUCATION OR PRECARIOUS 
EMPLOYMENT? 

Metin ZAFER Yalova University 

THE STUDY OF RESILIENCE AND SELF-
SABOTAGE LEVELS IN FIRE- FIGHTERS: A 

CASE STUDY OF ISTANBUL FIRE 
DEPARTMENT 

İpek AYYILDIZ KARALİ  
 Prof. Dr. Nuray TAŞTAN 

Kırıkkale  University 
THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER 

ROLES AND SELF-DISCOVERING 
BEHAVIOR IN UNIVERSITY STUDENTS 

İlayda ERBAŞ  
Egemen ERMİŞ 

Ondokuz Mayıs University 

SERVICE PERCEPTION AND LIFE 
SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS 

PARTICIPATING IN SOCIO-CULTURAL 
ACTIVITIES IN YOUTH CENTERS 

  



 SESSION-3 / HALL-3 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Ünal DENIZ  
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif 

ERDENER 

Turkish Maarif Foundation 
Balıkesir University 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE 
TRUST IN HIGHER EDUCATION SCALE 

(THES): A MIXED-METHODS APPROACH 

Sedef ERIK 
Assoc. Prof. Dr. M. Betül YILMAZ 

Istanbul Metropolitan 
Municipality 

Yıldız Technical University 

EXAMINATION OF CURRICULUM LITERACY 
LEVELS OF INSTRUCTORS WORKING IN 

ADULT EDUCATION CENTER 

Hasan TAŞAY Kırşehir Ahi Evran University 

PROJECT ON PROMOTING INTEGRATION 
OF SYRIAN CHILDREN INTO TURKISH 

EDUCATION SYSTEM ACCORDING TO THE 
SCHOOL ADMINISTRATORS AND 

TEACHERS’ VIEWS 

Asst. Prof. Dr. HASAN BOZASLAN Dicle University 
EĞİTİM ORTAMLARI VE DERS KİTAPLARI 
AÇISINDAN BİLGİ TOPLUMU EĞİTİMİ VE 

TÜRKİYE 

Veli TAŞDEMİR 

Asst. Prof. Dr. Ahmet Önal 
Süleyman Demirel University CHANGING WEB TOOLS AND METAVERSE 

Feyyaz Atalay ATEŞ Ministry of National Education 
OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON 

BEHAVIORAL EMPOWERMENT OF 
TEACHERS AT SCHOOL 

Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Yaşar University 

THE HISTORY AND THE PRESENT OF 
VOCATIONAL EDUCATION AND 

REORGANIZATION STUDY SUPPORTED 
WITH QUALITY 4.0 MODEL FOR YU 

VOCATIONAL SCHOOL 
Teddy Mulyadi 

Sri Restu Ningsih 
Rajab 

Nency Extise Putri 

Metamedia University 
GOOGLE CLASSROOM USER SATISFACTION 

ANALYSIS WITH WEBQUAL 4.0 METHOD 

ABDELGHNI IDRISSI Istanbul Aydin University 
THE CHANGES ON TEACHING-LEARNING 
PROCESS POST-COVID STUDY: VIEWS OF 

EDUCATORS FROM THE FIELD 

 
  
 
 
 
 
   



 SESSION-3 / HALL-4 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Dr. R. Saravanan 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Yeganeh Mazaheri 
Parisa Sadighara 

Ebrahim Molaee-aghaee 

Tehran Medical University of 
Science, Tehran, Iran 

THE EVALUATION OF BENZO (A) PYRENE 
CONTENT IN EXTRA VIRGIN OLIVE OILS 

OFFERED IN THE IRANIAN MARKETS 

Dr. R. Saravanan 
Bharath Institute of Higher 

Education and Research 

AGROBACTERIUM MEDIATED GENE 
TRANSFER OF CT-B ANTIGEN IN 
TRANSGENIC BANANA CALLUS 

FERAG Aziza  
Gherissi Djallel Eddine  

 Boughanem A.  
 Hadj Moussa H.  
Khenenou Tarek 

University of Souk-Ahras, 
Algeria 

National Center for Artificial 
Insemination and Genetic 
Improvement (CNIAAG) 

SURVEY ON THE EFFECT OF HEAT STRESS 
IN REPRODUCTION PERFORMANCES OF 

DAIRY CATTLE FROM ALGERIAN SUB-
HUMID ZONE 

N.K. Udaya Prakash  
D. Divakar Raj  

C. Dinesh Kumar  
N. Sripriya  

S. Bhuvaneswari 

Vels Institute of Science, 
Technology and Advanced 

Studies 
Bharathi Women’s College (A), 

Broadway, India 

BIODIVERSITY OF FUNGI ON OIL SPILL OF 
ENNORE COAST, INDIA 

S. Bhuvaneswari  
R. Arulmathi  

C. Revathy  
N. Sripriya  

B. Sampath Kumar 
N.K. Udaya Prakash 

Bharathi Women’s College (A) 
Vels Institute of Science, 

Technology and Advanced 
Studies 

R and D, Marina Labs, India 

PHYTOCHEMISTRY AND BIOACTIVITIES OF 
GOMPHOCARPUS PHYSOCARPUS FROM 

YELAGIRI HILLS, TAMIL NADU, INDIA 

Shafiu Nafiu Abdullahi 
Haruna Hamisu Sani 

Sunusi Sulaiman 
Yusuf Dauda Tofa 

Ibrahim, Ado Adamu 
Musa Ahmad Abubakar 

Kano State Polytechnic 
College of 

Administration, Management 
and Technology, Nigeria 

HEAVY METALS BIOACCUMULATION AS 
INDICATOR OF WATER POLLUTION IN 

WATARI RESERVOIR, KANO STATE-
NIGERIA 

Shafiu Nafiu Abdullahi 
 Zahraddeen Dahiru Alkali 

Maryam Habeeb Muhammad 
Rukayya Ahmad Habib 
Musa Ahmed Abubakar 

Kano State Polytechnic 

IMPACT OF SEASONAL CHANGES OF 
PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS AND 
ZOOPLANKTON DIVERSITY IN WATARI 

RESERVOIR, KANO STATE, NIGERIA 

Dr. Mrs. Alpana J. Asnani 
Abhinav Bais 

Priyadarshini J. L. College of 
Pharmacy 

MOLECULAR DOCKING OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE LIGAND FOR CALCIUM 

REGULATED Nav1.4 FOR ANTIEPILEPTIC 
ACTIVITY 

Aya A. Sebak 
Mohamed Abdel-Halim 

Gehad Mohamed 
Tarek El-Tayeb 

Iman Gomaa 

German University in Cairo 
University of Geneva, 

Switzerland 
Cairo University 
Galala University 

Nano-PDT AS A MULTITASKING AGENT IN 
THE INTRICATE MILIEU OF MELANOMA 

 Suleiman, Muhammed Mustapha 
Ahmed, Motolani Mohammed 

Mohammed, Olaitan Mutiat 
Adetunji, Nafisat Opeyemi 
Arafat, Giwa Oyindamola 

University of Ilorin 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC 

AND SILVER NITRATE SYNTHESIZED 
EXTRACT OF MANGO LEAF AND BARK 

AGAINST ESCHERICHIA COLI AND 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS FROM 

CLINICAL SAMPLES 

  



 SESSION-3 / HALL-5 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Associate Professor Yuliia Strilchuk 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assistant Professor Pragnesh B. 
Dalwadi 

Dr.Gurudutta P. Japee 

Government Arts and 
Commerce College 
Gujarat University 

A STUDY ON COMPARISON OF THE 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

POLICIES IN INDIA AND OTHER NATIONS 

Adirek Vajrapatkul 
Sukhothai Thammathirat Open 

University, Thailand 
THE COINTEGRATION BETWEEN FOREIGN 

INTEREST RATES 

Que Nhu Duong 
Dang Anh Nguyen 

Can Tho University 
FACTORS AFFECTING INTENTION TO 

CONTINUE PURCHASE FOOD ONLINE OF 
CUSTOMERS IN CAN THO CITY, VIETNAM 

Dongfang Qi 
Dr. Vladimir M. Bure 

St. Petersburg State University 
STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF ASEAN-5 

Albina Chingiz HASHİMOVA 
Mehpara SABİRZADE 

Azerbaijan State Academy Of 
Physical Education And Sport, 

Baku (Azerbaijan) 

ECONOMIC BASIS OF THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL AREAS 

Albina Chingiz HASHİMOVA 
 

Azerbaijan State Academy Of 
Physical Education And Sport, 

Baku (Azerbaijan) 

SCIENTIFIC-CULTURAL NATURE OF 
MEDICAL TOURISM IN AZERBAIJAN AND 

IMPACT DIRECTIONS ON BUSINESS 

Dr. Mohammad Ahsan Khan Jazan University,(K.S.A) 
EFFECT OF COVID-19 ON FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT INFLOWS IN AUTOMOBILE 

INDUSTRY IN INDIA 

Associate Professor Yuliia Strilchuk 
Kyiv National Economic 

University named after Vadym 
Hetman, Ukraine 

SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES: ISSUES OF FINANCING 

Le Tuan Anh 
Pham Duc Thuan 

Can Tho University. Vietnam 
DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN 

VIETNAM AND FRANCE FROM 2010 TO 
2020 

Gajender Kaushik Gujarat University 
PLANNING COMPETENCY IN THE NEW 

NORMAL–EMPLOYABILITY COMPETENCY 
IN POST- COVID-19 PANDEMIC 

JEAN RICHARD JOKHU 
President University West Java, 

Indonesia 

THE EFFECT OF DIGITAL INFLUENCER 
AND ATTITUDE TOWARD INVESTMENT 
INTENTION AND MEDIATED BY FOMO 

BEHAVIOUR 

  



 SESSION-3 / HALL-6 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Prof. Dr. Tuğrul OKTAY 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Taner Zafer TAKMAZ 
İsmail CANER 

Forma Makina 
Balikesir University 

INVESTIGATION OF EMISSIONS OF 
NATURAL GAS-FIRED BURNERS USED IN 

INDUSTRIAL WAFER BAKING OVENS 

Prof. Dr. Tuğrul OKTAY 
Lecturer Yüksel ERASLAN 

Erciyes University 
İskenderun Technical University 

REDESIGN OF A ROTARY-WING UAV 
PROPELLER FOR AERODYNAMIC 
PERFORMANCE ENHANCEMENT 

Şahan DEMİRTAŞ 
Prof. Dr. Hüseyin ÜNAL 

Sakarya University of Applied 
Sciences 

TRIBOLOGICAL PERFORMANCES OF 
FUMED SILICA FILLED HIGH-DENSITY 

POLYETHYLENE COMPOSITES 

Asst. Prof. Dr. Abdulnasır YILDIZ 
Lec. Hasan ZAN 

Dicle University 
Mardin Artuklu University 

A MACHINE LEARNING ALGORITHM 
BASED ON WAVELET TRANSFORM AND 

LOCAL BINARY PATTERN FOR 
PARKINSON’S DISEASE DETECTION FROM 

GAIT DATA 

İsa YURDABAKAN 
Muhammet ÇAKMAK 

Karabuk University 
BELGE TANIMA SİSTEMİNDE MAKİNE 

ÖĞRENME YÖNTEMLERİ 

Assoc.Prof.Dr.Talha EKMEKYAPAR 
Mehmet Said ERSOY 

University of Gaziantep 
THE IMPORTANCE OF PGA AND SOIL 

CLASS IN THE DESIGN OF MULTI-STOREY 
CONCRETE BUILDINGS 

Yavuz DEMİR 
Ferruh TURAN 

Ondokuz Mayis University 

BUCKLING ANALYSIS OF A POROUS 
ORTHOTROPIC CYLINDRICAL PANEL 
UNDER THE SHEAR DEFORMATION 

THEORY 

Mutlu YAŞAR Pamukkale University 

BOZKIR BARAJI HİDROELEKTRİK 
SANTRALİNE YÜZER GÜNEŞ ENERJİ 

SANTRALİ EKLENMESİNİN HİDROLOJİK VE 
EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

  



 SESSION-1 / HALL-1 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr. Mehmet Rıza KIVANÇ 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Serpil DEMIRCI  
Arif MERMER  
Harun USLU  

Başak BOZDEMIR 

Giresun University 
University of Health Sciences 

Fırat University 
Sivas Cumhuriyet University 

SYNTHESIS OF NEW ANESTHETIC 
COMPOUNDS DERIVED FROM 2,6-DI 
ISOPROPYL ANILINE AND IN SILICO 

ANALYSIS STUDIES 

Asst. Prof. Dr. Mehmet Rıza KIVANÇ Van Yüzüncü Yıl University 

POLY(3(ACRYLAMIDOPROPYL)TRIMETHYL 
AMMONIUM CHLORIDE) HYDROGELS 

INCORPORATED WITH GOLD 
NANOPARTICLES VIA VERBASCUM 

LONGIPEDICELLATUM EXTRACT FOR 
ANTIBACTERIAL APPLICATIONS 

Assistant Professor Osman Görkem 
MURATOĞLU 

İstinye University 

ANALYSIS OF SKELETAL DIRECT 
RADIOGRAPH IMAGING QUALITY AND 

EVALUATION OF REASONS FOR RE-TAKE 
FROM THE PERSPECTIVE OF AN 

ORTHOPEDIST 

Zumrut BAHAT  
Umit COBANOGLU  

Cunay ULKU  
Nuri İhsan KALYONCU   

Suleyman Caner KARAHAN   
Melek Nur YAVUZ 

Karadeniz Technical University 
AMIFOSTIN COULD NOT PREVENT 
EXPERIMENTAL RADIOTHERAPY- 

INDUCED ACUTE PERICARDITIS 

İrem HAS 
Başak ÖNEY 

 
Bezmiâlem Vakıf University 

 

AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZA 
BESLENME YAKLAŞIMI 

Şeymanur YILMAZ 
Başak ÖNEY 

Bezmiâlem Vakıf University 
 

BESİN ZENGİNLEŞTİRME 

Emel YÜRÜK Cukurova University 
BODY MIND SOUL INTERVENTIONS IN 

HEALTH CONCEPT 

Emel YÜRÜK Cukurova University 
NURSING APPROACH FOR A CHILD WITH 

BURRED CHILD SYNDROME 

S.F.Babaeva 
M.G.Aliev 

 L.I.Rustamova 
G.Kh.Ibragimova 

Odlar Yurdu University 
Azerbaijan Medical University, 

Azerbaijan 

MONO-NOROVIRUS INTESTINAL 
INFECTION IN CHILDREN OF EARLY AGE IN 

BAKU 

Orgun GUNES 
Ataturk Training and Resarch 

Hospital 

LAPAROSCOPIC TOTAL GASTRECTOMY IN 
LOCAL ADVANCED GASTRIC CANCER 

FOLLOWING RADIOLOGICAL REMISSION 
WITH NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY 

  



 SESSION-1 / HALL-2 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Betül SAVACI 
Assoc. Prof. Dr. Mutlu ŞAHİN 

Yıldız Technical University 

THE EFFECT OF USING CREATIVE DRAMA 
METHOD IN SCIENCE TEACHING ON 

STUDENT MOTIVATION: AN EXAMPLE OF 
MEIOSIS 

Asst. Prof. Dr. Fatih ÖZBAĞ 
Dilek ÇELİK 

Harran University  
SPECTRUM ANALYSIS OF TRAVELING 
WAVES IN PREDATOR-PREY MODEL 

ESRA BAŞARIR NOYAN  
Assoc. Prof. Dr. YILMAZ GÜNDÜZALP 

Dicle University 
A NOTE ON QUASI BI-SLANT PSEUDO-

RIEMANNIAN SUBMERSIONS ON PARA-
COSYMPLECTIC MANIFOLDS 

ESRA BAŞARIR NOYAN  
Assoc. Prof. Dr. YILMAZ GÜNDÜZALP 

Dicle University 
SOME PROPERTIES OF QUASI BI-SLANT 

PSEUDO-RIEMANNIAN SUBMERSIONS ON 
PARA-COSYMPLECTIC MANIFOLDS 

Burcu YÜZÜAK AYDIN 
Assoc. Prof.  Dr. Menekşe Seden 

TAPAN BROUTİN 
Assoc. Prof.  Dr. Çiğdem ARSLAN 

Bursa Uludag University 

STUDENT OPINIONS ON SEVENTH GRADE 
MATHEMATICS LESSON ON TEACHING 
THE SUBJECT OF RATIONAL NUMBERS 

WITH PLAY 

  



 SESSION-1 / HALL-3 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Assistant Professor Hamzeh Amin-Tahmasbi 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Mamoun Lyes Hennache 
Ali Hennache 

Ankara Yildirim Beyazit 
University (AYBU) 
Imam Mohammad 

Ibn Saud Islamic University 
(IMSIU) 

MEASURING UNDERSTANDING 
ANALYZING AND MANAGING THE MOST 

SILENT KILLER: POWER QUALITY 

Usungurua, Enefiok Okon 
Victor Etok Udoh 

Aniekan Essienubong Ikpe 
Akwa Ibom State Polytechnics 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF COTTON 
SEED OIL EXTRACT AS POTENTIAL BRAKE 
FLUID FOR AUTOMOBILE APPLICATIONS 

Shekh Abdullah 
MD Shadab Alam 

Mohd Nashrul Bin Mohd Zubir  
Mohd Ridha Bin Muhamad 

Kazi MD. Salim Newaz 

University of Malaya 
ENHANCING EVAPORATIVE COOLING 

WITH INDEPENDENT DEHUMIDIFICATION 

Sultan J. Alharbi 
Abdulaziz S. Alaboodi 

Qassim University 

PROJECT FEASIBILITY ANALYSIS FOR 3.76 
kWp SOLAR PHOTOVOLTAIC OFF-GRID 

SYSTEM FOR PERSONAL CHALET AT 
DAMMAM CITY, SAUDI ARABIA 

Mankour Mohamed 
Miloudi Mohamed  
Merzoug Yahiaoui 

University of Ahmed Zabana of 
Relizane, Algeria 

University of Moulay Tahar, 
Saida, Algeria 

STUDY OF AN HVDC SYSTEM BEHAVIOR IN 
PRESENCE OF DC PERTURBATIONS 

Elena Sierikova 
Dr. Elena Strelnikova 

Ivan Vierushkin 

National University of Civil 
Defence of Ukraine 

A.M. Podgorny Institute for 
Mechanical Engineering 
Problems NAS of Ukraine 

BOUNDARY CONDITIONS 
DETERMINATION OF THE TANK MODEL 
AS A RIGID CYLINDRICAL SHELL WITH 

THE ELASTIC BOTTOM ON THE ELASTIC 
WINKLER BASE 

Manoj Kumar  
Atikur Rahman 

National Institute of 
Technology Srinagar, Hazratbal 

SYNTHESIS OF EFFICIENT SNO 2 /LA 2 O 3 
HETEROSTRUCTURED CATALYST WITH 

ENHANCED PHOTOCATALYTIC 
PERFORMANCE 

Assistant Professor Hamzeh Amin-
Tahmasbi 

University of Guilan, Iran 
RANKING WASTEWATER TREATMENT 

METHODS USING BWM 

Mamoun Lyes Hennache  
Ali Hennache 

Ankara Yildirim Beyazit 
University (AYBU) 
Imam Mohammad 

Ibn Saud Islamic University 
(IMSIU) 

NANOELECTRONICS: FUNDAMENTAL 
CONCEPTS OF ONE OF THE MAJOR 

TECHNOLOGIES OF NANOTECHNOLOGY 

  



 SESSION-1 / HALL-4 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr. Betül KARAGÖZ DURSUN   

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Dr.  Eda ÇORBACIOĞLU İzmir Democracy University 
THE EFFECT OF USE OF METAPHORS IN 

ADVERTISEMENTS ON CONSUMER 
PERCEPTION 

Asst. Prof. Dr. Betül KARAGÖZ 
DURSUN  

Eda ALEMDAR ÇANKAYA 
Volkan KARAKOÇ 

Inonu University 
Mumtaz Turhan Anatolian High 

School 
İzmit Public Education Center 

WEB 2.0 ARAÇLARI VE MÜZİK EĞİTİMİNDE 
KULLANILMA DURUMLARI 

Lec. Dr. Esra ÇETIN 
Aydın Adnan Menderes 

University 

DECISIONS TAKEN IN THE NATIONAL 
EDUCATION COUNCILS OF THE INONU ERA 
REGARDING FİNE ARTS AND MUSIC (1938-

1950) 

Sıla ZÜMRÜTYAPRAK 
Asst. Prof. Dr. Esin HAZAR 

Sivas Cumhuriyet University 

SPOR BILIMLERI AKADEMISYENLERIN 
UZAKTAN EĞITIM SONRASI YAPILAN 
UYGULAMALI ALAN DERSLERINDEKI 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLIŞKIN 
GÖRÜŞLERI 

Cihad ATAY  
Assoc. Prof.  Dr. Türker BIYIKLI 

Nişantaşı University 

SPOR YÖNETİCİLERİNİN 
MOTİVASYONLARININ BAŞARI 

DÜZEYLERİNE OLAN ETKİLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Lec. Dr. Seda YALÇIN Igdır University 
THE RELATIONSHIP OF LEG STRENGTH 

AND DYNAMIC BALANCE PERFORMANCE 

  



 SESSION-1 / HALL-5 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Dr. Bruno RUMYARU 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Ananda Majumdar 
The University of 
Alberta,Canada 

ROLE OF THE ROYAL WOMEN IN THE 
OTTOMAN KINGDOM: A POWER CONCEPT 

Sobia Maqsood 
Dr. Saira Akhtar 

University of Agriculture 
Faisalabad, Pakistan 

CONSANGUINEOUS MARRIAGES AND 
THEIR IMPACTS UPON WOMEN’S 

REPRODUCTIVE HEALTH: A CAUSE STUDY 
OF FAISALABAD PUNJAB, PAKISTAN 

Olubanjo-Olufowobi, Olufunso Mountain Top University 
THE DEHUMANIZATION OF HUMANITY 

THROUGH PORNOGRAPHY 

Thi-Hoang-Anh TRAN Can-Tho University 
TERRITORIAL DEVELOPMENT THROUGH 
ITINERANT TOURISM: A CASE STUDY OF 

CYCLE TOURISM IN FRANCE 

Gursimar Kaur 
Ambedkar Institute of Hotel 
Management, Chandigarh 

EFFECT OF COVID 19 ON STREET FOOD 
CONSUMERS IN DELHI 

Associate Professor Fariba Sharifian  
Iran’s Cultural Heritage and 
Tourism Research Institute 

THE MOTIF OF ANAHITA ON SASSANIAN 
SEALS 

Dr. Bruno RUMYARU 
President University, 

INDONESIA 

BUILDING HUMAN DIGNITY IN THE 
SYNCHRONOUS LEARNING PROCESS 
THROUGH A CULTURAL APPROACH 

LE Ba Quynh Chau Nha Trang University 
SLOW TOURISM – A NEW TREND OF 

SUSTAINABLE TOURISM 

Ms. Happy Baglari  
Ms. Seemasree Rajbongshi 

Assam Down Town University 

A QUANTITATIVE STUDY ON 
NOMOPHOBIA AND ITS IMPACT ON 
STUDENTS OF ASSAM DOWN TOWN 

UNIVERSITY 

Afriana 
Tomi Arianto 

Universitas Putera Batam, 
Indonesia 

EXAMINING POSSITIVE POLITENESS 
STRATEGIES IN ENGLISH BUSINESS 

LETTER IN BATAM RIAU ISLAND, 
INDONESIA: PRAGMATIC APPROACH 

Hamza Jamal Jassim 
Prof. Dr. JAGDISH JOSHI 

Gujarat University 
A PRAGMATIC STUDY OF RUMORS IN 

BROADCASTING 

  



 SESSION-2 / HALL-1 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr. Demet KOÇYİĞİT 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Yasemin Güniz SERTEL İstanbul University 
A JOURNEY IN TIME: A HISTORICAL AND 

AN ANTHROPOLOGICAL GAZE INTO 
WOMEN’S POSITION 

Assist. Prof. Dr. Necdet YILDIZ Anadolu University 
ON SOCRATES’ UNDERSTANDING OF 

PHILOSOPHOS IN PLATO’S APOLOGIA: A 
CONTEMPORARY PERSPECTIVE 

Asst. Prof.  A.Nursen DURDAĞI Sakarya University KOD VE ÇEVİRMEN EĞİTİMİ 

Sevda ABBASOVA 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

PLANNING OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
ON THE SUBJECT OF AZERBAIJAN 

LANGUAGE 

Asst. Prof. Dr. Demet KOÇYİĞİT 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

University 

CULTURAL IDENTITY THOUGHT OF 
MEHMET KAPLAN AND NİHAD SAMİ 

BANARLI 

Asst. Prof. Dr. Mehmet Fetih 
YANARDAĞ 

Mine ŞEN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University 

AS A NOVALIST EMINE IŞINSU 

Emre GÜNAY Van Yüzüncü Yıl University 
INSCRIPTION ON EARLY ISLAMIC GOLD 

COINS 

Dr. Hüseyin Şevket Çağatay ÇAPRAZ Kırklareli University 
THE DEVELOPMENT OF TURKISH-
HUNGARY RELATIONS IN THE 16TH 

CENTURY 

  



 SESSION-2 / HALL-2 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Dr. Selma Mine KARA APAYDIN 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Fzt. Ayşe BAŞAK YÜZBAŞIOĞLU 
Assoc. Prof. Dr. Yıldız 

ERDOĞANOĞLU 

Ministry of National Education 
Antalya Bilim University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN POSTURAL CONTROL AND 

UPPER EXTREMITY SKILLS AND 
FUNCTIONAL INDEPENDENCE LEVEL IN 

CHILDREN WITH AUTISM 

Kübra CERAN DEVECİ 
Sanlıurfa Oral and Dental 

Health Hospital 

TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION 
WITH FREE GINGIVAL GRAFT: A CASE 

SERIES 

Dr. Mehmet Fatih DEVECI 
Sanliurfa Training and 

Research Hospital 

NEWBORNS FOLLOWED UP WITH THE 
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ADRENAL 

HYPERPLASIA; CASE SERIES 

Asst. Prof. Dr. İlyas ÖZÇİÇEK İstanbul Medipol University 
THE POTENTIAL USE OF SILK FIBROIN-

BASED BIOMATERIALS IN NEURAL TISSUE 
ENGINEERING AREA 

Lec. Dr. Gülşah ALYAR Atatürk University 
STRENGTHENING NATIONAL NEWBORN 

SCREENING PROGRAMS 

Dr. Zeynep İlknur DOĞAN AKARSU 
SBÜ Antalya Education and 

Research Hospital 
RADIOTHERAPY APPROACHES IN SMALL 

CELL LUNG CANCER 

Dr. Hatice Feray ARİ 
Sanliurfa Training and 

Research Hospital 

EVALUATION OF MULTIPLE ORGAN 
FAILURE DEVELOPMENT STATUS AND 
PROGNOSIS IN PEDIATRIC INTENSIVE 

CARE PATIENTS 

Sebile AZIRAK University of Adıyaman 
THE PROTECTIVE EFFECTS OF 

MISOPROSTOL AGAINST AMIKACIN-
INDUCED PANCREATIC INJURY 

Dr. Selma Mine KARA APAYDIN Kayseri City Hospital 
IN ETIOLOGY OF PATIENTS COMING WITH 

EMPIYEMA MALIGNITE; IS IT POSSIBLE? 
Ökkeş ZORTUK  
Günay YILDIZ 

SBU Antalya Training and 
Research Hospital 

CASE REPORT: A RARE ALLERGIC 
REACTION KOUNIS SYNDROME 

Ayşenur BODUR  
Aslı SADE MEMISOGLU 

Dokuz Eylül University 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF 
CANCER STEM CELLS DURING 

DIFFERENTIATON OF COLON CANCER 
CELLS 

  



 SESSION-2 / HALL-3 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Prof. Dr. Valentina Marinescu  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Abdulsattar Jubair Mohammed 
Dr. Rucha Brahmbhatt 

Gujarat University, India 
Samarpan Arts & Commerce 

College 
THE IMPACT OF RACISM IN NATIVE SON 

Irina-Ana DROBOT 
Technical University of Civil 

Engineering Bucharest 
WHAT IS THE IMAGIST VIEW ON POETRY? 

Prof. Dr. Valentina Marinescu 
Assoc. Prof. Dr. Ramona Marinache 

University of Bucharest 
A SOCIOLOGICAL APPROACH OF CRIME 

NOVELS 

Tanzeela Nazeer ---- 
TEXTURE IN THE TEXT OF OSCAR WILDE’S 

THE HAPPY PRINCE: A STUDY OF 
GRAMMATICAL COHESION 

Santa Stopniece 
Suzhou Polytechnic Institute of 

Agriculture 
PERSONAL VOICE IN ENGLISH SPEAKING 

AND INTERVIEWS 

Plamen Glogov 
Vasilena Vasileva 

Bulgarian Academy of Sciences 
Community center “Dobri 

Chintulov- 1935” 

INTERACTIVE TECHNIQUES IN 
PERFORMANCES FOR KIDS FROM THE 

PRACTICE OF THE BULGARIAN 
THEATER“KONNIK” 

Aisulu Ayapbergenova 
al-Farabi Kazakh National 

University 

AN ANALYSIS OF CREATIVE AND DIGITAL 
SPACES IN KAZAKHSTAN, AND ITS IMPACT 

ON CREATIVE INDUSTRY OF CENTRAL 
ASIA 

Dr. Risman Mat Hasim University Putra Malaysia 
IMPROVING THE ESTIMATE FOR THE 

PURSUER’S DISTANCE FROM THE ORIGIN 

Brandon Zachary David Keningau Vocational College 
SPOT &STOP: RAISING AWARENESS ON 

SPAM THROUGH A DOCUMENTARY VIDEO 

  



 SESSION-2 / HALL-4 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Dr. Hanane Meddas  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

CHERGUI MOUSSA  
 GHERISSI DJALEL EDDINE 

TITAOUINE MOHAMED 

University of Biskra, Algeria 
University of Souk Ahras, 

Algeria 

COMPARISON OF PHYSICOCHEMICAL 
PROPERTIES OF THE CAMEL MILK AT THE 
END LACTATION STAGE RAISED IN TWO 
DIFFERENT ARID REGIONS: BISKRA AND 

EL OUED, ALGERIA 

Mustafizur M. Rahman  
Ummi Fatimah 

International Islamic University 
Malaysia 

REPRODUCTIVE BIOLOGY AND 
MORPHOLOGICAL VARIATIONS IN 

NEMIPTERUS SPECIES 

Bouaicha Saliha  
Belahssen Okba 

University of Mohamed Khider , 
Biskra, Algeria 

ELABORATION AND CHARACTERIZATION 
OF THIN FILMS NANOSTRUCTURES BASED 

ON NiO 

Hanane Meddas  
Lakil Abdelghani 

University of Mohamed Khider , 
Biskra, Algeria 

SPIN COATING METHOD DEPOSITED TIN 
OXIDE THIN FILMS AT VARIOUS FILM 

THICKNESS 

Olena Panchenko 
Oles Honchar Dnipro National 

University, Ukraine 
GLUTTONIC DISCOURSE AS A SOCIO-

LINGUISTIC DISCOURSE 

Amin Abbasi  
Sara Bazzaz  
Ali Esmaeili  

Mahdi Asghari Ozma 

Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 

Tabriz University of Medical 
Sciences, Tabriz, Iran 

EVALUATION OF ANTICANCER EFFECTS 
OF POSTBIOTICS OF LACTOBACILLUS 

CASEI L431 ON HCT-116 CANCER AND HFF 
NORMAL CELL LINES 

Ali Esmaeili  
Amin Abbasi  

Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 

DECELLULARIZED MATERIALS WITH 
XENOGRAFT ORIGIN FOR CORNEAL 

REGENERATION 

Seyed Ali Askarpour 
Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

FOOD-PROCESSING CONTAMINANTS IN 
EDIBLE VEGETABLE OILS; POLYCYCLIC 

AROMATIC HYDROCARBONS, 
MONOCHLOROPROPANEDIOL AND 

GLYCIDYL ESTERS, AND MINERAL OIL 
HYDROCARBONS: A REVIEW 

Filiz HAZAL  
Hatice Neval ÖZBEK  

Fahrettin GÖĞÜŞ  
Murat YILMAZTEKIN  
Derya KOÇAK YANIK 

University of Gaziantep  
Inonu University 

UTILIZATION OF PISTACHIO SHELL AS A 
FEEDSTOCK FOR XYLITOL PRODUCTION 

BY CANDIDA TROPICALIS 

Filiz HAZAL  
Hatice Neval ÖZBEK  

Fahrettin GÖĞÜŞ  
Murat YILMAZTEKIN  
Derya KOÇAK YANIK 

University of Gaziantep  
Inonu University 

BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTION OF 
XYLITOL FROM LIGNOCELLULOSIC 
BIOMASS AND FUTURE ASPECTS 
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Asst. Prof. Shital P Kale 
Dr. R. P. Labade 

---- IOT BASED TRANSPORTATION SYSTEM 

Wadi Khalid ANUAR 
Faisal ZULHUMADI 

Mazri YAAKOB 
Haikal ISMAIL 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

MITIGATING TRANSPORTATION 
PROBLEMS VIS-À-VIS FLOODING: A STUDY 

OF ACCEPTANCE ON VEHICLE ROUTING 
PROBLEM WITH FLOOD AVOIDANCE (VRP-

FA) OPTIMIZATION METHOD FOR 
LOGISTICS COMPANIES 

Faisal ZULHUMADI 
Wan Nadzri OSMAN 

Kamaruddin RADZUAN 
Mohammad Zikry Harith 

MOHAMMAD ZAHID 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

ACCEPTANCE OF MACHINE-TO-MACHINE 
(M2) IMPLEMENTATION IN THE 

MALAYSIAN MANUFACTURING SECTOR: 
THE CASE OF BUKIT KAYU HITAM 

Haikal ISMAIL 
Faisal ZULHUMADI 

Mazri YAAKOB 
Wadi Khalid ANUAR 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 
ADOPTION IN MALAYSIAN 

MANUFACTURING SECTOR: THE CASE OF 
BUKIT KAYU HITAM INDUSTRIAL PARK 

Faisal ZULHUMADI 
Najwan NAZMIR 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

ADAPTABILITY TOWARDS HYBRID WORK 
ENVIRONMENT AMONG SME COMPANIES 
IN CYBERJAYA: COVID-19 ENDEMIC ERA 

Mazri YAAKOB 
Faisal ZULHUMADI 

Mohd Nasrun MOHD NAWI 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

BIM-FUZZY TOPSIS ACCEPTANCE BY 
DEVELOPERS IN MALAYSIAN 

CONSTRUCTION: THE CASE OF KEDAH 

Aini Nabilah 
Ku Nurarfa Athirah 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

STRATEGIES TO IMPROVE EFFICIENCY 
FOR COMMERCIAL VEHICLE ENTRY 

PROCESS AT BUKIT KAYU HITAM 

Yuliia Stashenko 
Oleksandr Gavrilovskyi 

Kyiv National Economic 
University named after Vadym 

Hetman 

FEATURES OF ATTRACTING LOAN 
CAPITAL FOR UKRAINIAN ENTERPRISES 

Chennai Yassmine  
Belaidi Salah 

University of Biskra 
IN SILICO INVESTIGATION OF SEVERAL 
SERIES OF HETEROCYCLIC MOLECULES 

FOR DRUG DISCOVERY 
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S.Gunasekar  
Dr.N.Ramesh  
 Dr.G.Vennila 

K.S.Rangasamy College of 
Technology 

IMPACT OF ALCCOFINE ON THE 
STRENGTH AND DURABILITY PROPERTIES 

OF CEMENT CONCRETE 

ERRAKKAS Khalid 
ATIFI Youness 

RAIHANI Abdelhadi 
KISSAOUI Mohammed 

Rachid LAJOUAD 
Ali BOUKLATA 

Hassan II university of 
Casablanca, Morocco 

Moulay Ismail University, 
Morocco 

SMART GRID PRODUCTION COST 
OPTIMIZATION BY BELLMAN ALGORITHM 

Youness Ighris  
Yassine Bouhouchi  

Jamal Baliti  
Mohamed Hssikou  

Youssef Elguennouni  
Ahmed Moussaoui 

University of Sultan Moulay 
Slimane 

Moulay Ismail University of 
Meknes 

LATTICE BOLTZMANN SIMULATION OF 
NATURAL CONVECTION IN AN INCLINED 
SQUARE CAVITY WITH SINUSOIDAL LEFT 

WALL TEMPERATURE 

Safia Kissoum 
Pr Samir Ladaci 

National Polytechnic School of 
Constantine, Algeria 

MODELIZATION AND ROBUST ADAPTIVE 
CONTROL OF BARCELONA SEWER SYSTEM 

BASED ON FRACTIONAL ORDER LPV 
MODELS 

Abdellatif AIT MANSOUR 
Amine TILIOUA  

Mohammed TOUZANI 

1Research Team in Thermal 
and Applied Thermodynamics 

(2.T.A.) 
Mechanics, Energy Efficiency 

and Renewable Energies 
Laboratory (L.M.3.E.R.) 

Moulay Ismaïl University of 
Meknès, Morocco 

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORKS AND RANDOM 

FORESTS FOR SOLAR ENERGY 
PREDICTION IN SEMI- DESERT CLIMATE 
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Dr. Santoshi Misra 
St. Ann’s College 

for Women 

SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH 
IN CONTEMPORARY TIMES FOR 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
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Dr. Filiz ÖZBAY ---- FISCAL DRAG: TURKEY IMPLEMENTATION 

Asst. Prof. Dr. Tuba TURGUT IŞIK 
Tuba ERBAZ TARCAN 

Canakkale Onsekiz Mart 
University 

WOMEN’S PREFERRED METHODS IN 
SHOPPING AND ITS DETERMINANTS 

Asst. Prof. Dr. Tuba TURGUT IŞIK 
 

Canakkale Onsekiz Mart 
University 

COMPARISON OF WOMEN’S LABOR 
MARKET INDICATORS 

Dr. Fahrettin SÖKER 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

COMPARATIVE EXAMINATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL 
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COUNTRIES 

Asst. Prof. Dr. Ercan KESER 
Umut ARKAN 

Agrı İbrahim Cecen University 

INVESTIGATION OF CONSUMER CYNICISM 
WITHIN THE SCOPE OF DEMOGRAPHIC 
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Pınar YILDIRIM Mardin Artuklu University PARA VAKIFLARINDA MURABAHA 
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Joanna Cieplińska 
 Anna Kopiczko 

Małgorzata Dębowska 

 
College of Rehabilitation 

Józef Piłsudski University of 
Physical Education in Warsaw 

Nalecz Institute of 
Biocybernetics and Biomedical 

Engineering 

EFFECT OF CIGARETTE SMOKING ON 
BONE MINERAL DENSITY AND BONE MASS 

IN EUROPEAN ORIGIN HEALTHY MEN 

Anastasia Vyacheslavovna Makhova Russian State Social University 
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF A 

HEALTHY YOUTH ORGANISM IN THE 
CONDITIONS OF CENTRAL RUSSIA 

Anna Kopiczko PhD  
 Patrycja Widłak PhD  

Małgorzata Jusiakowska-Piputa PhD 
Monika Łopuszańska-Dawid Prof.  

Józef Piłsudski University of 
Physical Education in Warsaw 

Witelon Collegium State 
University 

LIPID PROFILE, GENERAL FATNESS AND 
BONE MINERAL STATUS IN EUROPEAN 

ORIGIN YOUNG WOMEN AND MEN 

Mercy Elenwo  
Phillip O. Okerentugba  

Iheanyi O. Okonko 
University of Port Harcourt 

COINFECTION OF HBV AMONG HIV-
INFECTED PATIENTS: ACROSS-SECTIONAL 

STUDY IN RIVERS STATE, NIGERIA 

Elena Sergeevna Tkacheva 
Vologda State Dairy Farming 

Academy named after N.V. 
Vereshchagin 

PLATELET ACTIVITY IN OPTIMAL 
FUNCTIONAL STATUS PIGLETS DURING 

THE LAIRY NUTRITION PHASE 

Vladimir Vladimirovich Zaitsev 
Samara State Agrarian 

University, Samara, Russia 

OPTIMIZATION OF THE STATE OF 
HEMOSTASIS IN CALVES AND PIGLETS 

THAT SURVIVED A HYPOCOOLING 
EPISODE 

Svetlana Yurievna Zavalishina Russian State Social University 
PLATELET ACTIVITY IN CALVES IN THE 

MIDDLE OF EARLY ONTOGENESIS 

 
Firoj A.Tamboli 

 Harinath N. More  
Nilofar A. Tamboli  
 Kamal A. Alaskar 

Bharati Vidyapeeth College of 
Pharmacy 

Dr. J. J. Magdum Ayurved 
Medical College 

Bharati Vidyapeeth (Deemed to 
be University) 

Institute of Management 
Kadamwadi 

CHYAWANPRASH : AN ANCIENT INDIAN 
AYURVEDIC MEDICINAL FOOD FOR THE 

MANAGEMENT OF HEALTH 
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George TOADER  
Cătălin-Ioan ENEA  

Elena Violeta TOADER  
Leonard ILIE 

University of Agronomic 
Sciences and Veterinary 
Medicine of Bucharest 

Suceava Agricultural Research-
Development Station 

Academy of Economic Studies of 
Bucharest 

REDUCTION OF SOIL CHEMISTRY AND NPK 
DOSAGE IN AGRICULTURE USING 

DENITRIFYING BACTERIA. RESEARCH ON 
THE RESEARCH-DEVELOPMENT STATION 

FOR AGRICULTURE SUCEAVA 

Dr Mahmood Ahmed, PhD 
University of Education, Lahore-

Pakistan 

ANTIUREASE EFFECT OF 
BENZENESULFONOHYDRAZIDES, IN VITRO 

AND IN SILICO STUDIES 

Dr. Muhammad Ahmad 
University of Education, Lahore, 

Pakistan 

IMPROVING THE ELECTRODIALYSIS 
TRANSPORT CHARACTERISTICS OF 
POLYELECTROLYTE MULTILAYERS 

DEPOSITED ON ION-EXCHANGE 
MEMBRANES 

Assoc. Prof. Taner EKİCİ Sivas Cumhuriyet University 
GEOCHRONOLOGICAL AND GEOCHEMICAL 

EVIDENCES FROM THE KARACADAĞ 
VOLCANIC COMPLEX 

MUSTAFA AL-FATYAN 
Assist. Prof. Dr. HAKAN ASLAN 

Sakarya University 

TRAVEL TIME RELIABILITY ANALYSIS OF 
URBAN TRANSPORTATION NETWORK IN 

THE CITY OF BAGHDAD USING PROBE 
VEHICLE (GPS) 

Asst. Prof. Dr. Bora ÖÇAL Suleyman Demirel University 

FOCUS GROUP INTERVIEW ON 
DETERMINING THE FACTORS AFFECTING 
LONG-DISTANCE DRIVERS WORKING IN 
TRANSPORTATION ENTERPRISES: THE 

CASE OF ISPARTA PROVINCE 

Tolga KARAZEHIR 
Adana Alparslan Türkeş Science 

and Technology University 

REDUCED GRAPHENE 
OXIDE/POLYANILINE BLENDED WITH 

COBALT FERRITE NANOCOMPOSITE FOR 

SYMMETRIC SUPERCAPACITOR DEVICE 
Uğur Serkan BALTACI  

İsrafil KARADÖL  
Ö. Fatih KEÇECİOĞLU  

Kahramanmaras Sutcu Imam 
University 

Kilis 7 Aralık University 

INVESTIGATION OF MARMARA REGION 
WPP GENERATION RAMP EVENTS IN 

DIFFERENT TIME PERIODS 
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Major Gheorghe Giurgiu 
Prof. dr. Manole Cojocaru 

Deniplant-Aide Sante Medical 
Center 

Titu Maiorescu University, 
Romania 

THE GUT-BRAIN-SKIN AXIS IN ACNE: 
IMPACT OF POLENODERM 

Ramin Aslani 
Parnian Samimi 

Dr. Ebrahim Molaee-aghaee 
Dr. Parisa Sadighara 

University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran 

MEASUREMENT OF AFLATOXIN B1 IN THE 
KERNEL OF IMPORTED RAW HAZELNUTS 

IN IRAN 

Angela M. IONICĂ  
 Anca IEREMIA  

Zsuzsa KALMÁR  
 Violeta T. BRICIU 

Clinical Hospital of Infectious 
Diseases of Cluj-Napoca 

“Iuliu Haţieganu” University of 
Medicine and Pharmacy 

University of Agricultural 
Sciences and Veterinary 
Medicine of Cluj-Napoca 

PREVALENCE AND GENETIC 
CHARCHTERIZATION OF GIARDIA 
INTESTINALIS IN HOSPITALIZED 

PATIENTS FROM NORTHWESTERN 
ROMANIA: PRELIMINARY RESULTS 

Sandra Trzcińska 
Joanna Cieplińska 

College of Rehabilitation, 
Poland 

COMPENSATORY THERAPY OF SCOLIOSIS 

 
Dr Ivan PAVLOVIĆ 
DVM Vlada ANTIĆ 

DVM Dragana PETKOVIĆ 
DVM Nikola NEDELJKOVIĆ 

 

Veterinary Ambulance Djole 
and Prle, Belgrade, Serbia 
Veterinary Ambulance Pet 

Wellness Eva, Belgrade, Serbia 
 

PRESENCE OF HEARTHWORM INFECTION 
OF PETS DOG IN BELGRADE AREA IN 

PERIOD 2019-2020 

Prof Sadhna Jain University of Delhi 
HIV/AIDS @35: ACHIEVEMENTS AND 

CHALLENGES FOR INDIA@75 

Georgiana Deak 
University of Agricultural 
Sciences and Veterinary 
Medicine of Cluj-Napoca 

WILDCATS AS RESERVOIRS FOR CARDIO-
PULMONARY NEMATODES 

I Ketut Berata  
I Made Kardena 

Udayana University 
COMPARISON OF ESSENTIAL HEAVY 

METAL LEVELS IN THE LIVER OF BALI 
CATTLE AND LOCAL GOATS 

Masliza Maskin 
Latifah Abdul Aziz 

Muhammad Irsyad Daud 
Dr Segar Rajamanickam 

Dr Putri Anis Syahira Mohamad 
Jamil 

Politeknik Seberang Perai 
Politeknik Mukah 

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis 
Universiti Tunku Abdul Rahman 

WORKING FROM HOME (WFH) DURING 
COVID-19 IN MALAYSIA: THE 

UNFORESEEN ERGONOMIC HAZARDS 
AMONG WORKERS WORKING IN KANGAR 

DISTRICT HEALTH OFFICE 

Assistant Professor Atallah Alenezi 
Assistant Professor Isabelita N. 

Pandaan 
Ramon Perley M. Pandaan 

Shaqra University 
King Saud University 

APPLIED MEDICAL STUDENTS ATTITUDES 
TOWARD MENTAL HEALTH PROBLEM: A 

Cross-sectional Study in Saudi Arabia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SESSION-3 / HALL-6 

21.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Dr. Mr. Anshul Jain 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

DR. Dinoop K  
Devisree S  

Nadhasha Beegum  
Nusiba K  

Anasooya AV  
 Teena M S  
Lakshmi S  

Afra S, Nandhitha K  
Krishnapriya MK  

Aleena T R  

Mahatma Gandhi 
University 

TWENTY-FIRST CENTURY FOR BLUE 
ECONOMY: A STUDY OF THE INDIAN 

ECONOMY  

D.S.Pathania 
Anjali 

GNDEC Ludhiana(Punjab)INDI 
GGI Khanna(Punjab) INDIA 

A PROBLEM OF SURFACE WAVES IN 
TRANSVERSELY ISOTROPIC MEDIA- 

A REVIEW 

 
E. Karthikeyan 

R. Santhana Krishnan  
 S. Dinesh Kumar  
D. Mahalakshmi  
Binoy Varghese 

Cheriyan 

Saveetha Institute of Medical 
and Technical Sciences 

TVM College of Pharmacy 

CLERODENDRUM SERRATUM HAS BEEN 
SUGGESTED AS A POSSIBLE MALE HERBAL 

CONTRACEPTION 

Mr. Anshul Jain Jagran Lakecity University 
CONTRIBUTION OF MEDIA IN SOCIAL 

AWARENESS FOR THE SOCIETY AND HOW 
IT IS ENHANCING 

Samuel Akpadiagha Etuk 
Obot, Afia-ama Udofia 

Akwa Ibom State Polytechnic 
JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATIVE AND 

EXECUTIVE ACTIONS IN NIGERIA 
DEMOCRACY 

Abderrahmane Noui 
Center for Scientific and 

Technical Research on Arid 
Regions (CRSTRA) 

THE RIGHT METHOD FOR PUBLISHING 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE SOCIAL 

SCIENCES 
 

Bahar Hashemi 
Ahmad Farhad Talebi 

Amin Janghorbani 
Semnan University 

PROCESSING OF RECURRENT NEURAL 
NETWORK ARCHITECTURES FOR 

DEPRESSION DIAGNOSIS BASED ON 
COMMENTS WRITTEN IN SOCIAL MEDIA 

Rabia Riaz 
University of Management and 
Technology, Lahore, Pakistan 

NEUROTICISM, UNSTABLE 
RELATIONSHIPS, LACK OF 

COMMUNICATION, SELF-INDULGING 
ACTIVITIES; PREDICTORS OF MENTAL 

HEALTH PROBLEMS IN YOUNG ADULTS 

Novi Kumalasari 
Universitas Islam Negeri K.H 

Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

THE URGENCE OF TEACHER CHARACTER 
PERSONALITY COMPETENCE IN 

OVERCOMING MORAL DEGRADATION IN 
THE 5.0 ERA 
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ÖZET 

Hayvanların içinde bulunduğu çevreye adaptasyonu, farklı amaçlara sahip bir dizi biyolojik 

süreçtir. Ancak bu süreçte temel amaç; türlerin hayatta kalmaya çalışmasıdır. Bu durum, bir 

hayvanın adaptasyonu ile yeteneği arasındaki temel farktır. Birçok hayvan, dıştan 

gözlendiğinde amaçsız ve adaptasyonun bir parçası olmayabilen belirli davranışlar 

gösterebilir.   Bu kapsamda insan, davranışlarında inanılmaz çeşitliliğe sahip olan, ancak tüm 

canlı türlerin hayatta kalması için faydalı olamayabilen olası en iyi örnektir. Çoğu kez durum 

bu anlatılanın tam tersidir. Bir başka deyişle, hayvanların bir uyum biçimi olarak yer aldığı 

tek süreç davranış değişiklikleri değildir. Hayvanların çevrelerine uyum sağlamasına izin 

veren sadece davranışları ya da fiziksel özellikleri değildir. Adaptasyon, Oxford 

Üniversitesinin Bilim Sözlüğünde yer aldığı gibi, adaptasyon; “bir popülasyonda bulunun 

hayvanların yavrularının yapısında veya işleyişinde onu çevresine daha uygun hale getiren 

herhangi bir değişiklik" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda olduğu gibi adaptasyon, herhangi 

bir fiziksel özellik veya davranış olmadığı anlamına gelir. Hayvanın hayatta bir amacı vardır 

ve o da hayatta kalmaktır. 

Hayvanın çevreye olan uyumu, bakıcıların hayvanla olan ilişkileri ya da mevcut doğal 

kaynakların kullanımıyla da yakından ilgilidir. Dolayısıyla oldukça karmaşık olan bu konuya 

bilinçli bir şekilde yaklaşarak kısa ve uzun vadeli bilimsel yaklaşımların yapılmasında yarar 

vardır. Genel olarak, adaptasyon ya da uyum yeteneği; kısa veya uzun süreli strese karşı 

gösterilen bir yanıttır. Bir stres etkenine karşı gösterilen ve kalıtsal olmayan bu yanıtlar, 

yüksek çevre sıcaklığına maruz kaldığında yem tüketiminde azalma ve solunum hızının 

artması gibi kısa süreli olabilir. Ancak kısa süreli gösterilen bu yanıtlarda, hayvanlar arasında 

genetik yapıya da bağlı olarak maruz kaldıkları stres etmenlerine karşı daha iyi sonuçlar da 

söz konusu olabilir. Geviş getiren hayvanlarda karlı bir hayvansal üretim, denetimli çevre 

koşullarında elde edilmesi en kolay, ancak en ekonomik olanı değildir. Bir başka deyişle 

işletme bazında çevresel etmenlerden kaynaklanan sorunlar, fazla olup her zaman hayvan 

performansı üzerinde doğrudan bir etkisi olmayabilir. Bir başka deyişle sıcaklık nedeniyle 

aksayan otlatma davranışı, sonuçta döl verimi, gelişme ya da süt veriminde yani hayvan 

sağlığı ve refahında önemli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, hayvanların çevreye olan 

uyumu, besleme ve barındırmayı doğru yapmakla ilgili olduğu için işletme bazında iklim ve 

çevre koşullarını da dikkate alan bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Özetlemek gerekirse, 

strese bağlı olarak yaşanan zorluklara karşı, mevcut işletme ve çevre kaynaklarının doğru 

kullanımının yanı sıra iyi bir sürü yönetimini de gerektirmektedir. Bu makalede; koyun ve 

keçilerde adaptasyonunun önemi vurgulandıktan sonra çevre ve özellikle sıcaklık stresine 

karşı hayvanların geliştirdikleri morfolojik, davranışsal ve fizyolojik adaptasyon 

mekanizmaların neler olduğu kısaca özetlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Koyun ve keçi, çevreye uyum, adaptasyon mekanizması, sıcaklık stresi 
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ADAPTATION and ITS IMPORTANCE in SMALL RUMINANTS 

 

 

ABSTRACT 

Animals adapt to their surroundings through a variety of biological processes that serve 

various functions. However, this process' primary goal is to help organisms try to survive. The 

main distinction between an animal's capacity and its adaptation is this. Many animals may 

exhibit specific behaviours that, when seen from the outside, may not be intentional and are 

instead a result of adaptation. The finest conceivable illustration, in this case, is man, whose 

behaviour is incredibly diverse but may not be advantageous to the survival of all living 

creatures. Frequently, the situation is exactly the reverse of what is described. In other words, 

animals engage in a variety of activities as a type of adaptation aside from behavioural 

changes. Animals can adapt to their surroundings in a variety of ways that go beyond just 

their behaviour or physical makeup. Adaptation is described as "any change in the structure or 

functioning of the offspring of animals in a population that makes it more suited for its 

environment" in the Oxford University's Dictionary of Science. According to this concept, 

adaptation denotes the absence of any physical characteristics or behaviours. The animal's 

main goal in life is to survive.  

The interaction between the shepherd and the animal or the usage of the natural resources 

available has a direct impact on how well the animal adapts to its surroundings. Therefore, it 

is advantageous to take both short-term and long-term scientific approaches by consciously 

handling this extremely complex subject. Generally speaking, adaptation is a reaction to both 

short- and long-term stress. These non-heritable reactions to a stressor, such as lower feed 

intake and higher respiratory rate when exposed to high ambient temperatures, may only last a 

brief time. The way the shepherd interacts with the animal or how the animal uses the natural 

resources at hand directly affects how effectively the animal adapts to its environment. By 

consciously treating this incredibly complicated subject, it is advantageous to adopt both 

short-term and long-term scientific techniques. In general, adaptation is a response to both 

immediate and long-term stress. These temporary, non-heritable responses to stressors may 

include reduced feed intake and increased respiratory rate when exposed to high ambient 

temperatures. In other words, grazing behaviour that is hampered by temperature may 

eventually result in serious issues with fertility, growth, milk production, animal well-being, 

and other factors. Since proper nutrition and housing are crucial for an animal's ability to 

adapt to its surroundings, holistic approaches that consider the climatic and environmental 

factors specific to the enterprise are required. In conclusion, it necessitates good herd 

management in addition to the effective application of current commercial and environmental 

resources to combat the challenges brought on by stress. After highlighting the significance of 

adaptation in sheep and goats in this article, a summary of the morphological, behavioural, 

and physiological methods by which animals adjust to their environments, particularly in the 

case of heat stress. 

Key Words: Sheep and goat, adaptation, adaptation mechanism, heat stress 

 

GİRİŞ 

Canlılarda biyoçeşitlilik, incelenen özelliklerdeki değişikliği yansıtır. Bunun da temel nedeni; 

çoğunlukla türlerin yapısında oluşan genetik varyasyondur. Biyoçeşitlilik, aynı türün farklı 

popülasyonlarının bir araya gelmesi durumunda, bireylerin yaşama güçleri veya üremelerini 

en üst düzeye çıkaran özellikleri şekillendirir (Rojas-Downing ve ark. 2017) Bilginin bir 

generasyondan diğerine genetik olmayan taşınması, türler arası ortak yaşam gibi 

mekanizmalar ile birey ve popülasyonların uyum sağlama yeteneklerinde önemli bir rol 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

2       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 
 

oynamaktadır. Bu rolü iyi anlamak, fazla araştırma yapmayı gerektirebilir (Alqaisi ve ark. 

2020; Sarıözkan ve Küçükoflaz, 2020). Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için hayvanlar 

neden çevre koşullarına karşı uyum sağlamak zorundadır?  Sorusuna yanıt aramak gerekir. 

Bir başka deyişle hayvan ya da canlılar ortam koşullarına uyum sağlamadığı zaman döl 

verimi, gelişme ve süt verim özelliklerinde ne gibi sorunlar meydana geliyor? gibi bazı yanıt 

bekleyen konulara açıklık getirilmelidir.  

Hayvanlarda uyum yeteneği, çok sayıda kalıtsal ve çevresel etmenlerin bir sonucu olarak 

şekillenir (Thornton ve ark. 2021). Çevreye olan uyum, bakıcı-hayvan ilişkisi ile hayvanların 

mevcut doğal kaynakların kullanımını etkileyebilir. Dolayısıyla oldukça karmaşık olan bu 

konuya bilinçli bir şekilde yaklaşarak kısa ve uzun vadeli bilimsel yaklaşımların yapılmasında 

yarar vardır (Alemneh ve Akeberegn, 2019). Genel olarak, adaptasyon ya da uyum yeteneği; 

kısa veya uzun süreli strese karşı gösterilen bir yanıt şeklinde de tanımlanabilir (Serradilla ve 

ark. 2018).    Canlının yüksek sıcaklık gibi bir stres etkenine maruz kaldığında, yem 

tüketiminde azalma ve solunum hızının artması gibi kalıtsal olmayan kısa süreli yanıtlar 

gösterebilir (Gaughan ve Cawdell-Smith, 2015). Ancak strese karşı kısa sürede gösterilen bu 

yanıtlar, bazen hayvanlarda daha iyi sonuç verebilir. Bu amaçla birçok hayvancılık 

işletmesinde akut strese karşı yapılan gölgelikler ya da rasyon değişiklikleri, bazı sürü 

yönetim uygulamalarıyla belirtilen olumsuzluklar azalabilmekte, ancak bu durum hayvanlarda 

kalıtsal bir değişime neden olmamaktadır (Collier ve ark. 2019). 

Geviş getiren hayvanlarda doğru damızlık seçimi, entansif işletmelerde daha bilinçli bir 

şekilde yapılmaktadır (Abatzoglu ve ark. 2018). Ancak, fazla sayıda damızlık hayvan elde 

etmek amacıyla yapılacak seleksiyon, verim düzeylerindeki iyileşmeye karşılık çevreye karşı 

olan duyarlılığı göreli olarak da artırmıştır. Düşük verim düzeyine sahip hayvanları 

yetiştirmek, sıcaklık stresi ve buna bağlı olarak oluşan girdi maliyetlerini azaltabilir. Bununla 

birlikte, verimlilikte oluşan bu azalma ve değişen sera gazı etkisiyle birlikte sürü yönetimi 

giderlerinde de bir artış söz konusu olabilir (Aleena ve ark. 2018). Geviş getiren hayvanlarda 

karlı bir hayvansal üretimin denetimli çevre koşullarında elde edilmesi kolay, ancak her 

zaman en ekonomik olmayabilir. Bir başka deyişle işletme bazında çevresel etmenlerden 

kaynaklanan sorunlar fazla olup her zaman hayvan performansı üzerinde doğrudan bir etkisi 

olmayabilir. Hayvanlarda yüksek sıcaklık nedeniyle aksayan otlatma davranışı, sonuçta döl 

verimi, gelişme ya da süt veriminde önemli sorunlara neden olabilir (Collier ve ark. 2015). Bu 

bağlamda hayvanların çevreye olan uyumu, beslemeyi doğru yapmakla ilgili olduğundan 

iklim ve çevre koşullarını da dikkate alan bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Özetlemek 

gerekirse, strese bağlı olarak yaşanan zorlukların çözümü için mevcut işletme ve çevre 

kaynaklarının doğru kullanımının yanı sıra iyi bir sürü yönetimine de ihtiyaç vardır. Bu 

makalede; koyun ve keçilerde adaptasyonunun önemi vurgulandıktan sonra çevreye ve 

özellikle sıcaklık stresine karşı hayvanların geliştirdikleri morfolojik, davranışsal ve fizyolojik 

adaptasyon mekanizmaların neler olduğu kısaca özetlenmiştir.  

HAYVANLARDA UYUM YETENEĞİ ve ÖNEMİ 

Hayvanlarda uyum yeteneğini geliştirmek, çevre koşullarının iyileştirilmesiyle belli oranda 

sağlanabilir (Fuller ve ark. 2021). Bir örnek vermek gerekirse, su ve yem kaynaklarının sınırlı 

bölgelerde yetiştirilen hayvanlardan sıcaklık stresine dayanıklı yavrular elde etmek her zaman 

doğru bir yaklaşım değildir. Hayvanın belirli bir stres etkenine karşı verdiği yanıtların, 

zamanla değişebileceğini unutmamak gerekir. Adaptasyonun, bir stres etmenine karşı verilen 

yanıtı azaltması mümkün olsa bile hayvanın verim düzeyi, stres öncesi düzeye dönmeyebilir 

(Indu ve Parek, 2015). Bu durum, özellikle besi hayvanı yetiştiricilerinin karşı karşıya olduğu 

önemli bir sorundur.  

Hayvanların çevreye olan uyum süreci,  verim düzeyini olumsuz yönde etkiler. Düşük” verim 

düzeyine sahip hayvanların yaşama ve verim payı besin madde gereksinimi, kültür ırklarına 

göre daha düşük olduğu için yaşama gücü oransal olarak daha yüksektir (Summer ve ark. 
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2018). Bu nedenle strese dayanıklı hayvan türleri, içinde bulundukları olumsuz çevre 

koşullarına karşı uyum sağladıkları için daha düşük verim düzeyine sahip olma eğilimindedir. 

Colditz ve Hine (2016) tarafından uygulanan stres etmenlerine karşı daha dayanıklı 

hayvanların yetiştirilmesi amacıyla bakım-besleme koşullarına daha fazla önem verilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla fiziksel ya da sosyal stres faktörleriyle insanlar arasındaki 

etkileşimlere ait uygulamalar, bazı çevresel olumsuzluğa karşı dirençli bireyleri belirlemek 

için kullanılabilir. Hayvanların bir stres etmenine verdiği ya da gösterdiği yanıtı doğru 

anlamanın yolu, stres etkenlerini tanımlayarak hayvanların da nasıl bir çevre koşuluna uyum 

sağlamasının bilinmesidir (Jose ve ark. 2016). İnsanlar, genellikle yüksek çevre sıcaklığının 

hayvanlarda verim düzeyi üzerindeki olumsuz etkilerini konuşmakla birlikte hayvanlar çok 

ender olarak bir stres etkenine maruz kalırlar. Bunun en tipik örneği, morfolojik 

adaptasyondur. Sejian ve ark. (2013) bu konuda yaptıkları bir çalışmada, koyunlarda çoklu 

stres faktörlerinin etkilerini incelemiştir. Bu amaçla, yetersiz besleme ve su kaynağına olan 

uzun mesafenin hayvanlarda yürüyerek bunu karşılamak için hayvanların yaptığı davranışın 

bir yerli ırk olan Malpura koyunlarında döl ve süt verimini nasıl etkilediğini saptamıştır.  

ADAPTASYON MEKANİZMALARI 

Morfolojik adaptasyon 

Bir ortamda hayvanların uyum yeteneğini artıran ve birçok generasyonda meydana gelen 

fiziksel değişiklikler morfolojik adaptasyon şeklinde tanımlanabilir. Vücut büyüklüğü ve 

şeklinin yanı sıra yapağı ve deri rengi ile kıl yapısı, vücutta yağ depolama, koyun ve keçilerde 

bazı morfolojik adaptasyonlara örnek olarak verilebilir (Chedid ve ark. 2014). Morfolojik 

adaptasyonlar arasında kısa ve ince kıl örtüsü, açık kıl rengi, hafif pigmentli deri, daha yüksek 

ter bezleri yoğunluğu, ince ayaklar ve daha az deri altı yağı örtüsü de yer alır. Vücudun kıl ya 

da yapağıyla örtülü olması, güneş radyasyonunun doğrudan etkilerine karşı temel koruyucu 

tabakadır. Fanta (2017), tropik bölgelerde açık kıl örtüsü rengine sahip ineklerin güneş ışığını 

yansıttığı; böylece hayvanı güneş radyasyonunun olumsuz etkilerinden korunduğunu ifade 

etmiştir. Koyu vücut rengine sahip sığırlar ise daha fazla güneş ışınımı emeceği için bu durum 

hayvanlarda sıcaklık yüklerinin artmasına neden olacaktır. Kurak bölgelere uyum sağlamış 

sığırlar, vücutlarındaki ısı dağılımını artıran pürüzsüz, kısa ve ince tüylere sahiptir. Pürüzsüz 

ve parlak tüy rengine sahip koyunlar, koyu renkli yapağıya sahip hayvanlara göre daha fazla 

güneş radyasyonu yansıtır. Benzer şekilde, halı yapağısına sahip koyunlar, derideki sıcaklık 

dağılımını kolaylaştırarak kendilerini güneş ışınlarından daha iyi korur (Sejian ve ark., 2018). 

Tropik bölgelerde ise beyaz renkli yapağıya sahip koyunlara göre daha uzun, daha kalın ve 

koyu yapağıya sahip koyunlar, fazla strese maruz kaldıkları için yüksek rektal sıcaklık ve 

terleme oranına sahiptir.   

Keçiler ise, bazı evcil memeli hayvanlara göre çölde bile rahatlıkla yaşayabilir. Bir başka 

deyişle keçilere özgü davranış ve fizyolojik özellikler, bu hayvanlara diğer türlere göre önemli 

bir üstünlük sağlar. Küçük vücut yapıları, kıl örtüleri ve yüksek sindirim yetenekleri, zorlu 

iklim koşullarında yaşama güçleri artar (Rathwa ve ark. 2017). Cüce keçiler ise, kısmen 

kulaklarının kısa, dik ve öne doğru sivri, kıl örtüsünün açık renkli olması nedeniyle kurak 

bölgelerde diğer ırklara göre daha fazla yaşama gücüne sahiptir. Kurak bölgelerde yaşayan 

keçiler ise, kendilerini gündüz sıcaktan, geceleri ise soğuktan korumak için uzun kıl ve kaba 

lifli bir deri örtüsü söz konusu iken ılıman bölgelerdeki keçiler, aşırı soğuğa karşı kendilerini 

korumak amacıyla bir kat uzun kaba ve mevsimlik kısa, ince liflere sahiptir (Oseni ve Ajaiyi, 

2014).  

Canlı ağırlık ve vücut şekli 

Canlı ağırlık ve cüsse, aşırı sıcak ortamlarda çiftlik hayvanlarının vücut ısılarını düzenleme 

mekanizmalarını etkileyen en belirgin dış yapı özellikleridir (Silanikove, 2000). Doğal olarak 

hayvanlar, aşırı sıcak ortamlarda su kaybı ve vücut ısısını düzenlemelerine yardımcı olan canlı 

ağırlığa göre sınıflandırılır (Cain ve ark. 2008). Büyük cüsseli hayvanların, küçük cüsselilere 
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göre daha düşük metabolik hıza sahip oldukları ve daha yavaş bir oranda ısı kazandıkları 

saptanmıştır. Hayvanlarda ısı kazancı veya kaybının oranı, vücut şekli ve uzuvlarından 

oldukça etkilenir. Örneğin, uzun ve dar uzantıları olan hayvanlar, sıcaklık kazancının 

yayılımını azaltıp konveksiyon yoluyla oluşan ısı kaybını artırır (Mwacharo ve ark. 2006). 

Daha uzun vücut yapısına sahip hayvanlar, kısa ya da bodur vücut yapısına sahip hayvanlara 

göre daha fazla ısıyı vücuttan yayar. Benzer şekilde büyük boynuzlu koyunlar, kompakt bir 

ağız yapısının yanı sıra dar, sivri, kısa kulaklara sahiptir. Kısa kuyruk; kulağın üzerinde 

kıvrılmış arka boynuzlar, geyik benzeri kürk ve genellikle beyazımsı kırçıl kahverengi tonlu 

olup sıcak ortamlara iyi uyum göstermiş bir ırktır (Cain ve ark. 2006).  

Yapağı/Kıl örtüsü ve deri rengi  

Yapağı/kıl ile deri rengi, hayvanlarda biyolojik, ekonomik ve sosyal açıdan önemli olan 

özelliklerdir. Tropik ve çöl bölgelerinde yaşayan küçükbaş hayvanların kıl/yapağı ile deri 

rengi özellikleri, ılıman iklimlerde yetiştirilenlerden farklıdır (Fuller ve ark. 2014). Örneğin, 

İvesi koyunlarının gevşek, açık yapağı örtüsü, konveksiyon yoluyla oluşan ısı kaybını artırır. 

Hayvancılık işletmelerinde sürü büyüklüğünü belirlemede en basit özellik, yapağı rengi olup 

bu durum hayvanların sürüde kolay ve hızlı bir şekilde gözlemlenmesini sağlar. Bir başka 

deyişle yapağı rengi ve yapısı, küçükbaş hayvanların radyan ısı yükü ile vücutlarından ne 

kadar güneş ışığının yansıdığının yanı sıra bunun ne kadarın hayvan vücudu tarafından 

absorbe edildiğini belirlemeye yarar (Daramola ve ark 2009). Açık yapağı rengine sahip 

hayvanlar, koyu yapağıya/kıl rengine sahip hayvanlara göre vücutta daha az ısıyı absorbe 

eder. Örneğin, Batı Afrika cüce keçileri, sıcak ve nemli ortamlara uyum sağlamalarına 

yardımcı olan düz, kısa ve düz kıllara sahiptir (Fadere ve ark. 2013). Koyu renk örtüsüne 

sahip koyunlar ise, açık pigmentasyona sahip olanlara göre sıcaklık stresine daha duyarlıdır. 

Bu da hayvan refahı ve verimliliği artırmak için damızlık seçiminde neden açık renkli 

hayvanların esas alındığını açıklar (Nardone ve ark. 2010). Ayrıca rektal sıcaklık (RS), 

solunum hızı (SH), nabız sayısı (NS), alyuvar hacmi (PRCV), plazma sodyumu (Na+) ve 

potasyum (K+) ile bazı kan parametrelerinin iklim ile ilişkili yapağı rengi üzerinde önemli rol 

oynağı saptanmıştır. İvesi ve Umman ırkı koyunlar halı tipi yapağıya sahiptir. Halı tipi yapağı 

açık renkli, daha ince derili, daha kısa tüylü ve kalın kuyruklu koyunlar olup sıcak ortamlarda 

daha iyi ısı yayılımını sağlar (Gootwine, 2011). Kahverengi ve siyah yapağı rengindeki Santa 

Ines koyunları ise daha kalın deri ile uzun tüylere sahip olup beyaz renkli yapağıya sahip 

koyunlara oranla yüksek çevre sıcaklıklarına daha az uyum sağlar. Bu özellik, yüksek çevre 

sıcaklıklarında daha düşük rektal sıcaklık ve solunum hızı anlamına gelir (Marai ve ark. 

2007).  

Yağ depolama 

Özellikle yağlı kuyruklu koyunlarda kuyruk ve sağrı bölgelerinde toplanan vücut yağı, 

hayvanların olumsuz çevre koşullarına karşı geliştirdiği bir uyum yeteneği olarak kabul edilir. 

Vücutta depolan bu yağ, özellikle kış aylarında hayvan için değerli bir enerji deposu olarak 

kullanılır (Moradi ve ark. 2012). Dünya’daki koyun varlığı incelendiğinde bunun yaklaşık 

%25'i yağlı kuyruklu ırklardan oluştuğu görülmektedir. Örneğin  Meksika'da yetiştirilen 

Pelibuey koyunu, tropikal koşullarda en yaygın olarak kullanılan damızlık materyal olup, 

vücut yağını iç organ çevresinde biriktirip gerektiğinde bunu enerji amacıyla kullanmaktadır 

(Chay-Canul ve ark. 2011). Benzer şekilde Tunus’ta yağlı kuyruklu bir ırk söz konusu olup 

vücut depolarını sadece kuyruktan (yağ) değil aynı zamanda vücudun geri kalan kısmından 

(yani vücut yağı ve vücut proteini) depolama ve parçalayarak gerekli enerjiden yararlanma 

yeteneğine sahiptir (Attia, 2016). 

Davranışsal Adaptasyon 

Davranışsal adaptasyon, vücutta oluşan ısı yükünü azaltmak için hayvanlar tarafından 

benimsenen ilk ve en önemli yanıttır (Wang ve ark.2016). Sıcaklık stresi yaşayan hayvanlarda 

görülen en hızlı ve belirgin davranış değişikliklerinden birisi de gölge ya da gölgelik yer 
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arayışıdır. Stresli hayvanlar, doğrudan ısı yükünün olumsuz etkilerini, erişebildikleri her yerde 

gölge kullanarak en aza indirmeye çalışır. Araştırmalar, süt ineklerinin sıcak ortamlarda 

gölgeyi kullandığını, bu davranış sıklığının daha yüksek hava sıcaklığı ve güneş radyasyonu 

ile artığını açıkça göstermektedir. Bununla birlikte, tropik bölgelerde yetiştirilen yerli ırkların 

doğrudan sıcaklık stresine yüksek oranda uyum sağladıkları ve gölgede dinlenmek yerine 

daha fazla otlayarak zaman harcadıkları gözlemlenmiştir (Kaushik ve ark. 2016). 

Hayvanlardaki bu fizyolojik düzenlemeler, hayvanların birey veya tür bazında hayatta kalması 

için belirli davranışsal özellikler geliştirmesine neden olmuştur. Hayvanların bir av olmamak 

için uyuyarak saklanması, küresel ısınma nedeniyle oluşan iklim sorunlarından kaçınması 

veya farklı besin kaynakları bulmak için sürekli hareket etmesi, davranışsal uyuma birer örnek 

verilebilir. Davranışsal uyumun bilinen en belirgin olan özelliği; göç ve kur yapmadır. Göç, 

hayvanların daha iyi besin kaynakları bulmasını veya olası tehditlerden kaçınmasını sağlarken 

kur yapma davranışı ise bir eş bulma ve üremenin istenen sonucu şekillenen bir dizi davranış 

kalıbıdır (Al-dawood, 2017). Hayvanlar, sıcaklık stresinde çeşitli şekillerde davranır. Bu 

durum, onların stresle olan mücadelesi konusunda bize bir bilgi verir (Nejad ve ark. 2017). 

Geviş getiren hayvanlar, gündüz saatlerinde daha aktif olup geceleri ise dinlenir. Bazı vücut 

bölgelerinin kılsız ya da yapağısız oluşu, kıl dökülmesi, su sınırlaması ve yemden yararlanma 

sırasında yüksek vücut sıcaklığını dağıtarak aşırı çevresel faktörlerden kendilerini korumaya 

çalışır (Koluman ve ark. 2016a). Hayvanlar yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında yem 

tüketiminde bir azalma meydana gelir. Yem tüketiminin azaltılması, geviş getiren 

hayvanlarda sıcak ortamdaki ısı üretimini azaltmak için yapılan bir davranışsal uyumdur (Atti 

ve ark. 2004). Keçiler, sıcaklık stresine inek ve koyunlardan daha iyi uyum gösterir. Sıcak 

havalarda dinamik bir yem tüketim davranışına sahiptir. Örnek vermek gerekirse, açık 

kahverengi vücut rengine sahip keçiler, şiddetli sıcaklık stresine ve kötü beslenme koşullarına 

maruz kalan Saanen x Kıl keçilerine oranla farklı yem tüketim davranışları gösterir (Attia, 

2016; Shilja ve ark. 2016).  

Hayvanlarda stresin belirlenmesinde kullanılan iklimsel parametrelerden birisi de Sıcaklık 

Nem İndeksi (SNİ) dir. SNİ 70 veya daha düşük değerler rahat, 75-78 stresli ve 78'den yüksek 

değerler stresli olarak kabul edilir. Bunun nedeni; hayvanların vücut sıcaklıklarını düzenleyici 

bir mekanizmaları yoktur ya da her zaman normal vücut sıcaklığını koruyamaz (Silanikove ve 

Koluman, 2015). Hayvanların olumsuz çevre koşullarına karşı gösterdiği davranışsal yanıtlar, 

yüksek sıcaklığa maruz kalan hayvanların içinde yaşadığı iklim koşullarına alışma sürecine 

yardımcı olur (Shilja ve ark. 2017).  Sıcaklık stresi altındaki geviş getiren hayvanlarda 

incelenen davranışsal yanıtlar içinde gölgelik yer arama, yem tüketiminin azalması, su 

tüketimi ve içme sıklığının artması, ayakta durma süresinin artması, yatma süresinin azalması 

ve dışkılama ile idrara çıkma sıklığının azalması gibi davranışlar yer alır (Fontanesi ve ark. 

2011). Gölgelik ya da gölge yerler aranması, sıcaklık stresi yaşayan hayvanlarda görülen en 

hızlı davranışsal tepkidir. Gölgelik ya da gölge yerler, hayvanlarda otlatma süresini azaltarak 

ergin hayvanlarda verimlerde azalma genç hayvanlarda ise büyüme ve gelişmede gerilemeye 

neden olur. Diğer hayvan türlerine göre koyunlar, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında da 

gölge bir yer arar.  Yapılan bir çalışmada büyük boynuz koyunların yaklaşık 5-6 cm lik taş ya 

da kaya çıkıntılarında bile rahatlıkla durabildikleri saptanmıştır. Bighorn koyunları, tırmanma 

miktarı nedeniyle kaslı ve yağlı bir yapıya sahiptir. Kayalıklar arasındaki altı metrelik 

boşluklardan atlayabilirler (Cain ve ark. 2008). Bir uçurumun dikliğini azaltmak için bu 

hayvanlar Z şekline benzeyen bir tırmanma yolu izler.  Bighorn'lar deniz seviyesinden 2000-

2500 metre yükseklikte olmayı sevmekle birlikte boynuzları kendi iskeletinden bile bazen 

daha ağır olabilir (Seixas ve ark. 2017). 

Yaz aylarında çeşitli hayvan türleri, daha fazla su tüketme eğilimi gösterir (Shilja ve ark. 

2016). Ancak çöl bölgelerine uyum sağlayan bazı ırklar, yüksek çevre sıcaklıklarında oluşan 

su kaybını idrardaki suyu azaltarak bu olumsuzluğu tolere eder (Chedid ve ark., 2014). 
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Hayvanlarda artan ayakta durma davranışı ile azalan yatma süresinin de daha yüksek çevre 

sıcaklıkları ile ilişkilidir (Silanikove, 2000; Darcan ve ark. 2008; Koluman ve ark. 2016b). 

Genel olarak, sıcaklık stresi yaşayan hayvanlar, doğrudan güneş ve yer radyasyonundan 

kaçınmak için kendilerini farklı yönlere yönlendirmek amacıyla ayakta durarak daha fazla 

zaman harcarlar. Ayrıca ayakta durma, deriye bitişik bir hava tabakasının varlığı nedeniyle 

hayvan vücuduna iletken ısı transferini de engeller. Bu şekilde hava akımına veya rüzgara 

maruz kalan deri yüzeyi miktarını artırarak vücut ısı yükünün çevreye dağılmasını 

kolaylaştırır. Bununla birlikte, örneğin yerli Osmanabadi tekelerinde, yaz aylarındaki yüksek 

sıcaklığa maruz kaldıklarında, bu koşullara uyum sağladıklarını gösteren, ayakta durma 

süresi, yatma süresi ile idrar yapma davranış sıklığında önemli bir değişiklik saptanmamıştır 

(Shilja ve ark., 2016). 

Fizyolojik Adaptasyon 

Fizyolojik adaptasyon, hayvanların olumsuz çevre koşullarına ya da strese karşı gösterdikleri 

önemli bir yanıttır (Meza-Herrera ve ark. 2006). Bu uyum yeteneği, sıcaklık stresinde 

hayvanların hayatta kalmasına yardımcı olur. Sıcaklık stresinde hayvanlar, ısı yükünü 

azaltmak için vücutta oluşan fazla ısıyı çevreye dağıtmaya çalışır. Yüksek vücut ısısının 

dağılması, artan solunum hızı, rektal sıcaklık, nabız hızı, deri sıcaklığı ve terleme hızı gibi 

tüm fizyolojik yanıtlarla sağlanmaya çalışılır. Bu fizyolojik yanıtlar, gündüz belirgin günlük 

değişimler gösterirken, gece süresince sabit kalır ya da çok değişmez (da Silva ve ark. 2017). 

Geceleri vücut ısısını azaltmak, hayvanların gündüzleri daha yüksek sıcaklığı tolere etmesine 

katkıda bulunur. Bu nedenle solunum hızı ve rektal sıcaklık, birçok geviş getiren hayvanda 

sıcaklık stresinin belirlenmesinde önemli ölçüt ya da özelliktir (Chauhan ve ark. 2014). 

Fizyolojik uyum davranışı, hayvanın yaşadığı strese bağlı olarak metabolizmasında meydana 

gelen değişikliklerle yakından ilişkilidir. Vücuttaki bazı organlar, çevresel bazı değişiklikler 

meydana geldiğinde farklı işlev görebilir. En iyi bilinen iki fizyolojik adaptasyon 

mekanizması, kış uykusu ve yaz aylarında görülen uyuşukluk ya da uyku halidir (Escarcha ve 

ark. 2018). Metabolik hızın o kadar yavaşladığı, hayvanın hiçbir şey tüketmeden veya 

içmeden hayatta kalabileceği iki farklı hareketsizlik türüdür (Asres ve Amha, 2014). Her iki 

durumda da çevresel sıcaklık genellikle önemli bir faktördür. Ayıların kış uykusuna yattığı 

sıklıkla düşünülse de bu süreçler yalnızca sıcaklık düşük olduğunda meydana gelmez. 

Sıcaklık 0ºC'nin altı veya 40ºC'nin üzerinde, nispeten düşük nem olduğunda, bazı hayvanlar 

önemli süreler için bazal metabolizma hızını düşürebilir (Aleena ve ark. 2016). 

FİZYOLOJİK ADAPTASYON MEKANİZMALARI 

Hayvanlar, ısı yükünün azaltılmasına yardımcı olan çeşitli fizyolojik uyum mekanizmalarına 

sahiptir (Sejian ve ark. 2017). Fizyolojik mekanizma, oluşan ısı yükünün etkisini 

azaltamadığında, vücut sıcaklığı, hayvan refahının tehlikeye girdiği bir noktaya kadar 

gelebilir. Vücut sıcaklığı, organizmadaki tüm ısı kazanım ve kayıp süreçlerinin sonucunu 

temsil ettiği için hayvanlarda ısı toleransının iyi bir ölçüsüdür. Nabız sayısı (NS), solunum 

hızı (SH) ve rektal sıcaklıktaki (RS) değişiklik, küçükbaş hayvanlarda fizyolojik uyum 

yeteneğini gösteren önemli ölçütlerdir (Bakheit ve ark. 2017). Günün belli saatlerinde çevre 

sıcaklığı, vücudun farklı bölümlerinde önemli değişimler göstermesine rağmen, rektal sıcaklık 

adaptasyon anlamında vücut sıcaklığının iyi bir göstergesidir. Sıcaklık stresinde, koyun ve 

keçilerin vücut sıcaklıklarını korumalarına yardımcı olmak için kullandıkları ilk ısı düzenleme 

mekanizması solunum hızıdır (Ben Salem ve Smith, 2008). Ayrıca, soluk soluğa kalma, 

koyunların solunum hızında önemli bir artış yoluyla artan çevre sıcaklığına bir tepkisi olarak 

tanınan başka bir fizyolojik özelliktir. Stres kaynaklı bir dizi fizyolojik değişiklik, bir 

hayvandan diğerine farklılık gösterebilir yani bireyseldir (Invernizzi ve ark. 2016). Hayvanlar 

yaklaşık 40, 42 ve 44 
o
C'lik yüksek çevre sıcaklığına maruz kaldıklarında, solunum hızı, nabız 

hızı ve rektal sıcaklıklarını artırır. Taylor ve ark. (2013) göre, koyunlarda termo-nötr bölgesi -

12 C ile 32ºC arasında değişmektedir. Sıcaklığın nötr olduğu bölgenin değişim aralığı 
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hayvanın ırkı, yaşı, vücut ağırlığı, beslenmesi, sağlık ve fizyolojik durumu gibi birçok kalıtsal 

ve çevresel faktöre bağlıdır (Taylor ve ark. 2018). Sıcaklık stres kaynağının şiddetini 

belirlemek için sadece sıcaklık ölçümlerinin değil aynı zamanda nem değerlerinin de 

kullanılması gerekir. Bu amaçla sıcaklık-nem indeksi (SNI) ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Belirtilen nedenle geliştirilen SNI, sıcaklık ve nemin tek bir değerde birleştirilmesine bir 

başka deyişle çevresel koşulların nesnel bir karşılaştırmasına olanak verir (Lallo ve ark. 

2018). Ancak, yüksek sıcaklıktan kaynaklanan rahatsızlığı belirlemek için indeks, mutlak 

değer olarak ele alınmamalıdır. Hava hareketi veya güneş radyasyonu gibi faktörlerin 

hayvanların fizyolojik durumu üzerindeki önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Yüksek 

çevre sıcaklığı, hayvanları çeşitli ısı düzenleyici mekanizmalar oluşturmaya zorlar. Bu 

anlamda koyunlarda yapağı koruyucu bir bariyer görevi görür ve suyun vücuttan 

buharlaşmasını engelleyerek terleme yoluyla ısı oluşan kaybını azaltır. Bu nedenle 

buharlaşma nefes almak hayvanlar için çok daha önemli hale gelir.  

Sıcaklık stresi koyunlarda yem tüketimi, su metabolizması, protein, enerji ve mineral madde 

dengesi, hormon salgıları ile kan parametreleri gibi birçok fizyolojik değişikliğe neden olur 

(Kumar ve Ravikumar, 2016). Çevre koşulları ve özellikle sıcaklık değişiminin vücuttaki 

fizyolojik olaylar üzerinde önemli bir etkisi oksijen tüketim hızı, sıcaklıkla doğru orantılı 

olarak artar. Çevre sıcaklığındaki 10°C'lik sıcaklık artış, oksijen tüketim hızında iki kimi 

zaman üç kat artışa neden olabilmektedir (Kaliber ve ark. 2016). Organizmanın artan oksijen 

ihtiyacını karşılamak için hayvanlar, solunum hızını artırarak akciğerlerdeki gaz değişimini 

hızlandırmaya çalışır. Ancak solunum sadece CO2'yi vücuttan atmak ve O2 sağlamak için 

değil, aynı zamanda hayvanda vücut sıcaklığındaki artışı azaltmak için de kullanılır. Nötr yani 

12ºC’de koyunlar, solunan havada bulunan su buharı ile ısının yaklaşık %20'sini kaybeder. Bu 

değer, yüksek bir sıcaklıkta (35°C) yaklaşık %60'a kadar yükselebilir (Wojtas ve ark. 2014).  

Koyunlarda solunum hızı (SOLHIZ) dakikada 25-30 nefestir. Dakikada 40 nefesin üzerinde 

bir frekans artışı, soluk soluğa olarak kabul edilebilir ve bu şekilde nefesteki su buharını dışarı 

vererek ısı kaybını artırmak için kullanılır. Şiddetli sıcaklık stresinde, SOLHIZ dakikada 300 

nefese ulaşır. Bu şekilde solunum olayı, koyunlarda fazla ısının atılmasını sağlayarak vücutta 

oluşan fazla ısının azalmasına neden olur (Henry ve ark. 2012). Küçükbaş hayvanlarda, artan 

solunum ve terleme hızı nedeniyle hormon salgısı değişir, bu değişikliklerine de bağlı olarak 

da metabolizma hızı azalır. Bu durum, hayvanın içinde bulunduğu çevrenin giderek daha 

stresli hale geldiğini gösterir (Paulo ve Lopes, 2014). Fizyolojik mekanizma, ısı yükünün 

etkisini hafifletmede başarısız olduğunda, vücut sıcaklığı, hayvan refahının tehlikeye 

girebileceği bir noktaya kadar yükselebilir. Ancak konuyla ilgili birçok farklı kaynakla 

olmakla birlikte, solunum hızı ve rektal sıcaklığın genellikle termal stresin iyi göstergeleri 

olduğunu göstermiştir.  

a.Kanda biyokimyasal adaptasyon 

Sıcaklık stresin hayvanların homeostatik mekanizmasını değiştirdiği ve eritrosit yapımının 

bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Yüksek çevre sıcaklığı, solunum hızını artırarak 

hayvanların oksijen tüketimini hızlandırır. Daha yüksek oksijen alımı, kandaki oksijenin 

kısmi basıncını artırırken eritrosit yapımının azalması, bir başka deyişle dolaşımdaki eritrosit 

sayısını ve dolayısıyla hematokrit ile hemoglobin değerlerinin azalması anlamına gelir. Koyun 

ve keçilerde bazı kan parametrelerine ait ortalama değerler aşağıda verilmiştir (Maurya ve 

ark. 2013). Bunlar sırasıyla;  

Hemoglobin (Hb, g/dl) değerleri: Koyunda (8.7-12.8  ve keçilerde 8-12.5  

Hematokrit (PCV, %) değerleri: Koyun 30-38 ve Keçi 28-40 

Eritrosit (RBC, (X106 / µ/l) değerleri: Koyun 6.5-11.1 ve Keçi 8-14 
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Sıcaklık stresi sırasında hemoglobin ve hematokrit (kırmızı kan hücreleri) düzeylerindeki 

azalmanın bir diğer açıklaması, lipid içeriği açısından zengin olan eritrosit zarına serbest 

radikallerin saldırısındaki artış şeklinde olabilir. Bu artış, hayvanın daha az yem tüketimine 

bağlı olarak hemoglobin sentezi için gerekli maddelerin eksikliğinden kaynaklanabilir. 

Sıcaklık stresi sırasında hematokrit’de meydana gelen azalma, dolaşım sistemine daha fazla 

suyun taşındığı hemodilüsyon etkisinden de kaynaklanabilir (Jose ve ark. 2017). Sıcaklık 

stresi, kan biyokimyasal ve özellikle hemoglobin ile hematokrit sayısında bir artışa neden 

olur. Sığırlarda anılan özellikler için meydana gelen bu artış, aşamalı ya da yavaş olarak kabul 

edilir (Mazzullo ve ark. 2014). Hayvanlar, daha yüksek ortam sıcaklıklarına uyum sağlamak 

amacıyla metabolik aktiviteleri ve dolayısıyla vücut ısısı üretimini kontrol etmek için tiroid 

hormonlarının salgısını azaltır (Chedid ve ark. 2014). Bunların yanı sıra kortizol hormon 

düzeyi, geviş getiren hayvanlarda sıcaklık stresi için temel bir biyokimyasal ölçüttür. Sıcaklık 

stresi sırasında kortizol hormon düzeyinde meydana gelen önemli artışlar, geviş getiren 

hayvanların stres düzeyini gösterir (Sivakumar ve ark. 2010; Sejian ve ark. 2013). Süperoksit 

dismutaz ve glutatyon peroksidaz, özellikle aşırı sıcaklık stresine maruz kalan koyun ve 

sığırlarda oksidatif stresin önemli bir parametresi olup belirtilen özelliklerin kandaki 

düzeylerinde bir artış meydana gelir (Bakheit ve ark. 2017) 

b.Metabolik adaptasyon 

Hayvanlar, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında, leptin ve adiponektin salgısı da artar. Burada 

leptin hipotalamusu uyararak yem tüketimin azalırken, adiponektin periferik ve merkezi 

beslenme davranışını değiştirir (Verma ve ark. 2000). Hormon salgısındaki bu azalmaya bağlı 

olarak kandaki tiroid hormonlarının düzeylerindeki değişiklikler, hayvanın içinde bulunduğu 

metabolik ve besleme durumunu yansıtır. Belirtilen hormonların salgı düzeylerindeki 

değişiklik, stres koşullarında, özellikle otlayan hayvanlarda, ani çevresel faktörlere karşı 

savunmasız olduklarından, metabolik dengenin korunmasına yardımcı olur (Todini ve ark. 

2007).  

Koyunlar, sıcaklık stresine maruz kaldığında, tiroid bezinin salgısında bir azalma olur. Bu 

azalma, vücutta oluşan metabolik ısı üretimini azaltılması amacıyla kazanılan metabolik uyum 

yeteneğinin bir sonucudur. Artan çevre sıcaklığı, hipotalamus-hipofiz bezi eksenini doğrudan 

etkileyerek tiroid uyarıcı hormon (TSH) salgılanmasını da azaltabilir. Azalan tiroid uyarıcı 

hormon (TSH), metabolik ısı üretimini azaltmak amacıyla tiroid bezi etkinliğini ve 

dolaşımdaki T3 ve T4 hormonlarının salgısını en az düzeye indirir. Buna karşılık, Chauhan ve 

ark. (2014), aşırı sıcaklık stresine maruz kalan koyunlarda kortizol, T3 veya T4'te herhangi bir 

değişiklik saptanmamıştır. Bilindiği gibi metabolik etkinlikler de çeşitli enzimler tarafından 

kontrol edilir. Benzer şekilde koyunlarda da sıcaklık stresine bir yanıt olarak serum alanin 

aminotransferaz düzeyi ise artar. Sıcaklık stresinde, alanin aminotransferaz ve alkalin 

fosfatazdaki değişiklik, zayıf karaciğer fonksiyonunun birer göstergesidir. Bu nedenle, her 

ikisi de sıcaklığa duyarlı olan hayvanlarda stresin önemli bir göstergesi olup, çiftlik 

hayvanlarının enerji durumunun belirlenmesinde de çok önemli bir rol oynar.  

c.Hormonal değişiklikler 

Sıcaklık stresinde, prolaktin, büyüme hormonu, tiroksin, glukokortikoidler, 

mineralokortikoidler, katekolaminler ve antidiüretik gibi birçok hormon önemli rol oynar. Bu 

hormonlar, ya besin maddelerinin parçalanması ve homeorezis ya da homeostatik 

düzenlemelerde görev alır. Hormonal değişikliklere hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks ile 

sempatoadrenal medüller eksen aracılık eder. Sivakumar ve ark. (2010), sıcaklık stresindeki 

keçilerde plazma prolaktin konsantrasyonunda 11.73'ten 26.37 μg/L'ye ve kortizolün 

25.27'den 40.57 nmol/L'ye yükseldiğini, T3 ve T4 düzeylerinin sırasıyla; 4.55 ve 21.27'den 

3.21 ve 16.70 pmol'e/L düzeyine kadar azalmıştır. Keçilerde kısa ve uzun süreli güneş 

radyasyonuna maruz kalma sırasında T3 ve T4 seviyelerinde de önemli bir azalma meydana 
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gelir (Scholtz ve ark. 2014). Tiroid bezi fonksiyonu, sıcaklık stresini azaltmak ya da çevreye 

olan uyumu sağlamak amacıyla göreli de olsa salgı düzeyi yavaşlar. Bu durum, hayvanların 

tirotropin salgılatıcı hormon salgısının azaltmak için ısının HPA üzerindeki etkisine bağlı 

olabilir (Pehlivan ve Dellal, 2017). Benzer şekilde, soğuk stresinde ise T3 ve T4 hormon 

seviyesi artar. Ancak bu artış, oksijen tüketimi ve hücrelerin ısı üretimini artırması nedeniyle 

bazal metabolizma hızı yükselir (Todini, 2007; Ocak ve ark. 2009; Bernabucci ve ark. (2010). 

Uzun süreli sıcaklık stresine maruz kalma, hayvanlarda plazma aldosteron seviyelerinin yanı 

sıra serum ve idrar K+'da önemli bir azalmaya da neden olmaktadır (Kumar ve ark. 2016, 

Koyuncu, 2017). 

Stres, hayvanlarda var olan hormonal sistemi zorlayan çoğunlukla çevresel kaynaklı bir 

durumdur. Stres sırasında, hayvanların yaşama güçlerinin iyileşmesinde çeşitli hormonal 

yanıtlar önemli rol oynar (Kumar ve ark. 2017). Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal (HPA) ekseni, 

nöroendokrin stres yanıtının uyumsal bileşeninden başlıca sorumlusu olup bu tepkiler, zorlu 

çevre koşullarına maruz kalma sırasında hayvan uyum yeteneğinin sağlanması ya da 

düzenlenmesini sağlar. Ayrıca, aşırı stres durumunda, döl verimini değiştirmenin yanı sıra 

metabolizmayı, bağışıklık yanıtını değiştiren hipotalamus ve hipofiz hormonlarının 

salgılanmasında farklılıklar söz konusu olabilir. Hayvanlarda çevreye olan uyumu etkileyen 

başlıca hormonlar arasında glukokortikoid tiroid hormonları, katekolaminler, antidiüretik 

hormonlar ile büyüme hormonu gelir. Yüksek sıcaklığa maruz kalındığında, hipotalamo-

hipofiz adrenal ekseni ve sempati-adrenal medular ekseni aktivasyonu ile sonuçlanır. Genel 

olarak, nöro-endokrin düzenleme, hayvanların stresten kurtulmasına yardımcı olan tüm 

uyumsal mekanizmaların esas düzenleyicisi olarak kabul edilmektedir. Strese karşı 

hayvanların gösterdiği yanıtlar, vücut içindeki dengenin oluşmasını sağladığı gibi, çevresel 

değişikliklerle ilgili çeşitli fizyolojik ve psikolojik zorluklara olan uyumun oluşmasında da 

görev alır. Bu karmaşık süreç, hayvanda davranışsal, fizyolojik ve özellikle nöroendokrin 

sistemleri düzenlemeyi sağlar (Agarwal ve Upadhyay, 2013).   

Biyokimyasal değişiklikler 

Antioksidantlar: Antioksidanlar, vücutta enzimatik ve enzimatik olmayan diye iki farklı 

şekilde bulunur. Sıcaklık stresi nedeniyle oluşan reaktif oksijen türlerine karşı koruma sağlar 

(Sarangi, 2018). Katalaz, farklı metabolik süreçlerde ve stresli koşullarda üretilen H2O2'yi 

H2O ve O2'ye indirgeyerek zararlı maddeleri vücuttan atar. Katalaz ve glutaton peroksidaz ile 

birlikte Süperoksit dismutaz, hem hücre içi hem de hücre dışı süperoksit radikallerini elimine 

eder ve lipid peroksidasyonunu önler (Agarwal ve Prabhakaran, 2005). Kumar ve ark. (2017) 

keçilerde ısı stresi sırasında Süperoksit dismutaz düzeylerinde artış olduğunu bildirmiştir. 

Glutaton peroksidaz peroksitlerle reaksiyona girer ve elektron veren indirgeyici madde olarak 

glutaton gerekir. Glutaton ise, O2 oluşumunu önleyerek oksijen toksisitesini azaltır. C ve E 

vitamini, memeli dokularında ve biyolojik sıvılarda, hücreleri solunum patlaması tarafından 

üretilen oksidanlardan korumak için yüksek konsantrasyonlarda ihtiyaç duyulan suda çözünür 

antioksidanlardır (Weiss ve ark., 2004). E vitamini hücre zarında serbest radikal temizleyici 

olarak görev alır. Biyolojik zarları, oksidatif dejenerasyondan korur ve antioksidan sistemin 

glutaton peroksidaz enziminin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.  

Keçilerde sıcaklık stresi sırasında C vitamini ve E vitamini düzeyi azalır (Sivakumar ve ark. 

2010). Kan şekeri ve toplam serum kolesterol düzeyleri ise, yüksek ortam sıcaklıklarından 

etkilenebilen fizyolojik uyum mekanizmalarıdır. Kan şekeri ve toplam serum kolesterol 

seviyeleri, sıcak koşullarda konfor bölgesine göre daha önemli farklılıklar gösterir. Bazı 

araştırmacılar, sıcak iklim koşullarının hayvanların kan şekeri ve toplam serum kolesterol 

düzeylerini azalttığını belirlemekle birlikte (Ocak ve ark. 2009) ve bazı bulgular bununla 

uyumlu değildir (Webster, 1976). Nitekim, Bahga ve ark.  (2009) ile Ocak ve Guney (2010) 

keçilerde kan şekeri ve toplam kolesterol düzeyinin yaz mevsiminde azaldığı, kış mevsiminde 

ise artığını ifade etmiştir. Sıcaklık stresinin etkisinin belirlenmesinde kan parametrelerinin 
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belirlenmesi de oldukça önemlidir. Serum kolesterol düzeylerindeki belirgin azalma, toplam 

vücut suyundaki artış veya kolesterol sentezi için önemli olan asetat konsantrasyonundaki 

azalmayla yakından ilişkili olabilir. Sıcaklık stresi sırasında keçilerde toplam protein 

konsantrasyonunda önemli azalma ve HSP konsantrasyonlarında artışlar da söz konusudur 

(Dangi ve ark., 2012).  

Enzim aktivitesi 

Metabolik düzenleyiciler, stres altında fizyolojik olayların düzenlenmesini açıklamada 

oldukça önemli rol oynar. Bu durum, plazma veya serumdaki çeşitli metabolik 

reaksiyonlarında görev alan enzimlerin belirlenmesiyle değerlendirilir (Sevi ve ark. 2001). 

Sıcaklık stresinde hayvanlarda alkalin fosfataz (ALP) ve laktik dehidrogeaz (LDH) etkinliği 

azalır. Bu enzimlerdeki azalma, tiroid bezi salgısının azalmasına neden olur (Helal ve ark., 

2010). Buna karşılık Aspartat transaminaz (AST) ve alanin tranaminaz (ALT) serum 

seviyeleri ise hayvan refahının belirlenmesinde kullanılan diğer fizyolojik ölçütlerdir. 

Keçilerde sıcaklık stresi sırasında serum ALT değeri artarken (Sharma ve Kataria, 2011), 

AST düzeyinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir (Ocak ve ark. 2010). 

Öneriler 

Hayvansal ürünler, yüksek kaliteli gıdalar olup gelişmekte olan ülkelerdeki birçok 

yetiştiricinin önemli bir gelir kaynağıdır. Bu nedenle, değişen iklim koşullarında 

hayvancılığın sürdürülmesi tarım sektörünün en önemli önceliklerinden biridir. İklim 

değişikliğinin hayvancılık üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak, hayvan yetiştiriciliği, 

beslenme, barınma ve sağlığın entegrasyonunu içeren çok disiplinli yaklaşımları gerektirir. 

Hayvanların çevreye verdiği tepkileri anlamak ve yorumlamak, beslenme ile değişen çevre 

koşullarına karşılık yeni sürü yönetimi programları geliştirmek, hayvan sağlığı ve refahının da 

iyileşmesi anlamına gelecektir. Bununla birlikte, iklim değişikliğine uyum sağlamak için yeni 

bir strateji geliştirirken, belirsizlikle başa çıkmak diğer önemli bir zorluktur. Hayvan 

yetiştiricileri, değişen bir iklimde üretimi sürdürmek için kullanılacak uygun stratejilerinin 

belirlenmesinde kilit rollere sahip olmalıdır. Yeni teknolojilerin araştırma ve teknoloji transfer 

sistemlerine entegrasyonu, iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik yaklaşımların 

geliştirilmesi için potansiyel olarak birçok fırsat sunacaktır. Özetlemek gerekirse, 

işletmelerdeki mevcut yem kaynaklarının iyi planlanması, hayvanları aşırı soğuk veya 

sıcaklardan koruyacak bina ve ekipmanların iyi tasarlanması, su kayıplarını azaltarak, bunun 

daha etkin bir şekilde kullanılması yüksek sıcaklığa dayanıklı hayvan ırk/tiplerinin 

geliştirilmesi ve son olarak da hayvanlara verilen rasyonların sıcaklık stresi koşularına uygun 

olması sağlanmalıdır.    
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HIRPALANMIŞ ÇOCUK SENDROMU OLAN ÇOCUKTA HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMI 
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 Cukurova University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Child Health and 

Diseases Nursing, (PhD Lecturer) Adana, Turkey  

 

ÖZET  

İngilizce söylenişiyle "child abuse" veya "battered child" olarak adlandırılan, dilimize ise 

hırpalanmış çocuk sendromu olarak çevrilebilen olay hakkında araştırmalar ve bilimsel 

makaleler, batı toplumlarında son 50 yıldan bu yana izlenmektedir. 

Çocuklarda beyin ve kafatası zedelenmesi ile sonuçlanan fiziksel istismarı tanımlamak çeşitli 

tanımların kullanılması hırpalanmış-sarsılmış çocuk sendromu sıklığının güvenilir bir şekilde 

saptanmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü çocuk istismarı bebek, bakıcı, sosyal ve çevresel 

riskler gibi birçok faktörden etkilenir. Hırpalanmış çocuk sendromunda altı tane istismar 

kalıbı vardır. Bunlar; fiziksel istismar, beslenme yetersizliği, cinsel istismar, kasıtlı 

uyuşturucu, tıbbi bakım ihlal ve güvenlik, duygusal istismar. 

Hırpalanmış çocuk sendromundan şüphelenildiği zaman sadece anne baba değil, bakıcı ve 

çocuğun etrafındaki diğer bireyler ve hatta kardeşler bile sorgulanmalıdır. Çocuğun fizik 

muayenesi dikkatli olarak yapılmalı ve detaylı olarak adli rapor tanzim edilmelidir. Bu 

ilerideki adli prosedürler için son derece gereklidir. 

Anahtar Kelime: hırpalanmış çocuk, istismar, çocuk sağlığı koruma, hemşirelik yaklaşımı 

 

 

 

NURSING APPROACH FOR A CHILD WITH BURRED CHILD SYNDROME 

 

 

ABSTRACT 

Researches and scientific articles about the phenomenon, which can be translated as "child 

abuse" or "battered child" in English, and which can be translated into our language as 

battered child syndrome, have been followed in western societies for the last 50 years. 

The use of various definitions to describe physical abuse in children resulting in brain and 

skull damage makes it difficult to reliably determine the frequency of battered child 

syndrome. Because child abuse is affected by many factors such as baby, caregiver, social and 

environmental risks. There are six patterns of abuse in battered child syndrome. These; 

physical abuse, malnutrition, sexual abuse, deliberate drugs, violation of medical care and 

security, emotional abuse. 

When battered child syndrome is suspected, not only the parents, but also the caregivers and 

other individuals around the child, and even siblings, should be questioned. The physical 

examination of the child should be done carefully and a detailed forensic report should be 

prepared. This is extremely necessary for future judicial procedures. 

Keywords: battered child, abuse, child health protection, nursing approach 
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GİRİŞ 

Amerikalı çocuk radyolog John Caffey 1946 yılında uzun kemik kırıkları ve SDK olan 

bebekler bildirmiştir. Caffey bu bulguların istismara bağlı olabileceğini düşünmemiş fakat 

küçük kazalar ile ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Bin dokuz yüz atmış iki yılında Kempe 

‘dövülmüş hırpalanmış bebek sendromu’terimi ilk kez kullanılmıştır (1).  

Çocuklarda fiziksel istismarı tanımlamak için ‘hırpalanmış bebek sendromu’,‘sarsılmış bebek’ 

veya ‘sarsılmış bebek sendromu’ (SBS) ‘istismara bağlı kafa travması’ veya ‘kaza dışı kafa 

travması’ (KDKT) tanımları kullanılmıştır.  

Fiziksel, seksüel veya emosyonel travmalar şeklinde giderek artan oranlarda tüm toplumlarda 

kanayan bir sosyal sorun olmaya devam etmektedir. 

Konuyu açıklarken sarsılmış bebek sendromu ifadesi de kullanılacaktır. Sarsılmış bebek 

sendromu, bebeğin ilk aylarda sık olan ağlama krizlerinin ebeveynde oluşturduğu kızgınlık ve 

hayal kırıklığı sonucu bebeği sarsmasıyla ortaya çıkan ve bebekte kafa içi kanama, göz dibi 

kanaması ve beyin hasarı gibi ciddi sağlık sorunları yaratabilen, bazen de ölümle 

sonuçlanabilen bir durumdur (2). 

Hırpalanmış - sarsılmış bebek sendromu çocuğun bakımından sorumlu kişinin çoğunlukla 

ağlamayı susturmak için çocuğu aşırı sallaması ya da sarsması sonucu oluşur. Bakım veren 

kişi bebeği, olay sırasında ya kollarından ya da kollarının altından göğsünden tutarak şiddetle 

sarsar; çok seyrek olarak da bebeği sert ya da yumuşak bir zemin üzerine atabilir (3). İlk hafif 

sarsmadan sonra bebekler sersemleyerek sustukları için bunun farkına varan sarsan kişi bu 

durumu tekrarlayabilir (2).  

Epidemiyoloji  

Az miktarda yapılmış epidemiyolojik çalışmalarda hırpalanmış-sarsılmış çocuk sendromu 

sıklığı bir yaş altı çocuklarda 100 000’de 14-33,8 olarak bildirilmiştir (2-3). Bu sayının, tanı 

konmaması veya yanlış tanı konması nedeniyle tahmin edilenin altında olduğu ve özellikle 

düşük sosyoekonomik düzeyle güçlü ilişkisi olduğu bildirilmiştir. Gumbs ve arkadaşlarının 

US’de 1998-2005 yılları arasında yaptıkları bir çalışmada; askeriyeye mensup ailelerdeki 

yenidoğanlar ile sivil ailelerdeki yenidoğanlar kafa travmalarının görülme sıklığı yönünden 

karşılaştırılmıştır. Askeriyeye mensup ebeveynlerin bebeklerinde yaşamın ilk yılında 34/100 

000, sivil ebeveynlerin bebeklerinde ise 25.6/100 000 oranında kafa travması görülmüştür (4). 

 Oral ve ark. Türkiye’de çok merkezli olarak, üç yaş altı çocuklarda kaza dışı kafa travması 

(KDKT) sıklığını bildiren bir çalışmada; hastaneye SDK, subaraknoid kanama (SAK), kafa 

kırığı, koma, retinal kanama, bilinç değişikliği nedeniyle kabul edilen 36 ay altı çocuklar 

geriye dönük olarak alınmış; olguların %48’i kaza, %7’si olası istismar, %22’si istismar 

olarak belirlenmiş olup %23’ünde neden saptanamamıştır (5).  

Risk Etmenleri 

Çocuk istismarı bebek, bakıcı, sosyal ve çevresel riskler gibi birçok faktörden etkilenir.  

Bebek ile ilgili risk etmenleri: Hırpalanmış bebek sendromu genellikle bir yaş altında, en sık 

2,5- 4 ay arası bebeklerde görülür. Sarsılma sonucu kafa yaralanmaları bu yaş grubundaki 

çocuklarda daha sık görülmesi mortaliteyi artırmaktadır. (3-6).  

Yurt dışında yapılan çalışmalarda Howard ve arkadaşları SBS olgularının ortalama yaşını 7,8 

ay olarak tespit etmiş, Amerika da yapılan bir çalışmada ortalama yaşın 9 ay, Kanada da 

yapılan 10 yıllık bir çalışmada ise 4,2 ay olduğunu belirlemişlerdir. Erkek bebek, çoğul 

gebelik, prematüre, düşük doğum ağırlığına sahip bebekler, bakıcı ile bebek arasındaki 

ilişkinin zayıf olması risk etmenlerindendir (2-4). 

 Morad ve arkadaşlarının Kanada da yaptıkları bir çalışmada 1993 ve 1999 yılları arasında 

Çocuk Hastanesine SBS nedeni ile gelen 75 olgunun 46 (% 61)’sının erkek çocuk olduğunu 

belirlemişlerdir (7). Sarsılmış bebek sendromu sıklığının bebeğin ağlama sıklığının artışına 
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bağlı olarak arttığı saptanmıştır. Bunun için 195 ağlama SBS için tetikleyici mekanizma 

olarak kabul edilmektedir (2). Bebeğin durdurulamayan ağlaması, bebeğinin niçin ağladığını 

anlayamayan ve nasıl davranacağını bilemeyen ebeveynde kaygıya yol açar. Şiddetin temel 

tetikleyicisi olan ağlama öfkeyi arttırır. Öfke artışı kontrol kaybına neden olur. Bu stres, 

yetersiz sosyal destekler nedeniyle kontrolün kaybı ile sarsma meydana gelebilir (2-4). 

Bebeklerin anatomik ve fizyolojik özellikleri sarsmanın hasar meydana getirmesine yatkınlık 

yaratır.  

Ebeveyn ve bakımdan sorumlu kişi ile ilgili risk etmenleri: En sık istismarcılar erkekler 

olup biyolojik baba, annenin erkek arkadaşı ve üveybabadır. Boşanmış veya tek yaşayan 

ebeveyn, işsizlik, 21 yaşından önce anne baba olma, alkol ve ilaç bağımlılığı, mutsuz evlilik 

ve kötü aile ilişkileri diğer risk faktörleridir (2-4-7). Japonyada 2013 yılında yapılan bir 

çalışmada çocuk hastanesine 37 sarsılmış-hırpalanmış bebek sendromu vakası başvurmuştur. 

Bu vakalarda bebeğe şiddet uygulayanların %30’nun (n=11) anne, %24 ‘nün (n=9) baba, 

%8’nin (n=3) erkek kardeş ve % 37’sinin (n=14) her iki aile üyesi tarafından yapıldığı 

görülmüştür (9).  

Çevresel ve sosyal risk etmenleri: Çocukları hastaneye yatan ebeveynler artmış stres, sıkıntı, 

depresyon, kontrol kaybı ve düzenin bozulması nedeniyle hırpalanmış bebek sendromu için 

birçok risk etmenine sahiptirler. Hasta veya özürlü çocuğu olan ebeveynler günlük ve sosyal 

yaşam, tıbbi gereksinimler ve maddi harcamalar bakımından maddi ve manevi baskı 

altındadırlar (2). 

HIRPALANMIŞ- SARSILMIŞ BEBEKTE UYGULANACAK HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMI  

Hırpalanmış - Sarsılmış bebekler fiziksel hasar olmadığı sürece acil birime getirilmemektedir. 

Acil birime getirilen bebeklerin öykü- günde ise genellikle sarsılmaya ait öykü alınamaz. 

Bakım veren kişinin anlattığı hikaye sıklıkla “bebeği canlandırmak için sarsdığını veya oyun 

parkında, yataktan ya da koltuktan düşme veya kaza ile yaralanma şeklinde yalan yanlış bir 

hikaye vardır; bu istismardan şüphelenmeyi sağlayan bir ipucudur (2-8). 

Şu ana kadar hırpalanmış çocuk sendromunda altı istismar kalıbı vardır. 

1. Fiziksel istismar 

2. Beslenme yetersizliği 

3. Cinsel istismar 

4. Kasıtlı uyuşturucu 

5. Tıbbi bakım ihlal & güvenlik  

6. Duygusal istismar. (10). 

Acil birimde görevli hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının bu konudaki en önemli 

sorumluluğu sarsılmış bebeklerin erken dönemde tanılanması, acil girişimlerin uygulanması 

ve risk faktörlerinin belirlenerek sarsmaya engel olacak girişimlerin başlatılmasıdır (11-12).  

Hırpalanmış bebek sendromundan şüphenelindiğinde izlenecek adımlar; 

 1. Öykü Alma 

 2. Fiziksel Tanılama 

 3. Laboratuar Değerlendirme 

 4. Tıbbi sorunlara yaklaşım 

 5. Yasal işlemleri düzenleme  

6. Psikososyal yaklaşım 

 1. Öykü Alma: Sarsıldığından şüphe edilen çocuğun tanılanmasında öykü alma önemlidir. 

Bu vakaların adli vakalar olmaları nedeniyle çocuğun ya da ailenin vereceği bilgilerin ayrıntılı 

şekilde kaydedilmesi, görüntü- ses kayıtlarının delil olarak alınması ve acil girişimlerin 

uygulanması belirli bir sıra düzeni içinde gerçekleştirilmelidir (11-12). Öykü alınırken 

özellikle düşme hikayesi (“çocuk ne yapıyordu?” “nasıl/nereden/ne kadar yükseklikten düş- 

tü?”, “düşünce ne yaptınız?”), bakan kişi, bakım veren kişi ile çocuğun ilişkisi, önceki 
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travmalar ve çocuğun tıbbi öyküsü alınmalıdır. Ayrıca sarsmayı tetikleyebilecek olan 

etmenler (çocuğun ağlama davranışı, huy özellikleri, kolik varlığı, aşı öyküsü) de 

sorgulanmalıdır (2). Öyküde birbiriyle çelişen ifadeler ya da ebeveynlerin ifadelerinin farklı 

olması, olay zamanı ile acil birime başvuru arasında geçen sürenin uzun olması, çocuğun 

vücudu üzerinde birden fazla bölgede farklı travma izlerinin (yanık, sıyrık, kırık vb) olması ve 

öykü ile bulguların oluşum mekanizmaları arasında uyumsuzluk olması sarsılmış bebek 

sendromunu düşündürmelidir.  

2. Fiziksel Tanılama: hırpalanmış bebek sendromu tanısı alan bebeklerin üçte birinin acil 

servise ilk başvurularında tanılarının atlanması nedeniyle tam bir fiziksel muayene tanıda 

önemlidir. Tanı için çoklu disiplin yaklaşımı standart bakıma göre çok daha yarar sağlar. 

Tanıda göz bulguları önemli yer kapladığı için muayene deneyimli hekimler tarafından (çocuk 

göz uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı) uygun aletler ve pupiller genişletilerek yapılmalıdır. 

Radyolojik olarak kemik taraması, 24 ayın altındaki çocuklarda fiziksel istismardan 

şüpheleniliyorsa yapılmalıdır (2-5). Çocuklarda istismara bağlı önlenebilir ölümler; solunum 

yetmezliği, kontrol edilemeyen kanama ve kafa içi kanama nedenleri ile meydana 

gelmektedir. Tüm bu sorunlara erken girişimde bulunmak acil birimde gerçekleştirilecek hızlı 

fiziksel tanılama ile mümkün olmaktadır (11). 

 3. Laboratuar Değerlendirmesi: Travma sonrası acil birime getirilen çocuğa yaklaşımda 

hemşireler; kayıtların doğru ve eksiksiz tutulmasından, giysilerin uygun şekilde çıkartılarak 

saklanmasından, delil olabilecek materyallerin toplanmasından sorumludur. Ayrıca alınan 

örneklerin düzenli kaydedilmesi, saklanması ve zamanında ilgili birimlere teslim edilmesinde 

gerek sağlık ekibi üyesi gerekse çocuk hakları koruyucusu olarak görev alma yükümlülükleri 

vardır (11). Kaza dışı kafa travması olduğundan şüphe duyulan tüm bebek ve çocuklara beyin 

görüntülenmesi yapılmalıdır. İstismardan şüphe edilen, yüz yaralanması, kot kırığı veya çoklu 

kırığı olan bir yaş altı ve fiziksel istismar bulgusunun herhangi bir delili bulunan altı ay altı 

tüm bebeklere klinik bulgusu olmasa bile beyin görüntülemesi önerilir (2). Küçük çocuklarda 

sarsılma sonucu intrakranial yaralanma, retinal kanama ve kemik kırıkları sık karşılaşılan 

bulgulardır(6). Kanada’da 364 SBS tanısı almış olgu üzerinde yapılan bir çalışmada subdural 

kanama %86 pozitif bulunurken, bir başka çalışmada ölümle sonuçlanmayan kafa travmalı 

çocuk istismarı olgularının %80-85 inde subdural kanama görülmüştür (6-13). İstismar 

sonucu ölümle sonuçlanan kafa travmalı çocukların yapılan otopsilerinde de %90 subdural 

hematom tespit edilmiştir Sarsma nörolojik bulgular yaratacak kadar şiddetli olmadığında, 

bebekte uzun süren beslenme güçlüğü, kusma, uykuya eğilim ve huzursuzluk ile başvurabilir. 

Özgül olmayan bu bulgular sağlık personeli tarafından hafife alınabilir veya viral hastalık, 

kolik ve beslenme bozukluğu olarak tanımlanabilir. Böyle hafif olgularda bulgular, gerçek 

neden bulununcaya kadar iyileşmeleri nedeniyle hırpalanmış-sarsılmış bebek sendromu tanısı 

atlanabilir (2). 

 4. Tıbbi sorunlara yaklaşım: Sarmaya maruz kalan bebeğe yaklaşımda öncelikle bebeğin 

yaşamsal bulguları değerlendirilmelidir. Hızlı bir şekilde sistem değerlendirmesi yapılarak 

metabolik, sistemik ve ortopedik sorunlara uygun girişimde bulunulur. Açık yara ya da kırık 

varlığında tetanoz ve antibiyotik profilaksisi başlatılır. Çoklu yaralanmaları (kırık, çıkık, 

yanık bir arada) olan çocuklarda multidisipliner yaklaşım uygulanır (2-11). 

 5. Yasal işlemleri düzenleme: Acil birimde görev alan tüm sağlık ekibi üyeleri ve adli birim 

görevlileri ekip olarak olayın istismar olduğundan şüphe ettiklerinde yasal birimlere 

bildirimde bulunularak, çocuğun korunması kararının çıkartılması ve adli sürecin 

başlatılmasını sağlamak zorundadır. Eğer hastanede Çocuk Koruma Birimi var ise işlemler 

sırasında bu birimin konsültasyonu istenmektedir (11-14). Hastanede böyle bir birim yok ise 

ailenin değerlendirilmesi bitinceye kadar çocuk hastanede tutulmalıdır. Ailenin, çocuğun 

hastanede kalmasını kabul etmediği durumlarda ise mahkeme kararı çıkartılarak çocuk 

korumaya alınır. Acil birimde görevli hekim, hemşire, konu ile ilgili diğer uzmanlar ve 
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hastane polisi hepsi birlikte değerlendirme yaparak olguyu adli makamlara ve sosyal 

hizmetler kurumuna bir rapor ile bildirmelidir. İstismar kesin ise cumhuriyet başsavcılığına 

adli raporla birlikte başvurulur ve çocuk için koruma kararı çıkarılmaktadır. Sosyal Hizmetler 

Kurumu görevlileri ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda aileye amacın yardım etmek 

olduğu açıklanmakta ve çocuk uygun ortama sevk edilmektedir (11-15). 

 6. Psikososyal yaklaşım: Çocuk istismarında çocuk ile birlikte ailenin de psikososyal açıdan 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Bilgilendirme çocuğun ileride olası istismardan korunması 

açısından önemlidir. Aileye yaklaşımda suçlayıcı olmamalıdır. Aileye amacın onları 

cezalandırmak değil yardım etmek olduğu anlatılmalı, sosyal hizmetler kapsamında aileye 

destek verilerek çocuğun güvenliği sağlanmalıdır (11-15). 

Prognoz 

Ağır olgularda prognoz kötüdür. Hırpalanmış bebek sendromunun %12-25’i ölüm ile 

sonuçlanır; %35’e kadar ölüm oranı bildiren yayınlar vardır. Sarsma ve KDKT sonucu oluşan 

hasar, vakaların % 65’inde ölüm veya kalıcı nörolojik hasara neden olur. Yaşayanların %30-

65’inde körlük veya görmede bozukluk, %30-60’ında spastik paralizi veya ağır motor 

bozukluk, %30’unda epileptik nöbetler ve %64’unde konuşma bozuklukları gelişir. Ayrıca 

mikrosefali, durağan ansefalopati, sağırlık görülebilen bozukluklardır. Başlangıçta bulgusu 

olmayan çocuklardan %25’inde uzun bir bulgusuz dönemin ardından şiddetli bozukluklar 

ortaya çıkabilir. Çocuk okula başladıktan sonra dikkat, bellek problemleri ve öğrenme 

güçlükleri ortaya çıkabilir (2). 

ÖNLEME PROGRAMI VE KORUNMA 

Çocuklar sarsıldıktan sonra oluşan sekeller çoğu kez geri dönüşlü değildir, hatta ölümle 

sonuçlanabilir. Bu nedenle önleme programlarının uygulanması ve istismar oluşmadan önüne 

geçilmesi öncelikli yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Ailelerin doğumun hemen sonrasında 

sendrom hakkında bilgilendirildiği programlar bazı ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1990 yılında ‘Sarsılmış Bebek Sendromu 

Ulusal Merkezi’ kurulmuştur Bu programda yenidoğan bebeği olan tüm ebeveynlere 

doğumdan hemen sonra hastanede hemşireler tarafından SBS hakkında bilgi verilmiştir (16). 

Bu eğitim programlarının sonucunda New York’ta üç yıllık sürede kafa travmalarının %47 

azaldığı bildirilmiştir. Hırpalanmış-sarsılmış bebek sendromu vakalarının önlenmesi için 

hemşirelerin aile danışmanlık eğitimleri sırasında ailelere sallamanın bebeğe zarar vereceğini 

anlatması gerekmektedir (3). Bu amaçla “Emzirme Danışmanlığı” eğitimi kullanılabilir.  

Hırpalanmış çocuk sendromundan korunma çok erken evrede başlamalıdır. İlgili sosyal 

bürolar ve halk sağlığı birimleri oluşturulmalı ve konunun uzmanları doğumdan hemen sonra 

ev ziyaretlerine başlamalıdır. 

Bu ziyaretlerde annenin bebeği ile ilgilenmesi ve bebek bakımı izlenmeli, eğer gerekiyorsa 

yardım edilmelidir. Bu destekler annenin bebeğine ilgisini arttırmakta, cezalandırma ve 

kısıtlama gibi davranışları önlemektedir. Çocuklara yabancıyı tanıma, uygunsuz istemlere 

hayır denmesinin bilinmesi, tokat atma gibi değişik dokunuşların ayırt edilmesi ve uygunsuz 

davranışları bildirmesinin gerekliliği gibi kendilerini korumaya yönelik bazı programlar 

öğretilmelidir. 

Ailenin eğitimi için de çocuğun disiplinizasyon yöntemleri, çocuk bakımının temel unsurları, 

çocuk gelişimi ve eğitimi ve aile bağlarının güçlendirilmesinin öğretilmesiyle başka ailelerle 

bilgi iletişiminin sağlanması yararlıdır. Devam eden travmalardan korunmanın ileri safhası 

acil birimlerde ortopedistin lezyonları mutlak tanıması ile mümkün olmaktadır (17).  

Sonuç olarak hırpalanmış çocuk sendromunda en önemli konu erken tanıyarak hem çocuğa 

hem de aileye yardım edilmesi ve halk sağlığı birimlerince uygun teropatik önlemlerin 

alınmasıdır. Sendromu tanımada başarısız kalınması ya çok ağır yaralanmalar veya daha 

kötüsü çocuğun ölümü ile sonuçlanabilmektedir. 
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Ülkemizde bilinen hırpalanmış çocuk sendromu olgularının, görünürde çok az sayıda 

olduğunu tahmin etmekteyiz. Bu alanda gerek bilimsel ve gerekse istatistiksel detaylı 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Tüm çocukların şiddete maruz kalmadan 

büyüyebilecekleri ortamların oluşmasında, küçücük te olsa bir katkımız olursa kendimizi 

amacımıza ulaşmış sayacağız (18). 

AYIRICI TANI VE ACİL MÜDAHALEDE DİKKAT EDİLECEKLER 

 Hırpalanmış çocuk sendromu tanısı kesinlik kazanan olgumuzda kırık tedavisi 

planlandı. Üst ekstremite kırıklarında yeterli kallus mevcut olduğundan getiriliş 

zamanı arasında sebepsiz gecikmeler tespit edilir. Tekrarlayan travma öykülerinde 

farklı sağlık kuruluşlarına başvuru ya da geçmişte meydana gelen travmalarda bir 

tedavi öyküsü saptanmaması dikkati çekmelidir. Olaya sebebiyet veren hadisede işten 

ayrılma gibi tetiği çeken bir ailevi mekanizma bulunabilir. 

 Ancak hırpalanmış çocuklar hemen her sosyoekonomik seviyeden gelebilirler. Bu 

çocuklar genellikle acil odasında aileleri ile yüz yüze gelmekten kaçınırlar ve depressif 

bir görünümdedirler. 

 Hırpalanmış çocuk sendromu olgularının ilk müracat hekimi tarafından tanınması 

önemlidir. Bu hastanın emniyeti ve hayatta kalabilmesi için gereklidir. 

 % 30 - 50 oranında fiziksel travmaya maruz kalan çocukların bir ortopedistle 

karşılaştığı düşünülürse, olayın tanınması ve tedavi edilebilmesi, özellikle branş 

açısından ayrı bir önem arz etmektedir 

 Hırpalanmış çocuk sendromundan şüphelenildiği zaman sadece anne baba değil, 

bakıcı ve çocuğun etrafındaki diğer bireyler ve hatta kardeşler bile sorgulanmalıdır. 

 Çocuğun fizik muayenesi dikkatli olarak yapılmalı ve detaylı olarak adli rapor tanzim 

edilmelidir. Bu ilerideki adli prosedürler için son derece gereklidir. 

 Tekrarlayan travma öykülerinde farklı sağlık kuruluşlarına başvuru ya da geçmişte 

meydana gelen travmalarda bir tedavi öyküsü saptanmaması dikkati çekmelidir. Olaya 

sebebiyet veren hadisede işten ayrılma gibi tetiği çeken bir ailevi mekanizma 

bulunabilir. 

 Ancak hırpalanmış çocuklar hemen her sosyoekonomik seviyeden gelebilirler. Bu 

çocuklar genellikle acil odasında aileleri ile yüz yüze gelmekten kaçınırlar ve depressif 

bir görünümdedirler. 

 Yumuşak doku yaralanmaları oldukça sık eşlik eder. Ekimoz, yanık, laserasyon, sopa 

izleri ve kronik skarlar görülebilir. Lezyonlar multipI sayıda ve değişik iyileşme 

safhalarındadır. Çok fazla sayıda aletle meydana getirilmiş olabilir. Bunlar arasında 

pantolon kemeri, kalın ip veya halat, kamçı, elbise askısı ve ütü kordonu kullanılmış 

olabilir. Frechette, düşük voltajlı, korumaya yönelik bir elektrik tabancası ile yanıklı 

fiziksel travma olgusunu bildirmiştir.  

 Cilt belirtileri en sık gövde ve kalçalarda olurken, başta ve ekstremitelerin 

proksimallerinde de meydana getirilebilir. Ekimozun rengine göre olayın zamanı 

tahmin edilebilir. Olguların bir kısmınd ateş, su buharı veya sıcak su ile oluşturulan 

yanıklar saptanır. 

 Gizli kalmış abdominal travma açısından tetkik edilmelidir. Katı bir cismin 

yutturulması ile akut organ yaralanmaları ve akut pankreatit meydana gelebilir. 

Çocuğun gövdesinden tutularak hızla salIanması sonucu kot kırıkları, subdural 

hematom, intraoküIer kanamalar meydana gelebilir ve bunun sonucu mental 

bozukluklar görülebilir. Seksüel travma yönüyle de genital bölgelerin dikkatlice 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

  Kırıklar en sık humerus, femur, tibia ve kotlarda meydana gelmektedir. Sadece femur 

kırığının mevcut olması hırpalanmış çocuk sendromunun tek belirtisi olabilir. 
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Teknesyumla yapılan kemik sintigrafisi gizli kalmış kırıkları tanımada yararlıdır, 

ancak kırığın oluş zamanı hakkında bilgi vermeZ. 

  Kot kırıkları en sık posteriorda transvers çıkıntıya yakın yerde meydana gelir ve bu 

ayırtedici bir özelliktir. Klasik ön-arka grafide tanınması zordur. Toraksın önden 

sıkıştırılması ile lateral kot kırıkları oluşur. Bunlar ise ön-arka grafide görülebilirler. 
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Abstract. In differential geometry, there are so many important applica-
tions of immersions and submersions both in mathematics and in physics.
The properties of slant submersions became an interesting subject in dif-
ferential geometry, both in complex geometry and in contact geometry. In
this sense, many kinds of Riemannian submersions are defined and stud-
ied. Since the fibers are the submanifold of the total manifold for a given
submersion, advances have been made in submersion theory, making use of
many of the approaches in submanifold theory. In this study, we establish
a generalization for submersion theory by using the approaches available
in submanifold theory. The aim of the paper is to introduce the concept
of quasi bi-slant pseudo-Riemanian submersions from almost para contact
metric manifolds onto pseudo-Riemannian manifolds as a generalization of
semi-slant and hemi-slant submersions. We mainly focus on quasi bi-slant
pseudo-Riemanian submersions from para-cosymplectic manifolds. Also, we
provide example of such submersions. We find the some conditions for such
submersions to be totally geodesic.
Keywords: Para-cosymplectic manifolds, pseudo-Riemannian submersion, quasi

bi-slant submersion.

1. Introduction

The theory of Riemannian submersion was introduced by O’Neill and Gray
in ([15],[11]), respectively. Later, Riemannian submersions were considered
between almost complex manifolds by Watson in ([23]) under the name of
almost Hermitian submersion. Recently, it has been defined and studied
that there are several new Riemannian submersions between different types
of manifolds; such as slant submersions ([20],[6]), anti-invariant Riemn-
nian submersion from cosymplectic manifolds ([10]), a quasi-bi-slant Sub-
mersion ([18]), a pointwise slant submersion([14]), a hemi-slant submersion
([22],[19]), a semi-invariant submersion ([16],[20]), a semi-slant ξ⊥- Rieman-
nian submersions ([1],[17]), etc. Pseudo-Riemannian submersions were intro-
duced by O’Neill in his book ([15]). It is known that such submersions have
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their applications in Kaluza-Klein theories, Yang-Mills equations, strings,
and supergravity. For applications of pseudo-Riemannian submersions, see
([2],[12],[3]).

2. Preliminaries

[24] Let (B, gB) be an almost para-contact manifold of dimensionl (2m+1)
with structure tensors (φ, ξ, η) where φ is a tensor field of type (1,1), ξ is a
vector field, η is a 1-form. Then these tensors satisfy

φξ = 0, η ⊗ φ = 0, η(ξ) = 1 φ2 = I − η ⊗ ξ (1)

If we take the B together with the pseudo-Riemannian metric gB such that

gB(φY, φZ) = −gB(Y,Z) + η(Y )η(Z), Y,Z ∈ χ(B) (2)

(φ, ξ, η, gB) is an almost para-contact metric structure and we can say that
(B2m+1, φ, ξ, η, gB) is an almost para-contact metric manifold. From (1) and
(2) can be deduced the following conclusion

η(U) = gB(U, ξ) (3)

Furthermore, the fundamental 2−form Φ is defined Φ(Y,Z) = gB(Y, φZ) for
any Y,Z ∈ TB.

An almost para-contact metric structure (φ, ξ, η, gB) is said to be para-
cosymplectic, if ∇η = 0 and ∇Φ = 0 are closed and the structure equation
of a para-cosymplectic manifold is given by

(∇Y φ)Z = 0, (4)

for Y,Z ∈ χ(B), where ∇ is the Levi-Civita connection of gB. Moreover, for
a para-cosymplectic manifold, we know that

∇Y ξ = 0 (5)

Let (B, gB) and (B̃, gB̃) be two pseudo-Riemannian manifolds. Being a

pseudo-Riemannian submersion ψ : B → B̃ provides the following three
properties;
(i) ψ∗|p is onto for all p ∈ B,
(ii) the fibres ψ−1(q), q ∈ B̃, are r− dimensional pseudo-Riemannian sub-
manifolds of B, where r = dim(B)− dim(B̃).
(iii) ψ∗ preserves scalar products of vectors normal to fibres.
The vectors tangent to the fibres are called vertical and those normal to
the fibres are called horizontal. A vector field U on B is called basic if U
is horizontal and ψ- related to a vector field U∗ on B̃, i.e., ψ∗Up = U∗ψp for
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all p ∈ B. We indicate by V the vertical distribution, by H the horizontal
distribution and by v and h the vertical and horizontal projection. We know
that (B, gB) is called total manifold and (B̃, gB̃) is called base manifold of

the submersion ψ : (B, gB)→ (B̃, gB̃).

Define O’Neill’s tensors T and A by:

TUW = h∇vUvW + v∇vUhW (6)

and
AUW = v∇hUhW + h∇hUvW (7)

for every U,W ∈ χ(B), on B where ∇ is the Levi-Civita connection of gB.
It is easy to see that a pseudo-Riemannian submersion ψ : B → B̃ has totally
geodesic fibers if and only if T vanishes identically. Also, if A vanishes then
the horizontal distribution is integrable. (see [4],[5]). Using (6) and (7), we
get

∇UW = TUW + ∇̂UW ; (8)

∇Uζ = TUζ + h∇Uζ; (9)

∇ζU = AζU + v∇ζU ; (10)

∇ζη = Aζη + h∇ζη, (11)

for any ζ, η ∈ Γ((kerψ∗)
⊥), U,W ∈ Γ(kerψ∗). Also, if ζ is basic then

h∇Uζ = h∇ζU = AζU.

It is easily seen that T is symmetric on the vertical distribution and A
is alternating on the horizontal distribution such that

TWU = TUW, W, U ∈ Γ(kerψ∗); (12)

AY V = −AV Y =
1

2
v[Y, V ], Y, V ∈ Γ((kerψ∗)

⊥). (13)

Also, ıt is easily seen that for any ℘ ∈ Γ(TB), T℘ and A℘ are skew-
symmetric operators on Γ(TB) , such that

gB(TWU,X ) = −gB(TWX , U) (14)

gB(AWU,X ) = −gB(AWX , U) (15)

Remark 2.1. Our work, all horizontal vector fields are accepted as basic vec-
tor fields.

Definition 2.2. ([9]) Let ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion. Let’s assume that the total manifold as an almost para-Hermitian
manifold and base manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, there
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exists a pseudo-Riemannian submersion ψ is an invariant pseudo-Riemannian
submersion if the vertical distribution is invariant with respect to J , i.e.,
J(kerψ∗) = (kerψ∗).

Definition 2.3. ([8]) Let ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion. Let’s suppose the total manifold as an almost para-Hermitian
manifold and base manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, there
exists a pseudo-Riemannian submersion ψ such that kerψ∗ is anti-invariant
with respect to J , i.e., J(kerψ∗) ⊆ (kerψ∗)

⊥. So, we can say ψ is an anti-
invariant pseudo-Riemannian submersion.

Definition 2.4. ([21]) Let ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion. Let’s suppose the total manifold as an almost para-Hermitian
manifold and base manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, there
exists a pseudo-Riemannian submersion ψ is a semi-invariant pseudo-Riemannian
submersion if there is a distribution D1 ⊆ kerψ∗, such that

kerψ∗ = D1 ⊕ D2,

and
JD1 = D1, JD2 ⊆ (kerψ∗)

⊥

where D2 is orthogonal complementary to D1 in kerψ∗.
We know that µ is the complementary orthogonal subbundle to J kerψ∗ in
(kerψ∗)

⊥.
Also we have;

(kerψ∗)
⊥ = JD2 ⊕ µ.

From here we can say that µ is an invariant subbundle of (kerψ∗)
⊥ with

respect to the para-complex structure J .

For any non-null vector field U2 ∈ (kerψ∗), we get

JU2 = qU2 + rU2,

where qU2 is vertical part and rU2 is horizontal part.

If for non-null vector field U2 ∈ kerψ∗, the quotient
gB1 (qU2,qU2)

gB1 (JU2,JU2)
is con-

stant, i.e. it is independent of the choice of the point q̄ ∈ B1 and choice
of the non-null vector field U2 ∈ Γ(kerψ∗), we can say that ψ is a slant
submersion. So, the angle is called the slant angle of the slant submersion
([9]).
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Definition 2.5. Let (B, gB, J) be an almost para-Hermitian manifold and
(B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian manifold. A pseudo-Riemannian submer-

sion ψ : (B, gB, J) → (B̃, gB̃) is known a semi-slant submersion if there is a
distribution D1 ∈ kerψ∗ such that

kerψ∗ = D1 ⊕ D2, J(D1) = D1

and the angle ϕ is known the semi-slant angle of the submersion where D2
is the orthogonal complement of D1 in kerψ∗.

Definition 2.6. Let (B, gB, J) be an almost para-Hermitian manifold and
(B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian manifold. A pseudo-Riemannian submer-

sion ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) is known a hemi-slant submersion if the vertical
distribution kerψ∗ of ψ accepts two orthogonal complementary distribution
Dϕ and D⊥, such that Dϕ is slant and D⊥ is anti-invariant, i.e., we can show

kerψ∗ = Dϕ ⊕ D⊥

Therefore, the angle ϕ is known the hemi-slant angle of the submersion.

Definition 2.7. Let (B, gB, J) be an almost para-Hermitian manifold and
(B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian manifold. A pseudo-Riemannian submer-

sion ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) is known a bi-slant submersion if there are two
slant distribution Dϕ1 ∈ kerψ∗ and Dϕ2 ∈ kerψ∗ such that

kerψ∗ = Dϕ1 ⊕ Dϕ2

where Dϕ1 and Dϕ2 have slant angles ϕ1 and ϕ2, respectively.

Lemma 2.8. Let ψ : (B, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian sub-
mersion from a pseudo-Riemannian manifold (B, gB) onto an other pseudo-
Riemannian manifold (B̃, gB̃), we have;

(i) (∇ψ∗)(ζ, V ) = 0;

(ii) (∇ψ∗)(U,W ) = −ψ∗(TUW ) = −ψ∗(∇UW );

(iii) (∇ψ∗)(ζ, U) = −ψ∗(∇ζU) = −ψ∗(AζU).

where ζ and V are horizontal vectors and U and W are vertical vectors.
Let (B, gB) and (B̃, gB̃) be pseudo-Riemannian manifolds and π : B → B̃

is a differentiable map. Then the second fundamental form of ψ is given by

(∇ψ∗)(X,V ) = ∇ψXψ∗V − ψ∗(∇XV ) (16)

for X,V ∈ Γ(B), here we indicate conveniently by ∇ the Riemannian con-
nections of the metrics gB and gB̃. Recall that ψ is said to be harmonic if
trace(∇ψ∗) = 0 and ψ is called a totally geodesic map if (∇ψ∗)(X,V ) = 0
for X,V ∈ Γ(TB) ([13]). Where ∇ψ is the pullback connection.
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3. Quasi bi-slant submersions

Definition 3.1. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a quasi-bi-slant sub-
mersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). A pseudo-Riemannian submersion

ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) is known a quasi-bi-slant submersion if there
are three orthogonal distributions D, Dϕ1and Dϕ2, such that

� kerψ∗ = D⊕ Dϕ1 ⊕ Dϕ2 ,

� φ(D) = D since D is invariant,

� φ(Dϕ1)⊥ Dϕ2 ,

� the angle ϕ1 between φU and (Dϕ1)q is constant and independent of
the choice of point q and U in (Dϕ1)q, for any non-null vector field
U ∈ (Dϕ1)q,

� the angle ϕ2 between φU and (Dϕ2)q is constant and independent of
the choice of point q and U in (Dϕ2)q, for any non-null vector field
U ∈ (Dϕ2)q,

where Dϕ1 and Dϕ2 have slant angles ϕ1 and ϕ2, respectively.

Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a quasi-bi-slant submersion. Let’s
suppose the total manifold as an almost para-Hermitian manifold and base
manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, we obtain;

TB = kerψ∗ ⊕ (kerψ∗)
⊥ (17)

For any non-null vector field U ∈ (kerψ∗), we get

U = KU + LU +RU + η(U)ξ, (18)

where KU,LU and RU are projection morphisms of kerψ∗ onto D, Dϕ1 and
Dϕ2 , respectively.
For non-null vector field U ∈ (kerψ∗), we have

φU = wU + fU, (19)

where wU ∈ kerψ∗ and fU ∈ (kerψ∗)
⊥ .

From (18) and (19) we get:

φU = φ(KU) + φ(LU) + φ(RU),

= w(KU) + f(KU) + w(LU) + f(LU) + w(RU) + f(RU).

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

30       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Since φ(D) = (D), we obtain f(KU) = 0. Now, let’s arrange the above equa-
tion

φU = w(KU) + w(LU) + f(LU) + w(RU) + f(RU). (20)

So, we have the following decomposition:

φ(kerψ∗) = D⊕ (wDϕ1 ⊕ φDϕ2)⊕ (fDϕ1 ⊕ fDϕ2). (21)

Also, for U ∈ Γ(Dϕ1) and W ∈ Γ(Dϕ2) we have;

gB(U,W ) = 0.

From Definition 3.1, we obtain;

gB(φU,W ) = gB(U, φW ) = 0.

If we rearrange the equation,we get;

gB(wU,W ) = gB(φU − fU,W ),

= gB(φU,W ),

= 0.

In a similar way, we get;

gB(U,wW ) = 0.

for non-null vector fields Z ∈ Γ(D) and U ∈ Γ(Dϕ1) we have;

gB(wU,Z) = gB(φU − fU,Z),

= gB(φU,Z),

= −gB(U, φZ),

= 0.

Since D is invariant, we know that φZ ∈ Γ(D).

Then, for non-null vector field Z ∈ Γ(D) and W ∈ Γ(Dϕ2) we have;

gB(wW,Z) = 0.

From above equations, we obtain;

gB(wU,wW ) = 0,

and
gB(fU, fW ) = 0,
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for all non-null vector field U ∈ Γ(Dϕ1) and W ∈ Γ(Dϕ2).
After, we obtain;

wDϕ1 ∩ wDϕ2 = 0, fDϕ1 ∩ fDϕ2 = 0.

If wR = 0, then Dϕ2 is anti-invariant, i.e., φ(Dϕ2) ⊆ (kerψ∗)
⊥.

So, we define Dϕ2 by D⊥. Such that;

φ(kerψ∗) = D⊕ wDϕ1 ⊕ fDϕ1 ⊕ φD⊥. (22)

Since, fDϕ1 ⊆ (kerψ∗)
⊥, fDϕ2 ⊆ (kerψ∗)

⊥. We have;

(kerψ∗)
⊥ = fDϕ1 ⊕ fDϕ2 ⊕ µ

where µ is the orthogonal complementary distribution of fDϕ1 ⊕ fDϕ2 in
(kerψ∗)

⊥.

In adittion, for any non-null vector field W ∈ (kerψ∗)
⊥ is decomposed

as

φW = BW + CW (23)

where BW ∈ Γ(kerψ∗) and CW ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.

Lemma 3.2. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). Then, we obtain the following equa-
tions:
(a) w2Z +BfZ = Z + η(Z)ξ (b) C2U + fBU = U
(c) wBU +BCU = {0} (d) fwZ + CfZ = {0}
for all non-null vectors Z ∈ Γ(kerψ∗) and U ∈ Γ(kerψ∗)

⊥.

The proof of the following theorem is similar to those given in ([9]).
Therefore we skip its proof.

Theorem 3.3. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, ψ is quasi-bi-slant sub-
mersion such that:
(a) w2Z = cos2 ϕ1Z (b) w2U = cos2 ϕ2U
(c) gB(wZ, wY ) = − cos2 ϕ1gB(Z, Y ) (d) gB(wU,wW ) = − cos2 ϕ2gB(U,W )
(e) gB(fZ, fY ) = − sin2 ϕ1gB(Z, Y ) (f) gB(fU, fW ) = − sin2 ϕ2gB(U,W ).
for any space-like(time-like) vector field Z, Y ∈ Dϕ1 and U,W ∈ Dϕ2.

Now, we can easily notice the following situations:
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(1) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) = 0 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is an invariant
submersion.

(2) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is
proper semi-slant submersion.

(3) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is
proper slant submersion with slant angle ϕ1.

(4) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) = 0 and dim(Dϕ2) 6= 0, 0 < ϕ2, then ψ is
proper slant submersion with slant angle ϕ2.

(5) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , ϕ1 = π
2 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is

anti-invariant submersion.

(6) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , ϕ1 = π
2 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is

semi-invariant submersion.

(7) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 <
π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0, ϕ2 = π

2
then ψ is a hemi-slant submersion.

(8) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) 6= 0, 0 < ϕ2 then
ψ is a bi-slant submersion.

(9) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 < π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0,

0 < ϕ2 <
π
2 then ψ is a bi-slant submersion.

(10) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 <
π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0, ϕ2 = π

2
then ψ is a quasi-hemi-slant submersion.

(11) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) 6= 0, 0 < ϕ2 then
ψ is a proper quasi-bi-slant submersion.

(12) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 < π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0,

0 < ϕ2 <
π
2 then ψ is a proper quasi-bi-slant submersion.

(13) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , dim(Dϕ2) 6= 0, ϕ1 = ϕ2 = ϕ then ψ is
semi-slant submersion with semi-slant angle ϕ.

Let’s consider almost para-contact structure on R2n+1
n :

φ(
∂

∂y2i
) =

∂

∂y2i−1
, φ(

∂

∂y2i−1
) =

∂

∂y2i
, g = (dy1)2−(dy2)2+(dy3)2−...−(dy2n+1)2

where i ∈ {1, ..., n}. Also, (y1, y2, ..., y2n+1) denotes the cartesian coordinates
over R2n+1

n .
We can easily present non-trivial example of proper quasi-bi-slant pseudo-

Riemannian submersion.
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Example 3.4. Let’s determine map ψ : R13
6 → R6

3

ψ(y1, ..., y13) = (y2 sinhβ1+y3 coshβ1, y7, y4 coshβ2+y5 sinhβ2, y8, y11, y12, y13),

So, ψ is a quasi-bi-slant pseudo-Riemannian submersion. By direct calcula-
tions, we have

D =< ∂
∂y9

, ∂
∂y10

>

Dϕ1 =< − coshβ1
∂
∂y2

+ sinhβ1
∂
∂y3

, ∂
∂y1

>

Dϕ2 =< − sinhβ2
∂
∂y4

+ coshβ2
∂
∂y5

, ∂
∂y6

>

ξ = ∂
∂y13

with bi-slant angles β1 and β2.

Lemma 3.5. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). So, we obtain the following equations.

∇̂UwW + TUfW = w∇̂UW + BT UW (24)

TUwW +H∇UfW = f∇̂UW + CT UW (25)

V∇XBY +AXCY = wAXY + BH∇XY (26)

AXBY +H∇XCY = fAXY + CH∇XY (27)

∇̂UBX + TUCX = wTUX + BH∇UX (28)

TUBX +H∇UCX = fTUX + CH∇UX , (29)

for any non-null vector fields U,W ∈ Γ(kerψ∗) and X ,Y ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.

Now we can show

(∇Uw)W = ∇̂UwW − w∇̂UW

(∇Uf)W = H∇UfW − f∇̂UW,

(∇XB)ζ = ∇̂XBζ −BH∇Xζ

(∇XC)ζ = H∇XCζ − CH∇Xζ

for any non-null vector fields U,W ∈ kerψ∗ and X, ζ ∈ (kerψ∗)
⊥.

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

34       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Lemma 3.6. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). So, we obtain the following equations.

(∇Uw)W = BT UW − TUfW

(∇Uf)W = CT UW − TUφW

(∇XB)ζ = wAXζ −AXBζ

(∇XC)ζ = fAXζ −AXCζ

for any non-null vector fields U,W ∈ kerψ∗ and X, ζ ∈ (kerψ∗)
⊥.

Proof. The proof is simple.

If φ and f are parallel with respect to ∇ on B respectively, we have

BT UW = TUfW and CT UW = TUφW

for any U,W ∈ Γ(TB).

Theorem 3.7. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, the horizontal distri-
bution (kerψ∗)

⊥ describes a totally geodesic foliation on B if and only if

gB(AWZ,Kζ + cos2 ϕ1Lζ + cos2 ϕ1Rζ)

= gB(H∇WZ, fwKζ + fwLζ + fwRζ)

+gB(AWBZ +H∇WCZ, fζ). (30)

for any non-null vector fields W,Z ∈ (kerψ∗)
⊥ and ζ ∈ (kerψ∗).

Proof. For any non-null vectors W,Z ∈ (kerψ∗)
⊥ and ζ ∈ (kerψ∗), we

get:

gB(∇WZ, ζ) = gB(∇WZ,Kζ + Lζ +Rζ + η(ζ)ξ)

Then using (1),(3),(10), (11), (19), (20) and Teorem 3.4(a) we get:

gB(∇WZ, ζ) = −gB(∇WφZ, φKζ)− gB(∇WφZ, φLζ)

− gB(∇WφZ, φRζ)

= gB(AWZ,Kζ + cos2 ϕ1Lζ + cos2 ϕ1Rζ)

− gB(H∇WZ, fwKζ + fwLζ + fwRζ)

+ gB(AWBZ +H∇WCZ, fKζ + fLζ + fRζ).
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Since fKζ = 0 and fKζ + fLζ + fRζ = fζ, we obtain;

gB(∇WZ, ζ) = gB(AWZ,Kζ + cos2 ϕ1Lζ + cos2 ϕ1Rζ)

− gB(H∇WZ, fwKζ + fwLζ + fwRζ)

+ gB(AWBZ +H∇WCZ, fζ)

which gives proof.

Similarly, the following conclusion is obtained.

Theorem 3.8. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, the vertical distribution
(kerψ∗) describes a totally geodesic foliation on B if and only if

gB(TUζ,W) + cos2 ϕ1gB(TULζ,W) + cos2 ϕ2gB(TURζ,W)

= gB(H∇UfwKζ +H∇UfwLζ +H∇UfwRζ,W)

+gB(TUfζ,BW) + gB(H∇Ufζ, CW). (31)

for any non-null vector fields U, ζ ∈ Γ(kerψ∗) and W ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.

Using Theorem 3.7 and Theorem 3.8, we get the Theorem 3.9.

Theorem 3.9. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, the total space is a lo-
cally product Bkerψ∗×Bkerψ⊥∗ where Bkerψ∗ and Bkerψ⊥∗ are leaves of (kerψ∗)

and (kerψ∗)
⊥ ,respectively, if and only if;

gB(AWZ,Kζ + cos2 ϕ1Lζ + cos2 ϕ2Rζ)

= gB(H∇WZ, fwKζ + fwLζ + fwRζ)

+gB(AWBZ +H∇WCZ, fζ).

and

gB(TUζ,W) + cos2 ϕ1gB(TULζ,W) + cos2 ϕ2gB(TURζ,W)

= gB(H∇UfwKζ +H∇UfwLζ +H∇UfwRζ,W)

+gB(TUfζ,BW) + gB(H∇Ufζ, CW).

for any non-null vector fields U, ζ ∈ Γ(kerψ∗) and W,Z ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.
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Theorem 3.10. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, the invariant distribution
D describes a totally geodesic foliation on B if and only if

gB(TWwKZ, fLY + fRY ) = −gB(V∇WwKZ, wLY + wRY ) (32)

and

gB(TWwKZ, Cξ) = −gB(V∇WwKZ, Bξ) (33)

Proof. For all non-null vectors W,Z ∈ Γ(D) and Y ∈ Γ(Dϕ1 ⊕ Dϕ2) and
ξ ∈ Γ(kerψ∗)

⊥. Then using (1),(3),(8) and (19), we get:

gB(∇WZ, Y ) = −gB(∇WφZ, φY )

= −gB(∇WφKZ, φLY + φRY )

= −gB(TWwKZ, fLY + fRY )− gB(V∇WwKZ, wLY + wRY )

Then, again using (1),(3),(8),(19) and (23), we get:

gB(∇WZ, ξ) = −gB(∇WφZ, φξ)
= −gB(∇WwKZ, Bξ + Cξ)

= −gB(TWwKZ, Cξ)− gB(V∇WwKZ, Bξ)

so, the proof is complete.

Theorem 3.11. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, the slant distribution
Dϕ1 describes a totally geodesic foliation on B if and only if

gB(TUfwV, Y ) = gB(TUfLV, φKY + wRY ) + gB(H∇UfLV, fRY ) (34)

and

gB(H∇UfwV, ξ) = gB(H∇UfV,Cξ) + gB(TUfV,Bξ) (35)

for any non-null vector fields U, V ∈ Γ(Dϕ1) and Y ∈ Γ(D ⊕ Dϕ2) and
ξ ∈ Γ(kerψ∗)

⊥.

Proof. For all non-null vectors U, V ∈ Γ(Dϕ1) and Y ∈ Γ(D ⊕ Dϕ2) and
ξ ∈ Γ(kerψ∗)

⊥. Then using (1),(3),(8),(19) and Theorem 3.4(a), we get:

gB(∇UV, Y ) = −gB(∇UwV, φY )− gB(∇UfV, φY )

= cos2 ϕ1gB(∇UV, Y ) + gB(TUfwV, Y )

− gB(TUfLV, φKY + wRY )− gB(H∇UfLV, fRY ).
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Hence we obtain;

− sin2 ϕ1gB(∇UV, Y ) = gB(TUfwV, Y )− gB(TUfLV, φKY + wRY )

− gB(H∇UfLV, fRY ).

Similarly, using (1),(3),(10),(19),(23) and Theorem 3.4(a), we get:

gB(∇UV, ξ) = −gB(∇UφV, φξ)− gB(∇UfV, φξ)
= cos2 ϕ1gB(∇UV, ξ) + gB(H∇UfwV, ξ)
− gB(H∇UfV,Cξ)− gB(TUfV,Bξ).

Hence, arrive at

− sin2 ϕ1gB(∇UV, ξ) = gB(H∇UfwV, ξ)− gB(H∇UfV,Cξ)
− gB(TUfV,Bξ)

which gives proof.

Similarly, the following conclusion is obtained.

Theorem 3.12. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, the slant distribution
Dϕ2 describes a totally geodesic foliation on B if and only if

gB(TUfwζ, V ) = gB(TUfLζ, φKV + wRV ) + gB(H∇UfLζ, fRV ) (36)

and

gB(H∇Ufφζ, ξ) = gB(H∇Ufζ, Cξ) + gB(TUfζ,Bξ) (37)

for any non-null vector fields U, ζ ∈ Γ(Dϕ2) and V ∈ Γ(D ⊕ Dϕ1) and ξ ∈
Γ(kerψ∗)

⊥.

Now, from Theorem 3.10, Theorem 3.11 and Theorem 3.12 we arrive at
the Theorem 3.13. This is decomposition theorem for the fiber:

Theorem 3.13. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, the fibers of ψ are locally
product BD × BDϕ1 × BDϕ2 are leaves of D, Dϕ1 and Dϕ2 ,respectively, if and
only if the conditions (32),(33),(34),(35)(36) and (37) hold.

Theorem 3.14. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
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a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, ψ is a totally geodesic
map on B if and only if

gB(cos2 ϕ1∇ULW + cos2 ϕ2∇URW +H∇UfwLW +H∇UfwRW,Y )

= gB(V∇UφKW + TUfLW + TUfRW,BY )

+gB(TUφKW +H∇UfLW +H∇UfRW,CY ) (38)

and

gB(cos2 ϕ1∇Y LU + cos2 ϕ2∇YRU +H∇Y fwLU +H∇Y fwRU,Z)

= gB(V∇Y φKU + TY fLU + TUY fRU,BZ)

gB(TY PKU +H∇Y fLU +H∇Y fRU,CZ) (39)

For any non-null vector fields U,W ∈ Γ(kerψ∗) and Y,Z ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.

Proof. For any non-null vector fields U,W ∈ Γ(kerψ∗) and Y, Z ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.

Then, using Lemma 2.8, (1),(3),(8),(19),(23) and Theorem 3.4(a), we get:

gB̃((∇ψ∗)(U,W ), ψ∗Y ) = −gB(∇UW,Y )

= gB(∇UφW,φY )

= gB(∇UφKW,φY ) + gB(∇UφLW,φY )

+ gB(∇UφRW,φY )

= gB(∇UφKW,φY ) + gB(∇UwLW,φY )

+ gB(∇UwRW,φY ) + gB(∇UfLW,φY )

+ gB(∇UfRW,φY )

gB̃((∇ψ∗)(U,W ), ψ∗X) = gB(V∇UφKW + TUfLW + TUfRW,φY )

+ gB(TUφKW +H∇UfLW +H∇UfRW,CY )

− {gB(cos2 ϕ1∇ULW + cos2 ϕ2∇URW
+ H∇UfwLW +H∇UfwRW,Y )}

Then, again using (1),(3),(10),(19),(23) and Theorem 3.4(a), we get:

gB̃((∇ψ∗)(Y,U), ψ∗Z) = −gB(∇Y U,Z)

= gB(∇Y φU, φZ)

= gB(∇Y φKU, φZ) + gB(∇Y φLU, φZ)

+ gB(∇Y φRU, φZ)

= gB(∇Y φKU, φZ) + gB(∇Y wLU, φZ)

+ gB(∇Y wRU, φZ) + gB(∇Y fLU, φZ)

+ gB(∇Y fRU, φZ)
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gB̃((∇ψ∗)(Y,U), ψ∗Z) = gB(V∇Y φKU + TY fLU + TUY fRU,BZ)

+ gB(TY φKU +H∇Y fLU +H∇Y fRU,CZ)

− {gB(cos2 ϕ1∇Y LU + cos2 ϕ2∇YRU)

+ H∇Y fwLU +H∇Y fwRU,Z)}
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ÖZET  

Biyoçeşitliliğe sağladığı önemli katkılar yanında topraklarında karbon ve azot stoklayan 

önemli yutaklar olarak bilinen subasar ormanlarda, endüstriyel ve gelir getirici amaçlı 

oluşturulan plantasyonlar, topraktaki organik karbon ve azot stoğunun değişmesine neden 

olabilmektedir. Burada sunulan çalışmada, Bursa Karacabey Subasar ormanlarına komşu 

alanlardaki kavak ve fıstıkçamı plantasyonlarının zamana bağlı olarak toprak organik karbon 

(TOK) ve toplam azot (TA) miktar ve stoklarındaki değişimin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, birbirine komşu ve ortalama yaşı 10 ve 25 olan kavak ile 10, 25 ve 

50 yaşlarındaki fıstıkçamı plantasyonlarının her bir yaş grubundan 3’şer adet olmak üzere 

toplamda 15 adet örnek alandan alınmıştır. Toprak örnekleri 4 farklı derinlik kademesinden 

(0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm ve > 30 cm) alınmıştır. Toprakların pH, organik madde, 

elektriksel iletkenlik, hacim ağırlığı, tekstür, karbon ve azot miktarları belirlenmiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde, TOK ve TA miktar ve stokları bakımından, kavak alanları fıstıkçamı 

alanlarından daha yüksek değerlere sahip olmuştur. Tüm toprak derinlik kademesi dikkate 

alındığında, kavak ve fıstıkçamı plantasyonlarının TOK ve TN stoku yaş ile birlikte bir artış 

göstermiştir. TOK stoku 10 yaşındaki kavak plantasyonlarında 106.1 Mg ha
-1

 iken 25 

yaşındaki plantasyonlarda 139.3 Mg C ha
-1

 olarak belirlenmiştir. Bu değerler fıstık çamında 

50.3 Mg C ha
-1

 (10 yaş), 74.1 Mg C ha
-1

 (25 yaş) ve 86.8 Mg C ha
-1

 (50 yaş) olarak tespit 

edilmiştir. TN stoku ise 10 yaşındaki kavak ve fıstık çamında 13.6 ve 11.8 Mg N ha
-1

, 25 

yaşındaki plantasyonlarda 16.2 ve 13.1 Mg N ha
-1

, 50 yaşındaki fıstık çamında ise 14.5 Mg N 

ha
-1

 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, Türkiye için bildirilen yapraklı ve iğne yapraklı 

türlerin stokladığı ortalama ortalama değerlere yakın iken, komşu subasar ormanlarının 

organik karbon ve azot stoklarının ise oldukça düşük değerde bulunmuştur. Sonuç olarak, 

subasar ormanlardan dönüştürülerek oluşturulan plantasyon sahaları yaşa bağlı olarak karbon 

ve azot stoku değerlerini arttırmış olsalar dahi doğal subasar ormanı ağaç türleri ve 

alanlarından oldukça düşük değerlere sahip olduğu ve bu bağlamda karbon ve azot stoklama 

kaynaklarımız açısından, doğal subasar ormanlardan yeni dönüşümlerin sınırlandırılması 

gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Subasar ormanlar, plantasyon alanları, yaş, toprak karbon ve azot 

 

 

DETERMINATION OF THE VARIATION IN SOIL ORGANIC CARBON AND 

NITROGEN STOCKS OF POPLAR AND STONE PINE PLANTATIONS WITH 

TREE AGE IN BURSA-KARACABEY FLOODPLAIN FOREST AREAS 

 

ABSTRACT 

In addition to its important contributions to biodiversity, floodplain forests are known as 

important areas that stock carbon and nitrogen in their soil. However, tree plantation sites 

created for industrial and income generating purposes in the flooded forests may have a 

significant variation in soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN) stocks in those 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

42       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



soils. In this study, it was aimed to reveal the variations in TOC and TA amounts and stocks 

with tree age in poplar and stone pine plantations in the areas adjacent to Bursa Karacabey 

Floodplain forests. For this purpose, a total of 15 sample areas, 3 from each age group of 10- 

and 25-years old poplar plantations and 10-, 25- and 50-years old stone pine plantations, 

which are close to each other were studied. Soil samples were taken from 4 different depth 

levels (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm and > 30 cm). Among the soil properties, soil pH, 

organic matter, electrical conductivity, bulk density, soil texture, carbon and nitrogen 

concentrations were determined. The results showed that poplar plantations had higher values 

than stone pine plantations in terms of TOC and TA concentrations and stocks. Considering 

all soil depth levels, TOC and TN stocks of poplar and stone pine plantations increased with 

tree age. Mean TOC stock of 10-year-old poplar plantations was 106.1 Mg ha
-1

, while it was 

139.3 Mg C ha
-1

 in 25-year-old plantations. These values were 50.3 Mg C ha
-1

 for 10 years 

old, 74.1 Mg C ha
-1

 for 25 years old and 86.8 Mg C ha
-1

 for 50 years old stone pine 

plantations. TN stock was 13.6 and 11.8 Mg N ha
-1

 for 10-year-old poplar and stone pine 

plantations respectively, 16.2 and 13.1 Mg N ha
-1

 for 25-year-old plantations, and 14.5 Mg N 

ha
-1

 for 50-year-old stone pine plantations. The values were close to or even higher than the 

average value of the stock of deciduous and coniferous species reported for Turkey, but those 

values were only one fifth compared to the neighboring floodplain forests’ SOC and TN 

stocks. As a result, it has been concluded that even though the plantation sites converted from 

the adjacent floodplain forests increase their carbon and nitrogen stocks with tree age, they 

show lower stocks compared to natural floodplain forests, and in terms of natural carbon stock 

resources, new conversion from natural floodplain forests to plantation sites should be 

considered and limited.  

Keywords: Forested wetlands, plantation sites, age, soil organic carbon and nitrogen 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de insanların ve odun sanayinin odun 

hammaddesine olan ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet ve özel kuruluşlar tarafından 

endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına hız verildiği ve hızlı gelişen ağaç türleriyle verimli 

alanlarda tür değişimine gidilerek ağaçlandırma faaliyetlerinin yapıldığı görülmektedir. 

Endüstriyel orman ağaçlandırması; “endüstrinin odun hammaddesi gereksinimini karşılamak 

amacıyla, hızlı gelişen türlerle kurulan, kısa idare süreli ağaçlandırmalardır” (Boydak ve 

Çalışkan 2014). Ülkemizde endüstriyel orman ağaçlandırması çalışmaları açısından uygun 

türler olarak; iğne yapraklı türlerden başta kızılçam olmak üzere sahilçamı, geniş yapraklı 

türlerden ise kavak ve okaliptüs ön plana çıkmaktadır. 2013 yılında Orman Genel 

Müdürlüğünce “Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı” hazırlanarak endüstriyel 

ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi amaçlanmıştır (OGM, 2013). Bunun yanında, 

Türkiye’de orman köylüsüne gelir amaçlı fıstıkçamı ağaçlandırma faaliyetlerinin yaygın 

olarak uygulandığı bilinmektedir. Elbette üzerinde hiçbir ağaçtürünün olmadığı verimli 

alanlarda yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri karbon tutulmasına katkı sağlayacaktır. Fakat, 

bazı uygulamalarda, doğal orman ekosisteminin ağaç türüne müdahale edilerek yerine hızlı 

gelişen ağaç türleri ile ağaçlandırma faaliyetlerinin yapıldığı durumlarda söz konusudur. 

Dünyada sonuçlandırılan araştırmaların bazılarında; endüstriyel ağaçlandırmalarda saha 

hazırlığı esnasında organik madde kaynaklarından olan kök, dal ve ölü örtünün sahadan 

uzaklaştırılmasının karbon ve besin maddesi stoklarının azalmasına yol açtığı bildirilmiştir (Li 

vd., 2015), Türkiye’de ise bu konuda yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Birim 

alanda karasal ormanlardan daha fazla organik karbon ve toplan azot stokladığı bilinen 

subasar ormanlar yerine bu tür ağaçlandırma faaliyetlerin karbon ve toplam azot stoku 

üzerindeki etkileri üzerine bilgimiz dahilinde Türkiye’de bir çalışma bulunmamaktadır.  
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Burada sunulan çalışmanın amacı ise, Bursa Karacabey Subasar ormanlarına komşu 

alanlardaki kavak ve fıstıkçamı plantasyonlarının zamana bağlı olarak toprak organik karbon 

(TOK) ve toplam azot (TA) miktar ve stoklarındaki değişimin ortaya konulması ve değerlerin 

hem Türkiye karasal ormanları hemde ağaçlandırma yapılan bitişik subasar ormanı ağaç 

türlerinin stokladığı organik karbon ve toplam azot değerleriye karşılaştırmaktır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma, Karacabey subasar ormanlarına komşu, ortalama yaşı 10 ve 25 olan kavak ile 

ortalama yaşı 10, 25 ve 50 olan fıstıkçamı ağaçlandırma sahalarında gerçekleştirilmiştir 

(40º23'38"-40º21'43" K, 28º23'02"-28º34'01" D). Kavak ve fıstıkçamı ağaçlandırma sahaları 

daha önceden subasar ormanlarının bir parçası olup, yöre halkı tarafından tarım alanlarına ve 

son aşamada Orman Bölge Müdürlüğü tarafından endüstriyel ağaçlandırma ve gelir getirici 

fıstıkçamı sahalarına dönüştürülmüştür (Şekil 1). 

 
Şekil 1: Toprak profillerinin alındığı kavak ve fıstıkçamı ağaçlandırma alanları 

 

Çalışma alanına en yakın, Karacabey Meteoroloji İstasyonunun (15 m yükseklikte) 2004-2022 

yılına ait verilerine göre, çalışma alanı yıllık ortalama yağışı 577.6 mm, ortalama sıcaklık 

15.5°C, potansiyel evapotransprasyon 830.8 mm, gerçek evapotrasprasyon 412.5 mm, su 

noksanı 418.3 mm ve su fazlası ise 165.1 mm dir. 

Çalışma alanında, farklı zamanlarda yapılmış kavak ve fıstıkçamı ağaçlandırma sahalarının 

olması, yaşa bağlı toprak özelliklerindeki değişimi araştırma imkanı sağlamıştır. Bu amaçla, 

her bir yaş grubundan üçer adet 20 m x 20 m genişliğinde örnekleme alanları alınmıştır. Her 

bir örnekleme alnında ortalama ağaç yaşı, ağaç çapı, ağaç boyu ve ortalama kapalılık 

belirlenmiştir. Ortalama yaş, seçilen üç farklı ağaçta artım burgusu kullanılarak tespit 

edilmiştir. Ortalama çap için, ağaçların göğüs yüksekliğindeki (130 cm) çapları kumpas 

yardımıyla ölçülmüştür. Ortalama boy, dijital boy ölçer yardımıyla belirlenmiştir. Ağaç 

boyuna ek olarak, tepe çatısının yerden yüksekliği de ölçülmüştür. Kapalılığın yorumlamada, 

“Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine, Uygulanmasına ve Yenilenmesine Dair 

Yönetmelik”teki kapalılık sınıflaması kullanılmıştır. İlgili yönetmeliğe göre kapalılık derece 

üzerinden yüzde ile ifade edilmiş ve sıra ile 0,1,2,3,4,5 rakamları ile gösterilmiştir. 
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Örnekleme alanında açılan toprak profilinin dört farklı derinlik kademesinden (0-10 cm, 10-

20 cm, 20-30 cm ve >30 cm) çelik silindir yardımı ile doğal yapısı bozulmamış toprak 

örneklemesi yapılmıştır (Şekil 2). Silindirler her bir derinlik kademesinde yeterli derinliğe 

çakıldıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla kenarları ve tabanı fazlalıklardan temizlenmiş 

sonrasında polietilen torbalara yerleştirilmiştir. Bununla birlikte bazı toprak özelliklerinin 

belirlenmesinde kullanılan kimyasal analizler için doğal yapısı bozulmuş toprak 

örneklemeside yapılmıştır. Alınan örnekler isimlendirmesi yapılarak laboratuvara getirilmiş 

ve bazı toprak özellikleri bakımından (pH, organik madde, elektriksel iletkenlik, hacim 

ağırlığı, tekstür, boşluk yüzeyi, toprak organik karbon ve toplam azot miktarı) analiz 

edilmiştir. 

 
Şekil 2: Farklı toprak derinlik kademelerinden silindir yardımı ile toprak örneklemesi 

yapılmıştır. 

 

Doğal yapısı bozulmuş toprak örnekleri hava kurusu hale gelene kadar kurutma kâğıtları 

üzerinde bekletilmiştir. Hava kurusu haline gelen toprak örnekleri porselen havanlarda ezilmiş 

ve 2 mm ‘lik elekten geçirilerek kimysal analize hazır hale getirilmiştir. 

Toprak örneklerinin pH’sı ½.5 oranındaki toprak- saf su karışımında dijital pH metre ile 

ölçülmüştür (Gülçur, 1974). Elektriksel iletkenlik (EC) iletkenlik ölçer ile tayin edilmiştir. 

Organik madde (OM) değiştirilmiş Walkey-Black metoduna (Nelson and Sommers, 1982), 

toprak tekstürü Bouyoucos'un hidrometre yöntemine göre belirlenmiştir (Bouyoucus, 1962). 

Hacim ağırlığı (ha) ve toplam boşluk alanı (%) doğal yapısı bozulmamış toprak örneklerinde 

silindir yöntemine göre belirlenmiştir (Blake and Hartge, 1986). Doğal yapısı bozulmamış 

toprak örneklerinin ilk olarak laboratuvarda yaş ağırlıkları belirlenmiş, ardından 105 °C 

sıcaklıktaki etüvde 24 saat kurutularak fırın kurusu ağırlıkları tespit edilmiştir. Fırın kurusu 

ağırlık silindirin hacmine bölünerek, toprak örneklerinin hacim ağırlığı (BD = Gs / Vt) 

hesaplanmıştır (Blake and Hartge, 1986). Formülde BD: hacim ağırlığı (g / cm
3
), Gs: Toprak 
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örneklerinin kuru ağırlığını (g) temsil ederken, Vt ise örnek alınan silindirin hacmini (cm
3
) 

temsil etmektedir. 

Toplam boşluk alanı (%) = Bu değer aşağıdaki formülle belirlenmiştir. Bu formülde verilen 

BD hacim ağırlığını, PD özgül ağırlığı ifade etmektedir. 

Toplam boşluk alanı (%) = (1-BD/PD) x 100 

Toprak organik karbonu ve toplam azotu BTÜ Merkez Laboratuvarında kuru yakma 

yöntemine göre (Eurovector EA3000-Single CNH-S elementer analiz cihazında) tayin 

edilmiştir. 

Toprakta depolanan organik karbon (TOK-stoku Mg C ha-1) ve toplam azot (TA-stoku Mg N 

ha-1) ise aşağıda verilen formüle göre yapılmıştır (Lee vd., 2009; Sariyildiz vd., 2016). 

TOK-stoku (Mg C ha-1): %TOK x Mi (Mg ha
-1

), TA-stoku Mg N ha
-1

): %TA x Mi (Mg ha
-1

), 

Bu formülde verilen Mi, i sırasındaki toprak derinliğinde kuru toprağın kütlesini ifade etmekte 

olup, miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

Mi: BDi x Ti x 10
4
 

Bu formülde BDi, i sırasındaki toprak derinliğindeki toprağın hacim ağırlığını (Mgm
-3

), Ti ise 

i sırasındaki toprak derinliğindeki toprak kalınlığını (m), 10
4
 birim değişim faktörünü (m

2
 ha

-

1
) ifade etmektedir. 

Çalışmada, elde edilen sonuçlara göre, istatistiksel analizler yapılarak, kavak ve fıstıkçamı 

ağaçlandırma sahalarında ağaç yaşının toprak organik karbon ve toplam azot miktarı ve 

stokları üzerindeki etkisi olup olmadığı varyans analizi (Anova) ile test edilmiştir. 

Ortalamaların karşılaştırılması Duncan testi ile yapılmıştır. İstatistik işlemler en güncel SPSS 

istatistik paket programı (IBM SPSS 20.0) kullanılarak bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kavak ve fıstıkçamı alanlarında alınan örnekleme alanlarının meşcere özellikleri Tablo 1’de, 

topraklarına ait bazı özellikler Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Kavak ve fıstık çamı alanlarının bazı meşcere özellikleri 
Türler  Yaş  

(yıl)  

Çap 

(cm) 

Boy  

(m)  

Tepe kapalılık  Humus 

tipi  

 

Kavak 
10 15.2 6.3  %10-40 mull 

25 22.4 17.3 %41-70 mull 

 

 

Fıstıkçamı 

10 18.4 8.7 %10-40 mull 

25 26.7 10.2 %41-70 mull 

50 32.5 11.3 %41-70 mull 

 

Kavak yetiştirilmesi açısından en uygun topraklar, içerisinde kil miktarının %35’in altında 

olan kumlu balçık, balçık veya kumlu killi balçık türündeki topraklar olduğu rapor edilmiştir 

(Ayık, 1989). Türkiye şartlarında melez kavaklar ve karakavaklar için en uygun toprak 

reaksiyonunun (pH) 6.5-8.0 arası olduğu ifade edilmektedir. Balzam kavakları ile titrek 

kavaklar ise daha asit reaksiyonlu topraklarda (pH=4.5-5.6) yetişebilmektedir. Kavaklar tuza 

dayanıklı olmayan bitkiler sınıfından sayılırlar. Bu nedenle, üst horizonlarında 1 gramdan, alt 

horizonlarında ise litrede 2 gramdan fazla çözünebilir tuz ihtiva eden topraklar kavak 

yetiştirmeye uygun değildir. Daha güvenilir bir değer olarak toprağın elektriksel 

kondaktivitesi 4 milimhos / cm den pek fazla olmamalıdır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, 

çalışma alanı kavaklık sahalarının toprakları kavak gelişimi için ideal tekstüre, elektriksel 

iletkenliğe ve pH’a sahiptir. Organik madde bakımından da oldukça yüksektir. 
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Toprak şartları açısından ise fıstıkçamının, gevşek, serin kumlu toprakları sevdiğini, fazla 

killi, alt tabakası ıslak veya zaman zaman su altında kalan topraklardan sakındığı 

belirtilmektedir (Fırat, 1943). Doğal fıstıkçamı meşcereleri granit, gnays, mikaşist, volkan 

tüfü, kuvarsit gibi değişik anakayalar ile fliş, allüviyal anamateryal ve kum üzerinde yayılış 

göstermektedir. Bu ana materyallerinin hepsinin ortak özelliği orta-kaba bünyeli topraklara 

dönüşmesidir (Kılcı vd., 2000). Aynı yazarlara göre türün doğal yayılış alanlarında iyi 

gelişme yaptığı yerlerde toprakların taneliği açısından, kumoranı %60-96, kil oranı %3-20 ve 

toz oranı %1-28 arasında değiştiğini, strüktür açısından köklerin yayılışını engelleyen hava-

su-besin dengesini bozan tane dizilişi ve/veya geçirimsiz bir katman bulunmadığı toprakların 

tepkimeleri (pH) genel olarak hafif asit-nötr arasında değiştiğini ve toprakların tamamının 

tuzsuz olduğu belirtilmektedir. 

Çalışma alanı fıstıkçamı alanlarının toprak özellikleri fıstıkçamının genel toprak ve iklim 

istekleri bakımından değerlendirildiğinde, fıstıkçamı alanı topraklarının fıstıkçamı gelişimi 

için ideal tekstüre, elektriksel iletkenliğe ve pH’ya sahip olduğu tespit edilmiştir. Toprak 

organik maddesi bakımından da yüksektir. 

 

Tablo 2: Kavak ve fıstık çamı alanlarının bazı toprak özellikleri 
Türler  Yaş  

(yıl)  

pH  OM  

(%)  

EC  

(dSm-

1)  

HA  

(g 

cm−3)  

Boşluk 

(%)  

Kil 

(%)  

Toz  

(%)  

Kum  

(%)  

Toprak 

türü  

 

 

Kavak 

10 7.84  8.91  0.09  1.52  44  21  20  59  

Kumlu 

killi 

balçık  

25 7.23 9.03 0.011 1.65 42 26  22 52  

Kumlu 

killi 

balçık  

 

 

Fıstıkçamı 
10 7.12 8.12 0.04 1.45 39 15 19 66 

Kumlu 

killi 

balçık  

25 7.32  8.46  0.05  1.49  44  18  17  65  

Kumlu 

killi 

balçık  

50 7.44 9.32 0.06 1.53 41 23 20 57 

Kumlu 

killi 

balçık  

 

Kavak ve fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarının toprak derinlik kademelerine göre toprak 

organik karbon (TOK) ve toplam azot (TA) miktarı Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Kavak ve fıstık çamı alanlarının organik karbon, toplam azot konsantrasyonları (%) 

ve stokları (Mg ha
-1

) toprak derinlik kademelerine göre verilmiştir.  
Türler  Yaş  

(yıl)  

Toprak 

derinliği 

(cm) 

C (%) N(%) TOK-stoku 

(Mg C ha
-1

) 

TA-stoku  

(Mg N ha
-1

) 

Kavak  

10 

 

0-10 

10-20 

20-30 

>30 

2.47 

2.60 

1.67 

1.45 

0.283 

0.268 

0.249 

0.242 

29.9 

33.6 

22.3 

20.2 

3.43 

3.45 

3.33 

3.36 

Ortalama  2.05 0.260 106.1 13.6 

 

25 

0-10 

10-20 

20-30 

2.29 

2.70 

2.07 

0.283 

0.287 

0.269 

43.5 

41.6 

30.0 

4.06 

4.35 

4.15 
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>30 1.37 0.243 24.3 3.63 

Ortalama  2.11 0.271 139.3 16.2 

 

 

Fıstıkçamı 

10 0-10 

10-20 

20-30 

>30 

1.38 

1.17 

0.97 

0.41 

0.239 

0.327 

0.230 

0.128 

17.4 

14.8 

12.6 

5.5 

1.64 

2.98 

4.15 

2.98 

Ortalama  0.98 0.231 50.3 11.8 

25 0-10 

10-20 

20-30 

>30 

1.53 

1.58 

1.41 

1.15 

0.426 

0.258 

0.182 

0.125 

20.5 

20.2 

18.3 

15.1 

5.77 

3.32 

2.38 

1.64 

Ortalama  1.42 0.248 74.1 13.1 

50 0-10 

10-20 

20-30 

>30 

1.81 

1.60 

1.67 

0.79 

0.360 

0.235 

0.262 

0.126 

25.7 

23.4 

25.2 

12.5 

5.12 

3.43 

3.96 

2.01 

 Ortalama  1.47 0.246 86.8 14.5 

Çalışılan tüm toprak derinlik kademeleri dikkate alındığında, kavak alanlarının tüm yaş 

gruplarındaki organik karbon ve toplam azot konsantrasyonları ile TOK ve TA stokları, 

fıstıkçamı alanlarından daha yüksek bulunmuştur. En geç (10 yaşındaki) ağaçlandırma 

alanları türler arasında karşılaştırıldığında, kavak alanlarında organik karbon ve azot 

konsantrasyonu sırasıyla %2.05 ve %0.260 olarak belirlenirken, bu değerler fıstıkçamı 

alanlarında %0.98 ve %0.231 olarak belirlenmiştir. Aynı sahalarda, kavakta TOK ve TA 

değerleri 106.1 Mg C ha
-1

 ve 13.6 Mg N ha
-1

 olarak bulunurken, fıstıkçamlarında bu değerler 

50.3 Mg C ha
-1

 ve 11.8 Mg N ha
-1

 olarak bulunmuştur.  

Ağaç yaşı arttıkça çalışılan alanlardaki toprak organik karbon ve toplam azot 

konsantrasyonlarında bir artış belirlenmiş olmakla beraber, asıl artışın TOK ve TA stoklarında 

olduğu belirlenmiştir.  Yirmiş beş yaşındaki kavak ağaçlandırma sahalarında TOK ve TN 

stokları sırasıyla 139.3 Mg C ha
-1

 ve 16.2 Mg N ha
-1

 olarak bulunurken, aynı yaştaki 

fıstıkçamı alanlarında değerler 74.4 Mg C ha
-1

 ve 13.1 Mg N ha
-1

 olarak bulunmuştur. 

Fıstıkçamları 50 yaşında ise en yüksek TOK ve TN değerlerine ulaşmıştır, sırasıyla bu 

değerler 86.8 Mg C ha
-1

 ve 14.5 Mg N ha
-1

 olmuştur. 

Tolunay ve Çömez (2007) tarafından yapılan derleme bir çalışmada, Türkiye ormanlarının 

stokladığı toprak organik karbon miktarının ağırlıklı ortalaması yapraklı ağaçlar için 80.4 Mg 

C ha
-1

, ibreli türler için ise 77.1 Mg C ha
-1

 olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmada, fıstıkçamı 

ağaçlandırma alanları için belirlenen TOK stoku ortalama 75,9 Mg C ha
-1

 olarak verilmiştir. 

Sunulan çalışmada, ağaç yaşları dikkate alınmadığında, fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarının 

TOK değerleri (50.3 ile 86.8 Mg C ha
-1

 arasında), Tolunay ve Çömez (2007) tarafından 

bildirilen ortalama fıstıkçamı değeri ile benzerlik göstermektedir. Arora vd. (2014) Populus 

deltoides’in 0-30 cm toprak derinliği için stokladığı organik karbon değerini 83.9 Mg C ha
-1

 

olarak Türkiye yapraklı türleri için verilen değere yakın bildirmiştir. Heyn vd. (2019) 

Almanya’da kavak plantasyonları için toprak organik karbon stoklarının 30 ile 229 Mg C ha
-1

, 

toplam azot stokunun ise 3.2 ile 14.8 Mg N ha-1 arasında değiştiğini, bu değişimde ise 

arazinin kavak amaçlı kullanım rotasyonunda önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Sunulan 

çalışmada ise, kavak ağaçlandırma alanlarının ortalama TOK stoku değeri Türkiye’nin 

yapraklı türler için bildirilen ortalama değerden (80.4 Mg C ha
-1

) daha yüksek bulunmuştur 

(106.1 ile 139.3 Mg C ha
-1

 arasında). Kavak ağaçlandırma alanlarının TOK stokunun daha 

yüksek bulunmasındaki ana etken, kavak yapraklarının hızlı ayrışması sonucu organik 

karbonun toprağa kazandırılması yanında kavak altı toprak yüzeyi yeşil örtünün fıstıkçamı 

alanlarından daha yoğun olmasıdır. Bunların yanında, kavak ağaçlandırma alanlarının, 
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altındaki yeşil örtü sebebiyle yöre halkı tarafından yoğun bir şekilde otlak alan olarak 

kullanılmasınında toprak organik karbon stokunda pozitif bir etkisnin olduğu 

düşünülmektedir. 

Bununla beraber, kavak ve fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarındaki TOK ve TN stokları 

Karacabey subasar ormanlarının asli ağaç türlerinin stokladığı ortalama TOK (kızılağaç için 

405, dişbudakta 393 ve meşede 293 Mg C ha
-1

) ve TN (kızılağaç için 34.4, dişbudakta 26.2 ve 

meşede 28.6 Mg N ha
-1

) değerleri ile karşılaştırıldığında (Sariyildiz vd. 2022), hem kavak ve 

hem de fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarının stokladığı organik karbon ve azot miktarının 

subasar ormanlardan daha düşük olduğu görülmüştür. 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak, subasar ormanlardan dönüştürülerek oluşturulan plantasyon sahaları yaşa bağlı 

olarak karbon ve azot stoku değerlerini arttırmış olsalar dahi doğal subasar ormanı ağaç 

türlerinin stokladığından oldukça düşük değerlere sahip olduğu ve bu bağlamda karbon 

stoklama kaynaklarımız açısından, doğal subasar ormanlardan yeni dönüşümüne izin 

verilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Çünkü, sulak alanlarda önemli düzeylerde 

organik karbon bulunmaktadır ve organik topraklar drene edildiğinde, temel fonksiyonları 

olan su ve karbon rezervleri olma görevleri yerine birer sera gazı kaynağı haline 

gelebilmektedirler (Okruszko, 1993). 
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YÜRÜME VERİSİNDEN PARKİNSON HASTALIĞININ TESPİTİ İÇİN DALGACIK 

DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL İKİLİ ÖRÜNTÜ TABANLI BİR MAKİNE ÖĞRENME 

ALGORİTMASI 

A MACHINE LEARNING ALGORITHM BASED ON WAVELET TRANSFORM AND 

LOCAL BINARY PATTERN FOR PARKINSON'S DISEASE DETECTION FROM GAIT 

DATA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulnasır YILDIZ 

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Dicle Üniversitesi 

Öğr. Gör. Hasan ZAN 

Meslek Yüksekokulu, Mardin Artuklu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Parkinson hastalığı hastaların hem duyularını hem de hareket yeteneğini etkileyen 

nörodejeneratif bir hastalıktır. Her yıl yaklaşık olarak 12 milyon kişiye teşhisi konulan bu 

hastalığın tespiti için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalar, kişilerin 

yürüme verisi incelenerek hastalığın tespit edilmesinin mümkün olduğunu kanıtlamaktadır. 

Bu çalışmada, yürüme verilerinden Parkinson hastalığının tespiti için skalogram ve yerel ikili 

örüntü tabanlı yeni bir özellik çıkarma yöntemi önerilmiştir. Çıkarılan özellikler çekirdek 

fonksiyonu üçüncü dereceden bir polinom olan destek vektör makineleri ile sınıflandırılmıştır. 

Deneysel çalışmada, Physionet web sitesinden alınan 165 deneğin 306 yürüme kaydı 

kullanılmıştır. Her kayıt iki ayak tabanına yerleştirilen toplamda 16 adet basınca duyarlı 

dirençten alınan sinyallerden oluşturulmuştur. Yöntemin performansı 10 ve 306 katlı (kayıt 

bazlı) çapraz doğrulama kullanılarak ölçülmüştür. En yüksek doğruluk sol topuk bölgesindeki 

sensör ile 0.876 (306-katlı) ve 0.862 (10-katlı) olarak elde edilmiştir.       

Anahtar Kelimeler: Yürüme verisi, Parkinson hastalığı, Yerel ikili örüntü, Skalogram, Destek 

vektör makineleri. 

 

ABSTRACT 

Parkinson's disease is a neurodegenerative disease that affects both emotions and the ability to 

move. Different techniques are employed to detect the disease, which affects about 12 million 

individuals annually. Recent studies prove that it is possible to detect the disease by analyzing 

the gait data of individuals. In this study, a new feature extraction method based on 

scalograms and local binary patterns is proposed for Parkinson's disease detection from gait 

data. The extracted features are classified by support vector machines whose kernel function 

is a third-order polynomial. In the experimental study, 306 gait recordings of 165 subjects 

from the Physionet website were used. Each recording consists of signals from 16 pressure-

sensitive resistors placed beneath the feet of the subjects. The performance of the method was 

measured using 10- and 306-fold (record-based) cross-validation. The highest accuracy was 

0.876 (306-fold) and 0.862 (10-fold) with the sensor in the left heel area. 

Keywords: Gait data, Parkinson's disease, Local binary pattern, Scalogram, Support vector 

machines. 

 

1. Giriş 

Parkinson hastalığı (PH), beyinde "dopamin" adı verilen bir nörotransmitterin eksikliği 

nedeniyle ortaya çıkan ve sadece hareketleri değil aynı zamanda duyguları da etkileyen 

idiyopatik, kronik nörodejeneratif bir hastalıktır. ABD'deki Parkinson Vakfı'nın istatistikleri, 

dünya genelinde her yıl yaklaşık 12 milyon kişiye PH teşhisi konulduğunu ortaya 

koymaktadır [1]. PH'nin nedenleri hala büyük ölçüde bilinmese de erken tanı PH 
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semptomlarının tam olarak başlamasını geciktirmek için uygun ilaç ve tedavinin 

belirlenmesine yardımcı olabilir. Şiddetine göre, PH hastalarının yaklaşık yarısı yürüme 

anormalliği, dikkat eksikliği, konuşma sorunları ve dürtüsellik gibi çeşitli işlev bozuklukları 

gösterir [2]. Kardinal tremor, yürüme dengesizliği, postural instabilite ve bradikinezi PH’nin 

motor semptomlarıdır. Benzer şekilde, PH'nin başlıca motor olmayan semptomları arasında 

yorgunluk, demans, depresyon ve uyku bozukluğu yer almaktadır [3]. Günümüzde, PH 

tedavisi için cerrahi tedaviler, gen tedavileri, farmakolojik manipülasyonlar ve rehabilitasyon 

tedavileri de dâhil olmak üzere çeşitli tedaviler mevcuttur.  

Tanısal açıdan bakıldığında, motor bozuklukları değerlendirmek ve PH'nin başlangıcını 

belirlemek için konuşma, yürüyüş ve el yazısı gibi biyosinyaller kullanılmıştır [4]. Kişinin 

yürüyüş analizi, eklem dinamikleri ve kinematik parametreler cerrahi tedavi ve rehabilitasyon 

için uygun stratejileri belirlemeye olanak sağlayabilecek önemli bilgiler sağlar. Son 

araştırmalar, postüral instabilitenin PH'nin erken belirtilerinden biri olması nedeniyle, yürüme 

döngüsü incelemesinin PH'nin varlığını belirlemek için etkili bir yaklaşım olabileceğini 

kanıtlamaktadır [5]. Yürüme verilerini kaydetmek için hareket kameraları, ayak açısal 

hareketini hesaplamak için atalet ölçüm birimi (IMU), ayak plantar basıncını okumak için 

basınç sensörleri ve yer reaksiyon kuvvetini (YRK) ölçmek için kuvvete duyarlı dirençler 

(KDD) gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen teknikler arasında, KDD tabanlı yürüme kayıt sistemi kolay, hızlı ve 

uygun maliyetli bir tekniktir. Ayrıca, salınım süresi, adım süresi ve adım uzunluğu dahil 

olmak üzere YRK sinyallerinden elde edilen kinematik özelliklerin nicel değerlendirmesi, 

PH'nin motor işlev bozukluğunu ve şiddet derecesini ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte, 

YRK zaman serisi verileri kullanılarak yapılan yürüme analizi, yüksek boyutluluk, doğrusal 

olmayan veri bağımlılığı ve kinematik özellikler arasındaki karmaşık korelasyon gibi çeşitli 

zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen zorluklarla başa çıkmak 

için, destek vektör makineleri (DVM), doğrusal diskriminant analizi, karar ağacı, temel 

bileşen analizi ve rastgele orman vb. dahil olmak üzere çok sayıda makine öğrenmesi 

algoritması araştırmacılar tarafından kullanılmıştır [4].  

Bu çalışmada, yürüme verilerinin sınıflandırılması için dalgacık dönüşümü ve yerel ikili 

örüntü tabanlı yeni bir özellik çıkarma yöntemi önerilmiştir. Çıkarılan özellikler DVM 

sınıflandırıcısının girişine verilerek Parkinson hastalığı tespit edilmiştir. Çalışmanın bir diğer 

amacı ise ayak tabanının hangi bölgesinin PH’nin tespitinde daha başarılı olduğunu 

araştırmaktır. 

2. Materyal 

Bu çalışmada, Physionet’ten alınan yürüme verisi kullanılmıştır [6]. Veri tabanı, 93 idiyopatik 

PH hastası (ortalama yaş: 66,3 yıl; %63 erkek) ve 72 sağlıklı denekten (ortalama yaş: 66,3 yıl; 

%55 erkek) alınan toplamda 306 adet (92 sağlıklı, 214 hasta) yürüme ölçümlerini 

içermektedir. Veri tabanı, deneklerin düz zeminde yaklaşık iki dakika boyunca kendi 

seçtikleri normal hızlarında yürürken dikey yer reaksiyon kuvveti kayıtlarını içermektedir. 

Ölçümler, her ayağın altında bulunan ve kuvveti zamanın bir fonksiyonu olarak ölçen 8 

sensör vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 16 sensörün her birinin çıkışı sayısallaştırılmış ve 

saniyede 100 örnekle kaydedilmiştir. Ayrıca, kayıtlar her ayak için 8 sensör çıkışının 

toplamını yansıtan iki sinyal içermektedir. Sensörlerin yerleşimi Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1: Sensör yerleşimi [4] 

 

3. Metodoloji 

Bu çalışmada, yürüme verilerinden Parkinson hastalığının tespiti için dalgacık dönüşümü ve 

yerel ikili örüntü tabanlı yeni bir özellik çıkarma yöntemi önerilmiştir. Çıkarılan özellikler 

destek vektör makineleri (DVM) kullanılarak sınıflandırılmıştır. Blok diyagramı Şekil 2’de 

verilen yöntem normalizasyon, dalgacık dönüşümü, yerel ikili örüntü ile özellik çıkarma ve 

DVM ile sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır. 

3.1. Normalizasyon 

Veri tabanından alınan sinyaller herhangi bir filtreleme yapılmadan normalize edilmiştir. 𝑥𝑗,𝑘, 

𝑗 deneğine ve 𝑘 sensörüne ait orijinal sinyal; �̂�𝑗,𝑘, aynı denek ve sensöre ait normalize edilmiş 

sinyal ve 𝑚𝑗 deneğin ağırlığı olmak üzere sinyaller Denklem 1’e göre normalize edilmiştir. 

 

�̂�𝑗,𝑘 =
𝑥𝑗,𝑘

𝑚𝑗
 #(1)  
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Şekil 2: Önerilen yöntemin blok diyagramı 

 

3.2. Dalgacık Dönüşümü 

Bir sinyalin frekans içeriği çoğunlukla Fourier dönüşümü ile hesaplanır. Bununla birlikte, 

biyolojik sinyaller Fourier dönüşümünün durağanlığa ilişkin varsayımına genellikle uymaz. 

Bu tür sinyaller durağanlık şartını sağlayan küçük parçalara ayrılır ve bu parçalara Fourier 

dönüşümü uygulanır. Bu prosedür kısa süreli Fourier dönüşümü (KSFD) olarak bilinir. KSFD 

durağanlık gereksinimini zayıflatmasına rağmen, sinyalleri parçalara ayırmak için kullanılan 

pencere için en uygun uzunluğunu belirlemek zordur. Uygun pencere uzunluğu veya zaman 

ve frekans çözünürlüğü seçimindeki zorluğun üstesinden gelmek için dalgacık dönüşümü 

geliştirilmiştir. Değişken pencere uzunluğu sayesinde dalgacık dönüşümü zaman ve frekans 

çözünürlüklerinde daha iyi bir denge sağlar. Ayrık bir sinyalin dalgacık dönüşü Denklem 

2’deki gibi hesaplanır. 

𝑐(𝑗, 𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝜓𝑗,𝑘(𝑛)∗

∞

𝑛=−∞

 #(2)  

𝜓𝑗,𝑘(𝑛) = 2
𝑗
2𝜓(2𝑗𝑛 − 𝑘)#(3)  

 

Burada, 𝑗 ve 𝑘 ölçek ve öteleme indislerini, 𝑥(𝑛) giriş sinyalini, 𝜓 dalgacık fonksiyonunu 

ifade etmektedir. Elde edilen dalgacık dönüşümü katsayılarının ısı haritası olarak 

görselleştirilmesi giriş sinyalinin skalogramını verir. 
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3.3. Yerel İkili Örüntü 

Bir sinyalin zaman-frekans bilgisini içeren skalogramı 𝐻 × 𝑊 × 3 boyutunda bir matristir. 

Matrisin yüksekliği (𝐻) sinyalin örnekleme frekansına ve matrisin genişliği (𝑊) sinyalin 

uzunluğuna bağlıdır ve sinyalden sinyale farklılık göstermektedir. Hem değişken hem de 

büyük boyutlarından dolayı skalogram görüntülerinin DVM ile direkt olarak sınıflandırılması 

mümkün değildir. Bu yüzden bu çalışmada, gri seviyeye (grayscale) dönüştürülen skalogram 

görüntülerinden özellik çıkarmak amacıyla görüntülerin doku özelliklerini çıkarmak için 

geliştirilmiş bir operatör olan yerel ikili örüntü (YİÖ) yönteminin [7] kullanılması 

önerilmiştir.  Bir görüntünün YİÖ’sü görüntüdeki her pikselin (𝐼𝑐) komşu pikseller (𝐼𝑖) ile 

karşılaştırılması ile elde edilir ve Denklem 4’teki gibi hesaplanır. 

𝐿𝐵𝑃(𝐼𝑐) = ∑ 2𝑖sign(𝐼𝑖 − 𝐼𝑐)

𝑃−1

𝑖=0

#(4)  

Burada, 𝑃 komşu sayısını, 𝐼𝑐 merkez pikselin ve 𝐼𝑖 komşu piksellerin genliğini ifade 

etmektedir. Komşu sayısı beş olarak seçildiğinde 32 farklı YİÖ değeri elde edilir. Fakat, bu 32 

özelliğin temsil gücünün yaklaşık %90’ına tekabül eden uniform örüntüler kullanılarak 

özellik sayısı daha da azaltılabilir [8]. 𝑃 komşu sayısı olmak üzere bir görüntü için 𝑃(𝑃 −
1) + 3 adet uniform örüntü bulunur. Bu çalışmada, komşu sayısı beş olarak seçildiğinden 23 

adet uniform örüntü elde edilmiştir.  Elde edilen örüntüler için histogram hesaplanarak özellik 

çıkarma işlemi tamamlanmıştır. Şekil 3 ve 4’te sırasıyla sağlıklı ve hasta deneklerden alınan 

zemin reaksiyon kuvveti sinyali, bu sinyalin skalogramı ve skalogramın yerel ikili 

örüntüsünün histogramı verilmiştir. 

 

 
Şekil 3: (a) Sağlıklı bir bireye ait zemin reaksiyon kuvveti sinyali, (b) sinyalin skalogramı, (c) 

YİÖ’nün histogramı 
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Şekil 4: (a) Hasta bir bireye ait zemin reaksiyon kuvveti sinyali, (b) sinyalin skalogramı, (c) 

YİÖ’nün histogramı 

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada, ayak tabanına yerleştirilmiş basınca duyarlı dirençler ile elde edilen yürüme 

verileri kullanılarak Parkinson hastalığının tespiti için yeni bir yöntem önerilmiştir. 

Yöntemde, sinyallerin zaman-frekans bilgisini elde etmek dalgacık dönüşümü ile dönüşümün 

ısı haritası olarak görselleştirilmiş hali olan skalogram elde edilmiştir. Son olarak, yerel ikili 

örüntü kullanılarak skalogramların özellikleri çıkarılmış ve çıkarılan özellikler DVM ile 

sınıflandırılmıştır. DVM’nin çekirdek fonksiyonu üçüncü dereceden polinom, kutu kısıtı (box 

constraint) bir ve çekirdek ölçeği (kernel scale) otomatik olarak seçilmiştir. 

Önerilen yöntemin performans değerlendirmesi k-katlı çapraz doğrulama metodu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. K-katlı çapraz doğrulamada, veriler 𝑘 adet parçaya bölünür, 𝑘 − 1 parça 

sınıflandırıcının eğitilmesinde, bir parça ise test edilmesinde kullanılır. Bu süreç, her parça 

testte kullanılıncaya kadar, yani 𝑘 defa tekrarlanır ve her katta elde edilen sonuçlar 

birleştirilerek performans ölçütleri hesaplanır. Bu çalışmada, 𝑘 = 10 ve 𝑘 = 306 (kayıt sayısı 

kadar) kullanılmış ve yöntemin performansı Denklem 5-7’de verilen doğruluk, hassasiyet ve 

özgüllük ölçütleri ile ölçülmüştür.  Her iki durumda elde edilen sonuçlar Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Doğruluk =
𝐷𝑃 + 𝐷𝑁

𝐷𝑃 + 𝑌𝑁 + 𝐷𝑁 + 𝑌𝑃
#(5)  

Hassasiyet =
𝐷𝑃

𝐷𝑃 + 𝑌𝑁
#(6)  

Özgüllük =
𝐷𝑁

𝐷𝑁 + 𝑌𝑃
#(7)  
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Tablo 1: Elde edilen sonuçlar 

Sensor 

Konumu 

𝒌 = 𝟑𝟎𝟔 𝒌 = 𝟏𝟎 

Hassasiyet Özgüllük Doğruluk Hassasiyet Özgüllük Doğruluk 

L1 0.921       0.772 0.876 0.908         0.755 0.862   

L2 0.902      0.685    0.837 0.881      0.687 0.823 

L3 0.864        0.620   0.791   0.858       0.615  0.785 

L4 0.879           0.641 0.807 0.865        0.647 0.800 

L5 0.850      0.630    0.784 0.854         0.636 0.788 

L6 0.864        0.674 0.807 0.866      0.655 0.803 

L7 0.888       0.663   0.820 0.886       0.673 0.822 

L8 0.860       0.565  0.771 0.852        0.568 0.767 

R1 0.879       0.728 0.833 0.876         0.718 0.828 

R2 0.874       0.576   0.784 0.858       0.593 0.778 

R3 0.846       0.630 0.781 0.852      0.612 0.780 

R4 0.893        0.739 0.846 0.888       0.713 0.835 

R5 0.836     0.630 0.775 0.830     0.608   0.763 

R6 0.869      0.598 0.788 0.850         0.614 0.779 

R7 0.846        0.630 0.781 0.849         0.632 0.783 

R8 0.860     0.522   0.758 0.850       0.534 0.755 

 

Burada, 𝐷𝑃 doğru pozitif, 𝑌𝑃 yanlış pozitif, 𝐷𝑁 doğru negatif ve 𝑌𝑁 yanlış negatif tahmin 

sayılarını ifade etmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde her 𝑘 değeri için oldukça 

benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. 𝑘 = 306 için en yüksek doğruluk 0.876 ve 

𝑘 = 10 için 0.862 olarak elde edilmiştir. Bununla beraber, sensör konumunun yöntemin 

performansını önemli ölçüde etkilediği göze çarpmaktadır. En iyi doğruluk sol ayak topuk 

bölgesi (L1) ile 0.876 (𝑘 = 306) ve 0.862 (𝑘 = 10) olarak elde edilmiştir. En kötü 

performansı ise R8 konumundaki sensör göstermiştir. Genel olarak sol ayaktaki sensörlerin 

sağ ayaktakilere göre daha iyi bir sonuç verdiği gözlemlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, önerilen yöntemin tek bir sensör ile Parkinson hastalığını tatmin edici 

bir performansla tespit edebildiğini göstermiştir. Bununla beraber, çalışmanın devamında 

birden fazla sensörden alınan sinyallerin birleştirilerek yöntemin performansının daha da 

geliştirilebileceğini düşünmekteyiz. 

 

Referanslar 

[1]  J. Mei, C. Desrosiers ve J. Frasnelli, «Machine learning for the diagnosis of Parkinson’s 

disease: A review of literature,» Machine Learning for the Diagnosis of Parkinson's 

Disease: A Review of Literature, cilt 13, 2021.  

[2]  J. Goyal, P. Khandnor ve T. C. Aseri, «Classification, Prediction, and Monitoring of 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

57       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Parkinson’s disease using Computer Assisted Technologies: A Comparative Analysis,» 

Engineering Applications of Artificial Intelligence, cilt 96, p. 103955, 2020.  

[3]  C. Ricciardi, M. Amboni, C. De Santis ve G. Improta, «Using gait analysis’ parameters to 

classify Parkinsonism: A data mining approach,» Computer Methods and Programs in 

Biomedicine, cilt 180, p. 105033, 2019.  

[4]  B. Vidya ve S. P., «Parkinson’s disease diagnosis and stage prediction based on gait signal 

analysis using EMD and CNN–LSTM network,» Engineering Applications of Artificial 

Intelligence, cilt 114, p. 105099, 2022.  

[5]  İ. Cantürk, «A computerized method to assess Parkinson’s disease severity from gait 

variability based on gender,» Biomedical Signal Processing and Control, cilt 66, p. 

102497, 2021.  

[6]  J. Hausdorff, «Gait in Parkinson's Disease,» Physionet, 25 Şubat 2008. [Çevrimiçi]. 

Available: https://physionet.org/content/gaitpdb/1.0.0/. [Erişildi: 03 Ocak 2022]. 

[7]  T. Ojala, M. Pietikäinen ve D. Harwood, «A comparative study of texture measures with 

classification based on featured distributions,» Pattern Recognition, cilt 29, no. 1, pp. 51-

59, 1996.  

[8]  Y. Kaya, M. Uyar, R. Tekin ve S. Yıldırım, «1D-local binary pattern based feature 

extraction for classification of epileptic EEG signals,» Applied Mathematics and 

Computation, cilt 243, pp. 209-219, 2014.  

 

   

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

58       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZN (II) METAL COMPLEX 

DERIVED FROM BENZOPHENONE AND GLYCINE TO THE ENVIRONMENT 

 

 

Ansar Bilyamin Adam Msc, PhD in view 

Federal University Wukari, Department of chemical science 

 

ABSTRACT 

Positive impact of Metal complex of Zn (II) to environment were investigated, the metal 

complex was synthesized from Schiff base derivatives benzophenone and glycine.  The metal 

complex was prepared by reacting ligand with the metal salts in refluxing ethanol. The color 

of Schiff base is White as well as the Zn (II) complex. Anti-microbial activities of both Schiff 

base and metal complex were tested against staphylococcus and E. coli, it shows slightly 

active in staphylococcus only in lower concentration, while it was found highly active for 

metal complex, therefore, metal complex shows anti-microbial activities than Schiff base in 

both staphylococcus and E. coli. 

INTRODUCTION 

Schiff base is a nitrogen analogue of an aldehyde or ketone in which C=O group is replaced 

by C=N, they are connected by an alkyl or aryl group but not hydrogen (Hugo Schiff, 1864). 

Schiff base can be considered as a sub-class of imines, being either secondary ketoimines or 

secondary aldimines, depending on their structure. Schiff base compounds are usually formed 

by condensation reaction of an aldehyde or ketone with primary amine (Holm et al.1966). 

The complexes of Schiff base are formed by interaction between metal ions and ligands 

(Elmali et al, 2000). This is done by donation of one or more lone pair(s) of electron in the 

ligand to the metal empty d-orbital of suitable energy with the condensation process resulting 

in the formation of neutral, cationic and anionic complexes. 

They are important class of compounds in medicinal field and some of their application 

includes antibacterial, antifungal and antitumor activities (Yohan et al 2006). 

Many biologically important Schiff bases have been reported having antimicrobial, 

antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, anticonvulsant, antitumor and anti-HIV activities 

(Ahamad Tet al 2008). 

PREPARATION OF SCHIFF BASE 
This is nitrogen analogue of an aldehyde or ketone in which C=O is replaced by C=N group. 

The reaction is illustrated below; 

 

 
 

 

Scheme 1: reaction showing the preparation of Schiff base by reaction of amine with a carbonyl compound. 
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LIGAND
 

Ligands are ions or neutral molecules that bond to a central metal atom or ions. It acts as a 

Lewis base (electron pair donor), the central metal atom acts as a Lewis acid (electron pair 

acceptors). Ligands have at least one donor atom with an electron pair which is used to form 

covalent bond with central atom. Ligands can be anion or cation or neutral molecule. It can be 

classified as can be classified as monodentate, bidentate, and polydentate ligands. 

METHODOLOGY 

All the chemicals, reagents and apparatus were obtained from the Chemistry laboratory of 

Federal University Wukari and are of Analytical and used without further purification. 

Synthesis of Schiff Base 

1.5g of glycine in 25cm
3
 of ethanol was added to a solution of 3.64g of benzophenone in 

25cm
3
 of ethanol. The mixture was refluxed for 2 hours, allowed to cool, and the white 

precipitate formed was filtered, dried and weighed (Ansar B, A, et al., 2022). 

 

 
 

Synthesis of the Zinc Complex 

To a stirred suspension of the Schiff base (0.0054mol) (1.3g) in (30ml) of ethanol, was added 

30ml of ethanolic solution of the manganese (II) chloride (0.00272mol,0.48g) and mixture 

was refluxed for 2 hours. The crystals obtained were filtered and dried (Ansar B, A, et al., 

2022). 

INFRARED ANALYSIS 

The infrared analysis of the ligand and the complex were carried out using FTIR machine. A 

peak was seen at 3250cm
-1

 which was assigned to the OH from the ligand 1611cm
-1

 which 

was assigned to the C=N also from the ligand. A peak was seen at 1650cm
-1

 which was 

assigned to the (M-N) from the complex as shown in the table 3. 
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Table3: Infrared ray spectra result of ligand and its metal complex 
Schiff base(cm

-1
)     Zn complex (cm

-1
) 

(C=C)   1579       1577 

(C=N)   2117       2142 

(N-C)   1035       1037 

(C=O)   2604       2618 

(-COOH)  3149                3155 

(M-N)   -       894 

(C-O)   1112       1112 

(M-O)   -       698 

ANTI-MICROBIAL ACTIVITY 
The anti-microbial activity was carried out by an adapted agar well diffusion method, the anti-

microbial activity of the synthesized compounds was determined against (E. coli and 

staphylococcus pyranus) microbial strain. A volume of 10ml of each tested compound was 

distributed directly on the solid medium reseeded with the microbial inoculums. The 

inoculated disc was incubated for 24 hours at 37
o
C, the anti-microbial activity was done by 

measuring the growth inhibition zone using ruler. The result is shown in table 4 

The ligand and the complexes were tested against two species of bacteria; staphylococcus and 

Escherichia coli and the result are shown below; 

 

Table 3.3a for Schiff base 
Concentration  1000µg  2000µg  3000µg 

E. coli -        -        - 

Staphylococcus +       -        - 

Table 3. for Zn complex 

Concentration  1000µg  2000µg  3000µg 

E. coli    ++       -         - 

Staphylococcus   +++       ++         ++ 

KEY 

High inhibition zone >18m +++ 

Moderate active  inhibition zone > 12-18m ++ 

Slightly active inhibition zone > 8-12m + 

Inactive inhibition zone <8-12m – 

DISCUSSION 

The Schiff base derived from glycine and benzophenone and it Zn (II) complex have been 

synthesized and characterized. The color of Schiff base is White as well as the Zn (II) 

complex.The Infrared ray for the Ligand (C=N) was found to be 1611 cm
-1

 and for the 

complex 1611 cm
-1

 ,(-OH) it found only on Ligand 3250 cm
-1

,and (M-N) was found on 

complex at 1650 cm
-1

. Anti-microbial activities of both Schiff base and metal complex were 

tested against staphylococcus and E. coli, it shows slightly active in staphylococcus only in 

lower concentration, while it was found highly active for metal complex, therefore, metal 

complex shows anti-microbial activities than Schiff base in both staphylococcus and E. coli. 

Hence it has positive impact to environment. 

 

Conclusion 
The Schiff base derived from benzophenone and glycine and its zinc (II) complex were 

prepared and characterized by some techniques, metal complex could be used as anti-

microbial agent in the environment against both staphylococcus and E. coli.  
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Recommendation 

The metal complex shall be used to test for anti-cancer, anti-inflammatory respectively. 
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ABSTRACT 

Medicinal plants serve as important source of natural products or chemical substances which 

are produced by living organisms. In this research phytochemical analysis of leaves extracts 

of Pistia Stratiotes for antibacterial activity against four selected bacterial isolates: 

Staphyloccus Aureus; Salmonella Typhi; Escherichia coli; Klebsiella pneumonia were carried 

out. It was discovered that ethanolic extract of Pistia stratiotes plant shows positive reaction 

for secondary metabolites like alkaloids, flavonoid, Steroids. While compounds like 

Carbohydrates, Saponins, and Tannins shows negative response. The results from all the 

extracts possess anti-bacterial activity against three (3) isolates of bacteria Staphylococcus 

Aureus, Salmonella typhi and E. coli. The methanol and ethanol extract are more active on 

Staphylococcus Aureus and Salmonella typhi. But chloroform extract are more active on 

Escherichia coli followed by Staphylococcus Aureus. However, Methanol and Ethanol extract 

used in this study did not demonstrate any inhibitory activity on Klebsiella pneumonia. This 

shows that the plant is broad-spectrum antibacterial agent. Hence, the plant can be utilized to 

augment the service of Primary Health Care.  

Key words: Pistia Stratiotes, Phytochemical, Antibacterial, Staphyloccus  

 

Introduction  

Plant materials have remained useful sources of new drugs for maintaining human health. 

They are active substances which produce certain chemicals that are naturally toxic to 

bacteria. Pistia stratiotes is a perennial monocotyledon with thick, soft leaves that form a 

rosette. It floats on the surface of the water, its roots hanging submersed beneath floating 

leaves forms a dense mat on the water surface such as lakes, streams, and stagnant water 

ponds.  The leaves measure 2 – 15 cm long and are light green, with parallel venations and 

wavy margins. It is distributed in the tropical and subtropical region of Asia, Africa, and 

America. Plants have been used due to the secondary metabolites they produced. These 

secondary metabolites synthesize active substances like, alkaloids, saponins, flavonoids, 

steroids and tannins. Plant synthesizes a wide variety of primary and secondary metabolites, 

which naturally derived metabolites and by-products from plants. These metabolites have 

been explored and exploited as a source of medicine. They are vital for the survival of the 

plant that produces them and are not an essential part of the process of building and 
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maintaining living cells [1]. These secondary metabolites of plants serve as self-defense 

mechanism against predation by many microorganisms, insects and herbivores [2]. 

Phytochemical compounds have curative and prophylactic properties against a wide range of 

human and animal diseases. Plants are cheap and renewable sources of pharmacology. Some 

biologically active plant compounds have found application as drug entities or as model 

compounds for drug synthesis and semi-synthesis [3]. Different chemical compounds isolated 

from the plants exhibit wide pharmacological activities and plays a role in treating the various 

disorders related health problems. Pistia stratiotes possess antifungal properties for the 

treatment of various diseases. 

MATERIAL AND METHODS 

Sample Collection  

Pistia stratiotes was collected from Yunbu water body Bachirawa, Fagge Local Government, 

Kano state. The plants were separated, washed with tap water followed by distilled water to 

remove all debris and unwanted associated parts. It was authenticated by Department of Crop 

Science, Kano University of Science and Technology Wudil. The sample were dried and 

pounded into powder. 

 

 
 

Extraction 

Extracts were prepared using soxhlet extraction, 30g of the dried leaves of Pistia stratiotes. 

Sample was prepared in 95% ethanol, methanol, chloroform and n-haxane. The leaf extract 

were weighed and suspended with 200 ml of solvent. The extracts were dried by using rotary 

evaporator. The test samples were processed further to be used to evaluate the presence of 

tannins, saponins, flavonoids, alkaloids and steroids. 
Table 1: Weight of Extracts Recovered and its Physical Appearance 

 

Extraction/fraction  Ethanol chloroform methanol n-haxane 

Weight of extracts 

rcovered (g) 

1.4 1.2 0.7 0.9 

Colour Dark green  Dark green Dark green Dark green 

Texture of the 

extract 

Gummy  Gummy Gummy Gummy 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

64       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

Phytochemical Analysis Test for Tannins 

70mg of each fraction was boiled in distilled water and was filtered. A few drops of 0.1% 

FeCl3, the presence of brownish green coloration shows the occurrence of tannins [4]. 

Test for Carbohydrates 

Few drops of Molisch's reagent were added to each of the portion dissolved in distilled water, 

followed by addition of 1 ml of conc. H2SO4 by the side of the test tube. The mixture was 

then allowed to stand for two minutes and then diluted with 5 ml of distilled water. 

Formations of a red or dull violet colour at the interphase of the two layers indicate the 

presence of carbohydrates. 

Test for Saponins 

40 mg fraction was boiled, filtered and combined with few ml of olive oil, formation of foam 

revealed the presence of saponin [5]. 

Test for Steroids  

5 drops of concentrated H2SO4 were added to 1 ml of the extract. Red colouration confirms 

the presence of steroids. 

Test for Flavonoids 

A small fraction of extract were treated with concentrated H2SO4 orange colour formed 

indicate the presence of flavonoids. 

Test for Alkaloids  

Small fractions of extract were treated with Mayer’s reagent. Formation of cream colour 

precipitate confirms the presence of alkaloids. 

 
Table 1: Phytochemical Screening of Pistia Stratiotes 

 

Fractions  Alkanoids Flavonoids Carbohydrates Steriods Saponins Tanins 

F1 + + - + + + 

F2 + + - + - - 

F3 + + + + + - 

F4 + - + + - + 

 

Key  

F1= Ethanol extract 

F2= Chloroform extract 

F3= Methanol extract  

F4= n-haxane extract 

+ Present  

- Absent 

 

Discussion 

It is evidence from result that Pistia stratiotes plant shows positive reaction for secondary 

metabolites like; alkaloids, flavonoid, Steroids. Ethanol extracts of Pistia stratiotes leaves 

shows presence of alkaloids, flavonoids, saponins, steroids, and tannins. While compounds 

like; carbohydrates, saponins, and tannins shows negative response as in chloroform extract. 

All the extracts possess antibacterial activity against all the bacterium. It was found that 

ethanol extract is more active on staphyloccocus and salmonilla, but chloroform extract is 

more active on escherichia coli, however, ethanol and methanol extract did not demonstrate 

any inhibition activity on klebsilla. 
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Conclusion  

The result obtained indicated good potency of active compound in the extracts, the extracts 

are active against gram positive and gram negative bacteria, and therefore the plant is a broad 

spectrum antibacterial agent. As such, the plant can be utilized to augment the service of 

primary health care. 
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ÖZET 

Kolorektal kanser, tüm dünyada en yaygın kötü huylu tümörlerden biridir. Kolorektal kanser 

genel anlamda tedavisi olan bir kanser türüdür ancak kanserin metastaz yapması hastalığın 

seyrini kötü etkilemektedir. Karsinomada, farklılaşma-geri farklılaşma plastisitesi ile 

fenotipik plastisitenin sağlandığı ve bu özelliğe sahip hücrelerde kanser kök gücreleri (CSC) 

ve CSC olmayan durumlar arasında ileri geri geçiş yapıldığı gösterilmektedir. Daha az 

farklılaşmış olan CSC hücreleri, tümör popülasyonu içindeki orta ve iyi düzeyde farklılaşmış 

olan hücrelerden geri çevrilebilen bir farklılaşma ile oluşmaktadırlar. Bu süreci aydınlatmak 

metastazın aydınlatılması için önemli bir adımdır. Çalışmanın amacı, hücresel açıdan 

heterojen olan bir tümör dokusundaki farklılaşmış ya da farklılaşmamış kanser 

popülasyonlarındaki dönüşüm mekanizması ile CSC'ler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu 

amaçla, kültür koşullarında farklılaşma-geri farklılaşma yapabilen bir hücre hattı modeli 

kullanılmış ve farklılaşma süreci adımlarından elde edilen CSC popülasyonlarının miktarı, 

hücre çoğalması, ilaç direnci ve tümör oluşturma kapasitesi karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 

farklılaşmış epitel hücrelerden geri farklılaşan hücrelere doğru geçişte kök hücre 

popülasyonunun azaldığını göstermiştir. Atasal hücrelerden farklılaşmaya geçişte kök hücre 

çoğalması artmış, ilaç direnci azalmış ve tümör oluşturma kapasitesi azalış göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: ilaç direnci, kolon kanseri, kök hücre, metastaz  

 

 

 

 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF CANCER STEM CELLS DURING 

DIFFERENTIATON OF COLON CANCER CELLS 

 

ABSTRACT 

Colorectal cancer is one of the most common malignant tumors worldwide. Colorectal cancer 

is a type of cancer that is generally curable, but metastasis of cancer affects the course of the 

disease. Plasticity of differentiation and reverse differentiation as well as phenotypic plasticity 

has been shown to be achieved in carcinomas, and cells with this property switch between 

cancer stem cells (CSC) and non-CSC. Less differentiated CSC cells arise by reversible 

differentiation from moderately to well differentiated cells of the tumor population. 

Clarification of this process is an important step in elucidating metastasis. The aim of this 

study is to determine the relationship between CSCs and the mechanism of transformation in 

differentiated or undifferentiated cancer populations in a cellular heterogeneous tumor tissue. 

For this purpose, a cell line model capable of differentiation-redifferentiation under culture 

conditions was used, and the quantity, cell proliferation, drug resistance, and tumorigenicity 

capacity of the populations obtained from the differentiation process steps CSC were 

compared.The results showed that the stem cell population decreased during the transition 
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from differentiated epithelial cells to back-differentiated cells. During the transition from 

progenitor cells to differentiation, stem cell proliferation increased, drug resistance decreased, 

and tumorigenic capacity increased. 

Key Words: drug resistance, colon cancer, stem cells, metastasis 

 

 

GİRİŞ 

Kolorektal kanser, dünya çapında en yaygın malign tümörlerden biridir. Kolorektal kanser 

genellikle tedavi edilebilir bir kanserdir, ancak kanserin metastazı hastalığın seyrini olumsuz 

etkileyebilir. Kolorektal kanser (KRK), dünya çapında en yaygın malignitelerden biridir. 

Erkeklerde en yaygın üçüncü, kadınlarda en yaygın ikinci kanser ve dünya çapında kansere 

bağlı ölümlerin dördüncü önde gelen nedenidir (Wang ve ark., 2017). 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bir kolu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na 

(IARC) göre, Türkiye 2020 yılında 233.834 yeni kanser vakası ve 126.335 kansere bağlı ölüm 

kaydetti. Yukarıdaki verileri inceledikten sonra, kolorektal kanser, Türk erkekleri ve kadınları 

arasında en sık görülen üçüncü kanserdir. 

Bates ve Mercurio (2005), kolon kanserinin epitel-mezenkimal geçiş mekanizmalarını 

ayrıntılı olarak açıklamak için uygun bir model olarak kullanılabileceğini göstermiştir. EMT, 

diğer kanser türlerinde olduğu gibi kolon kanserinde de geri dönüşümlü bir program görevi 

görür. Epitel mezenkimal dönüşüm (EMT) programı ile kök hücre arasındaki ilişki, bu 

programın kök hücre olmayanlarla etkinleştirilmesinin kök hücrelere dönüştürülmesini 

sağladığını gösterir. Ek olarak, kanser kök hücreleri tanım gereği, muhtemelen MET 

programının etkinleştirilmesiyle tetiklenen kök hücre olmayanlara farklılaşma yeteneğine 

sahip olmalıdır. Karsinoma hücrelerinde EMT ve MET'in tersinirliği ile birlikte alınan bu 

varsayımlar, önemli fenotipik plastisitenin rol oynadığını ve bu hücrelerin kök hücre ve kök 

hücre olmayan durumlar arasında ileri geri geçiş yapmasını sağladığını göstermektedir 

(Shibue ve Weinberg, 2018). Sonuç olarak, bir tümör dokusu içerisinde bulunan farklılaşmış 

tümör hücreleri, daha az farklılaşmış CSC hücrelerinin oluşumunu sağlayabilmektedir.  

Mevcut çalışmada, HT-29 kolon kanseri hücre hattı MET-EMT prosedürü için bir model 

olarak kullanılmıştırHT-29 kolon kanseri hücre hattı, yüksek glukoz tüketimine sahiptir ve 

normal hücre kültürü koşullarında farklılaşmamıştır. Hücreler farklı hücre kültürü 

koşullarında belirli epitel hücre tiplerine dönüşebildikleri için pluripotent olarak 

değerlendirilmektedir. HT-29 hücreleri glukozun galaktoz ile değiştirilmesiyle geri 

döndürülebilir bir enterosit farklılaşması göstermektedir. HT-29 hücrelerinde farklılaşmanın 

tetiklenmesi için daha önce Pinto vd. (1982) tarafından geliştirilen glukoz yerine galaktoz 

besiyeri yöntemi kullanılmıştır. HT-29 hücrelerinin kendi kendine farklılaşma ve geri 

farklılaşma özelliğinden yararlanılarak dönüşüm geçiren hücrelerde kök hücre oranları 

belirlenmiş ve alt kök hücre popülasyonlarına ayrılmıştır. Daha sonra bu alt popülasyonlar, 

hücre çoğalması, ilaç direnci ve tümör oluşturma kapasitesi açısından karşılaştırılmıştır. Bu 

çalışmada kullanılan hücre modeli bir hücre hattı olduğundan, numune içi heterojenitesi 

düşüktür ve tekrarlar arasındaki hata payını azaltarak tutarlı veri elde etme avantajı sunar. 

Model, herhangi bir harici kimyasal kullanılmadan gerçekleştirildiğinden, doğala yakın hücre 

içi değişiklikleri izlenebilmiştir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Hücre kültürü: 
Çalışma için HT-29 hücre hattı kullanılmıştır. HT-29 hücreleri 25mM glukoz ve %10 FBS 

içeren DMEM besiyerinde (Glu-besiyeri) 37C°de büyütülmüş ve farklılaşmanın tetiklenmesi 

için %80 doluluğa eriştiklerinde glukoz yerine 5mM Galaktoz ve %10 diyaliz edilmiş FBS 

içeren (Gal-besiyeri) besiyeri ile değiştirilmiştir. Hücreler %100 doluluğa eriştiklerinde 0. gün 

olarak kabul edilecek ve 20 gün boyunca Gal-besiyerinde büyütülmüştür. Bu süre sonunda 
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HT-29 hücreleri spontan farklılaşma karakteristiklerini göstermektedirler. Geri farklılaşma 

için 21.gün hücreler tripsin ile dağıtılarak %30 oranında hücre kültürü kaplarına ekilmiş ve 

glu-besiyerinde 4 gün süre ile büyütülmüştür. Gerçekleştirilecek deneyler için atasal HT-29, 

20.gün - eHT-29 (epitel) ve geri farklılaşmış - mHT-29 (mezankimal) olarak 3 tip hücre 

popülasyonu kullanılmıştır. 

Akış sitometre ile CSC’lerin tespiti ve ayrıştırılması: 
Kolon kanseri kök hücrelerinin tespitinde kullanılan belirteçlerden CD44 ve CD133 

kullanılmıştır. Bu belirteçlere yönelik floresan işaretlenmiş antikorlar kullanılarak akış 

sitometresinde oranlar belirlenmiş ve aynı zamanda bu hücrelerin eş zamanlı ayrımlanması 

sağlanmıştır.  

Hücre çoğalması: 
aHT-29, eHT-29, mHT-29 hücrelerinin çoğalma hızlarını karşılaştırmak için hücre çoğalma 

testi uygulanmıştır. Hücre çoğalma ölçümü için 96-kuyucuklu plakalara 1000 hücre olacak 

şekilde ekilmiş ve CellTiter Aqueous Assay Kit (Promega) kullanılarak üreticinin protokolüne 

göre ölçüm yapılmıştır (Pattabiraman ve ark., 2016). Hücrelerin 0., 24. ve 48. saatteki 

çoğalma hızları hesaplanmıştır.  

İlaç direnci/hassasiyeti: 

Kolon kanserinde günümüzde kullanılan en yaygın tedavi Oxaliplatin + 5florourasil (5FU) 

kombinasyonudur (Zoetemelk ve ark., 2019). Hücreler 1000 hücre/kuyucuk olmak üzere 96-

kuyucuklu plakalara ekilmiş, 48 saat sonra farklı dozlarda oxaliplatin, 5FU ile 48 saat 

muamele edilmiştir. aHT-29, eHT-29, mHT-29 hücrelerinin günümüz kolon kanseri 

tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı direncini ölçmek için hücre canlılık testi (MTT) 

yapılmıştır.  

Tümör oluşturma kapasitesi: 
Düşük adezyon özellikli 96-kuyucuklu plakalara 1000-2500-5000 hücre ekilmiştir. Hücreler 

serumsuz besiyerinde, fibroblast büyüme faktörü (FGF) (10 ng/ml−1) ve epidermal büyüme 

faktörü (EGF) (20 ng/ml−1) eklenerek büyütülmüştür. 

BULGULAR 

Çalışmada atasal, epitel ve mezenkimal olarak dönüştürülen HT29 hücrelerinin kök hücre alt 

popülasyonları akış sitometrede ayrımlanmıştır. Oranları Şekil 3.1’de verilmiştir. 
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  Double + 

(CD44+/CD133+) 

FITC + 

(CD44+/CD133-) 

aHT-29 

 

%85.8 %12.8 

eHT-29 

 

%30.7 %62.7 

mHT-29 

 

%5.3 %95.0 

 

Şekil 3.1 aHT-29, eHT-29 ve mHT-29 için akış sitomerti sonrası CD44+/CD133+ ve 

CD44+/CD133- oranları 

 

 

Sonuçlara göre, atasal hücreler epitele ve sonrasında da mezenkimale geçiş yaptığında 

CD44+/CD133+ hücrelerin sayısında azalma ve CD44+/CD133- hücrelerin sayısında artış 

görülmüştür. 

Ayrımlanan alt popülasyonların hücre çoğalma hızları karşılaştırılmış ve sonuçlar Şekil 3.2’de 

verilmiştir. 
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aHT-29 

 

eHT-29 

 

mHT-29 

 
 

 

Şekil 3.2 aHT-29, eHT-29 ve mHT-29 için alt kök hücre popülasyonlarının 0. güne göre 

çoğalma oranları 

 

Hücrelerin 0. güne göre çoğalmalarına bakıldığında aHT-29 hücrelerinde CD44+/CD133+ 

hücrelerin CD44+/CD133- hücrelere göre daha fazla artış gösterdiği, eHT-29 hücrelerinde 

CD44+/CD133+ hücrelerin CD44+/CD133- hücrelere göre çok daha fazla artış gösterdiği ve 

mHT-29 hücrelerinde CD44+/CD133+ hücrelerin CD44+/CD133- hücrelere göre fazla artış 

gösterdiği görüldü. 

Daha sonra atasal ve epitel hücrelerden ayrımlanan alt popülasyonların oxaliplatin ve 5-

florourasil ilaç dirençleri karşılaştırılmıştır (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3 aHT-29 hücreleri için OP ve 5-FU ilaçlarına gösterdikleri direnç 

 

aHT-29 hücrelerinin OP ve 5-FU ilaçlarına olan dirençlerine bakıldığında 

CD44+/CD133+ hücrelerin, CD44+/CD133- hücrelerine göre OP dirençlerinin az, 5-FU 

dirençlerinin fazla olduğu görüldü. Bu durumda CD44+/CD133- hücrelerin OP direncinin 

fazla, 5-FU direncinin az olduğu görüldü. 
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eHT-29 

  

 
 

 

Şekil 3.4 eHT-29 hücreleri alt popülasyonları için OP ve 5-FU ilaçlarına gösterdikleri direnç 

eHT-29 hücrelerinin OP ve 5-FU ilaçlarına olan dirençlerine bakıldığında iki alt popülasyon 

arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. CD44+/CD133+ hücrelerin, CD44+/CD133- 

hücrelerine göre OP ve 5-FU dirençlerinin yüksek olduğu görüldü. Bu durumda 

CD44+/CD133- hücrelerin OP ve 5-FU direncinin az olduğu görüldü.  

Alt popülasyonlar aynı zamanda tümör oluşturma kapasiteleri açısından karşılaştırılmıştır 

(Şekil 3.5) 
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Şekil 3.5 aHT-29 hücreleri alt popülasyonları için spheroid görüntüleri (40X) 

 

aHT-29 hücrelerinden elde edilen tüm alt popülasyonların düzgün ve üç boyutlu tam bir 

spheroid oluşturduğu aynı zamanda kuyucuk içinde CD44+/CD133+ hücrelerin, 

CD44+/CD133- hücrelerine göre sayıca fazla olduğu gözlenmiştir.  
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Şekil 3.6 eHT-29 hücreleri için sırasıyla 4X-20X-40X spheroid görüntüleri  

eHT-29 hücrelerinden elde edilen iki alt popülasyonda üç boyutlu spheroid yapısı yerine 

hücrelerin sadece bir araya gelerek iki boyutlu yapıda kaldığı görülmüştür. Sayıca aralarında 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 
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Şekil 3.7  mHT-29 hücreleri için sırasıyla 4X-20X-40X spheroid görüntüleri 

 

mHT-29 hücrelerinden elde edilen CD44+/CD133+ hücrelerin, CD44+/CD133- hücrelerine 

göre bir kuyucuk içinde sayıca daha fazla spheriod oluşturduğu ama spheroidlerin küremsi 

yapı yerine daha bulutumsu bir görüntüde oldukları ve daha çok hücre ile bir araya geldiği 

görülmüştür. 

SONUÇ 

Bu çalışmada HT-29 hücre hattından elde edilen, aHT-29 (atasal), eHT-29 (epitel), mHT-29 

(mezankimal), olmak zere üç tip hücre popülasyonu kullanılmıştır. Akış sitometri sonrası 

double + (CD44+/CD133+) ve FITC + (CD44+/CD133-) oranları belirlenmiş ve aynı 

zamanda bu hücrelerin eş zamanlı ayrımlanması sağlanmıştır. Böylece aHT-29, eHT-29 ve 

mHT-29 hücreleri içerisinde bulunan CSC popülasyonları arasında nasıl bir fark olduğu 

incelenmiştir. Eş zamanlı olarak ayrımlanan double+ (kök hücre) ve FITC+ hücrelerinin 

çoğalma, ilaç hassasiyetleri ve tümör oluşturma kapasiteleri incelenmiştir. Farklı HT-29 

tiplerindeki kök hücre popülasyonları arasındaki farklara bakıldığında aHT-29 hücrelerinde 

%85.8, eHT-29 hücrelerinde %30.7, mHT-29 hücrelerinde %5.3 olarak görülmüştür. 

Mezankimal hücreler geri farklılaşmış olan hücreler olduğu için az miktarda CD44+/CD133+ 

eldesi beklenmeyen bir sonuç olup, farklı bir kök hücre belirtecindeki değişime işaret 

etmektedir. 

Kök hücrelerin alt popülasyonlarında hücrelerin 0. güne göre çoğalmalarına baktığımızda 

aHT-29 hücrelerinde CD44+/CD133- olanların daha fazla artış gösterdiği, eHT-29 ve mHT-

29 hücrelerinde CD44+/CD133+ olanların daha fazla artış gösterdiği görülmüştür.  

Hücrelerin OP ve 5-FU ilaçlarına olan dirençlerine bakıldığında aHT-29 hücrelerinde 

CD44+/CD133+ alt popülasyonun, CD44+/CD133- hücrelerine göre OP dirençleri az, 5-FU 

dirençleri fazladır. eHT-29 hücrelerinde iki alt popülasyon arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

Hücrelerin tümör oluşturma kapasitelerine bakıldığında aHT-29 hücrelerinden elde edilen kök 

hücrelerin düzgün ve tam bir spheroid oluşturduğu aynı zamanda sayıca CD44+/CD133- 

hücrelere göre fazla olduğu gözlenmiştir. eHT-29 hücrelerinden elde edilen alt 

popülasyonlarda üç boyutlu spheroid yapısı yerine hücrelerin sadece bir araya gelerek iki 

boyutlu yapıda kaldığı görülmüştür. mHT-29 hücrelerinden elde edilen CD44+/CD133+  

hücrelerin daha fazla spheriod oluşturduğu ama bunların küre yerine daha bulutumsu bir 

görüntüde oldukları görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre, HT29 MET-EMT sürecinde 
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farklı kök hücre alt popülasyonları bulunmakta ve epitel/mezenkimal durumlarda hücre 

çoğalması, ilaç direnci ve tümör oluşturma fenotipleri açısından farklılık göstermektedirler. 

Çalışmalara bir kök hücre belirteci daha eklenmesi, alt popülasyonların daha iyi 

tanımlanmasını ve böylece bu heterojenliğin altında yatan moleküler mekanizmaların açığa 

çıkarılmasını kolaylaştıracaktır.  
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ABSTRACT 

In this study, the known real, complex, hyperbolic and dual numbers are combined to form a 

hybrid number system. While creating this system, a different number sequence was created 

by combining Narayana numbers with real, complex, hyperbolic and dual numbers in each 

term. Then, some properties of this obtained sequence of numbers, Binet formula, sum 

formula, generating function were investigated. 

Keywords: Narayana sequence, Hybrid numbers, Generating function 

 

1. Introduction 

Hybrid numbers were introduced by Özdemir in [5]. A hybrid number is given by 𝕂 =
{ 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝜀 + 𝑑ℎ ∶  𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ,  𝑖 2 =  −1, 𝜀 2 =  0,  ℎ2 =  1, 𝑖ℎ =  ℎ𝑖 =  𝜀 + 𝑖} where 

𝑖, 𝜀, ℎ are hybrid units and their multiplication’rules are in Table 1. 

 

. 𝒊 𝜺 𝒉 

𝒊 −1 1 − ℎ 𝜀 + 𝑖 
𝜺 1 + ℎ 0 −𝜀 

𝒉 −𝜀 − 𝑖 𝜀 1 

Table 1: Multiplication Rules 

 

Recently, many researchers [1,3-5] have studied hybrid numbers. Pell, Pell-Lucas, Jacobsthal, 

Jacobsthal-Lucas hybrid numbers were studied, and some properties were given. In addition, 

the results of these studies were generalized by creating a Horadam hybrid number sequence. 

In addition, Kızılates, Szynal-Liana and Wloch [4,9-11] generalized the special polynomials 

of these number sequences to form hybrinomials. The Fibonacci and Lucas hybrid numbers 

are defined, respectively, as: 

𝐹𝐻𝑛  =  𝐹𝑛 + 𝐹𝑛+1𝑖 + 𝐹𝑛+2𝜀 + 𝐹𝑛+3ℎ 
and 

𝐿𝐻𝑛  =  𝐿𝑛  + 𝐿𝑛+1𝑖 + 𝐿𝑛+2𝜀 + 𝐿𝑛+3ℎ 
 

Recently, many number sequences have been combined with hybrid number sequences in 

different ways [6-8]. 

In addition to working with many quadratic number sequences, third order recurrence number 

sequences have also been the subject of hybrid number sequences. Starting from this point, in 

this study, Narayana number sequences with third order recurrence are discussed. 

The Narayana sequence denoted [2] by 𝑁𝑛, with 0,1,1,1 initial condition. 
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𝑁𝑛+1 = 𝑁𝑛+𝑁𝑛−2 
The first few Narayana sequence can be written as: 

0,1,1,1,2,3,4,6,9,13, … 

The Binet’s formula and characteristic equation of this sequence are shown in the figure 

below: 

𝑁𝑛 =
𝑟𝑛+1

(𝑟 − 𝑠)(𝑟 − 𝑡)
+

𝑠𝑛+1

(𝑠 − 𝑟)(𝑠 − 𝑡)
+

𝑡𝑛+1

(𝑡 − 𝑟)(𝑡 − 𝑠)
 

 

and 𝑥3 − 𝑥2 − 1 = 0. where 𝑟, 𝑠, 𝑡 are the roots of the characteristic equation. 

Based on the above-mentioned information, we will define Narayana hybrid numbers and 

give the generating functions of these numbers, the Binet’s formula and some important 

theorems and propositions. 

2. The Narayana hybrid sequences 

Definition 1. The Narayana hybrid sequences defined as follows: 

ℋ𝑁𝑛 = 𝑁𝑛 + 𝑁𝑛+1𝑖 + 𝑁𝑛+2𝜀 + 𝑁𝑛+3ℎ 
The first few Narayana hybrid sequence can be written as: 

ℋ𝑁0 = 𝑖 + 𝜀 + ℎ, ℋ𝑁1 = 1 + 𝑖 + 𝜀 + 2ℎ, ℋ𝑁2 = 1 + 𝑖 + 2𝜀 + 3ℎ, … 

 

Theorem 2. Let 𝑛 ≥ 0 be an integer. The character of the Narayana hybrid number is: 

𝐶(ℋ𝑁𝑛) = 𝑁𝑛+1(𝑁𝑛+1 − 2𝑁𝑛+2) − 𝑁𝑛+2(𝑁𝑛+2 + 2𝑁𝑛). 
 

Proof. From the definition of the Narayana sequence, we get 

 

(𝑁𝑛 + 𝑁𝑛+1𝑖 + 𝑁𝑛+2𝜀 + 𝑁𝑛+3ℎ)(𝑁𝑛 − 𝑁𝑛+1𝑖 − 𝑁𝑛+2𝜀 − 𝑁𝑛+3ℎ)
= 𝑁𝑛

2 + 𝑁𝑛𝑁𝑛+1𝑖 + 𝑁𝑛𝑁𝑛+2𝜀 + 𝑁𝑛𝑁𝑛+3ℎ − 𝑁𝑛𝑁𝑛+1𝑖+𝑁𝑛+1
2 − 𝑁𝑛+1𝑁𝑛+2𝑖𝜀

− 𝑁𝑛+1𝑁𝑛+3𝑖ℎ − 𝑁𝑛𝑁𝑛+2𝜀 − 𝑁𝑛+2𝑁𝑛+1𝜀𝑖 − 𝑁𝑛+2
2 𝜀2−𝑁𝑛+2𝑁𝑛+3𝜀ℎ

− 𝑁𝑛+3𝑁𝑛ℎ − 𝑁𝑛+3𝑁𝑛+1ℎ𝑖 − 𝑁𝑛+3𝑁𝑛+2ℎ𝜀 − 𝑁𝑛+3
2  

If we substitute the required values, we obtain 

𝐶(ℋ𝑁𝑛) = 𝑁𝑛
2 + 𝑁𝑛+1

2 − 𝑁𝑛+3
2 −2𝑁𝑛+1𝑁𝑛+2 

= 𝑁𝑛
2 + 𝑁𝑛+1

2 −2𝑁𝑛+1𝑁𝑛+2 − (𝑁𝑛+2 + 𝑁𝑛)2 

= 𝑁𝑛+1(𝑁𝑛+1 − 2𝑁𝑛+2) − 𝑁𝑛+2(𝑁𝑛+2 + 2𝑁𝑛) 

 

Corollary 3. The norm of the Narayana hybrid sequence is: 

‖ℋ𝑁𝑛‖2 = |𝑁𝑛+1(𝑁𝑛+1 − 2𝑁𝑛+2) − 𝑁𝑛+2(𝑁𝑛+2 + 2𝑁𝑛)| 
Proof. By the definition of character and norm for hybrid numbers 

‖ℋ𝑁𝑛‖ = √𝐶(ℋ𝑁𝑛) = √|𝑁𝑛+1(𝑁𝑛+1 − 2𝑁𝑛+2) − 𝑁𝑛+2(𝑁𝑛+2 + 2𝑁𝑛)| 
‖ℋ𝑁𝑛‖2 = |𝑁𝑛+1(𝑁𝑛+1 − 2𝑁𝑛+2) − 𝑁𝑛+2(𝑁𝑛+2 + 2𝑁𝑛)| 

 

Theorem 4. Let 𝑛 ≥ 0. Then  

ℋ𝑁𝑛 =
𝑟𝑛+1(1 + 𝑟𝑖 + 𝑟2𝜀 + 𝑟3ℎ)

(𝑟 − 𝑠)(𝑟 − 𝑡)
+

𝑠𝑛+1(1 + 𝑠𝑖 + 𝑠2𝜀 + 𝑠3ℎ)

(𝑠 − 𝑟)(𝑠 − 𝑡)
+

𝑡𝑛+1(1 + 𝑡𝑖 + 𝑡2𝜀 + 𝑡3ℎ)

(𝑡 − 𝑟)(𝑡 − 𝑠)
 

Proof. From Binet’s formula for Narayana sequence in the Narayana hybrid number, we get 
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ℋ𝑁𝑛 =
𝑟𝑛+1

(𝑟 − 𝑠)(𝑟 − 𝑡)
+

𝑠𝑛+1

(𝑠 − 𝑟)(𝑠 − 𝑡)
+

𝑡𝑛+1

(𝑡 − 𝑟)(𝑡 − 𝑠)

+ (
𝑟𝑛+2

(𝑟 − 𝑠)(𝑟 − 𝑡)
+

𝑠𝑛+2

(𝑠 − 𝑟)(𝑠 − 𝑡)
+

𝑡𝑛+2

(𝑡 − 𝑟)(𝑡 − 𝑠)
) 𝑖

+ (
𝑟𝑛+3

(𝑟 − 𝑠)(𝑟 − 𝑡)
+

𝑠𝑛+3

(𝑠 − 𝑟)(𝑠 − 𝑡)
+

𝑡𝑛+3

(𝑡 − 𝑟)(𝑡 − 𝑠)
) 𝜀

+ (
𝑟𝑛+4

(𝑟 − 𝑠)(𝑟 − 𝑡)
+

𝑠𝑛+4

(𝑠 − 𝑟)(𝑠 − 𝑡)
+

𝑡𝑛+4

(𝑡 − 𝑟)(𝑡 − 𝑠)
) ℎ 

=
𝑟𝑛+1

(𝑟 − 𝑠)(𝑟 − 𝑡)
(1 + 𝑟𝑖 + 𝑟2𝜀 + 𝑟3ℎ) +

𝑠𝑛+1

(𝑠 − 𝑟)(𝑠 − 𝑡)
(1 + 𝑠𝑖 + 𝑠2𝜀 + 𝑠3ℎ)

+
𝑡𝑛+1

(𝑡 − 𝑟)(𝑡 − 𝑠)
(1 + 𝑡𝑖 + 𝑡2𝜀 + 𝑡3ℎ) 

 

Theorem 5. Let 𝑛 ≥ 0. Then  

∑ ℋ𝑁𝑘 =

𝑛

𝑘=0

ℋ𝑁𝑛+1 + ℋ𝑁𝑛 + ℋ𝑁𝑛−1 − 1 − 𝑖 − 𝜀 − 2ℎ 

Proof.  

∑ ℋ𝑁𝑘 = ℋ𝑁0 + ℋ𝑁1 + ℋ𝑁2 + ⋯ + ℋ𝑁𝑛

𝑛

𝑘=0

 

thus, we obtain 

∑ ℋ𝑁𝑘 = ℋ𝑁0 + ℋ𝑁1 + ℋ𝑁2 + ⋯ + ℋ𝑁𝑛

𝑛

𝑘=0

 

= (𝑁0 + 𝑁1𝑖 + 𝑁2𝜀 + 𝑁3ℎ) + (𝑁1 + 𝑁2𝑖 + 𝑁3𝜀 + 𝑁4ℎ) + ⋯
+ (𝑁𝑛 + 𝑁𝑛+1𝑖 + 𝑁𝑛+2𝜀 + 𝑁𝑛+3ℎ)
= (𝑁0 + 𝑁1 + 𝑁2 + ⋯ + 𝑁𝑛) + 𝑖(𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + ⋯ + 𝑁𝑛+1)
+ 𝜀(𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + ⋯ + 𝑁𝑛+2) + ℎ(𝑁3 + 𝑁4 + 𝑁5 + ⋯ + 𝑁𝑛+3) 

= ∑ 𝑁𝑘 + 𝑖

𝑛

𝑘=0

∑ 𝑁𝑘 + 𝜀 ∑(𝑁𝑘 − 1) + ℎ ∑(𝑁𝑘 − 2)

𝑛+3

𝑘=0

𝑛+2

𝑘=0

𝑛+1

𝑘=0

 

= (𝑁𝑛+1 + 𝑁𝑛 + 𝑁𝑛−1 − 1) + 𝑖(𝑁𝑛+2 + 𝑁𝑛+1 + 𝑁𝑛 − 1) + 𝜀(𝑁𝑛+3 + 𝑁𝑛+2 + 𝑁𝑛+1 − 1)
+ ℎ(𝑁𝑛+4 + 𝑁𝑛+3 + 𝑁𝑛+2 − 2) 

=  ℋ𝑁𝑛+1 + ℋ𝑁𝑛 + ℋ𝑁𝑛−1 − 1 − 𝑖 − 𝜀 − 2ℎ 

 

Theorem 6. The generating function for Narayana hybrid sequence ℋ𝑁𝑛 is 

∑ ℋ𝑁𝑛𝑥𝑛 =
𝑖 + 𝜀 + ℎ + 𝑥(1 + ℎ) + 𝑥2(𝜀 + ℎ)

1 − 𝑥 − 𝑥3

∞

𝑛=0

 

Proof. Narayana hybrid sequence ℋ𝑁𝑛 has the following form 

𝑓(𝑥) = ∑ ℋ𝑁𝑛𝑥𝑛 = ℋ𝑁0 + ℋ𝑁1𝑥 + ℋ𝑁2𝑥2 + ℋ𝑁3𝑥3 + ⋯

∞

𝑛=0

 

𝑥𝑓(𝑥) = ℋ𝑁0𝑥 + ℋ𝑁1𝑥2 + ℋ𝑁2𝑥3 + ℋ𝑁3𝑥4 + ⋯ 

𝑥3𝑓(𝑥) = ℋ𝑁0𝑥3 + ℋ𝑁1𝑥4 + ℋ𝑁2𝑥5 + ℋ𝑁3𝑥6 + ⋯ 

𝑓(𝑥) − 𝑥𝑓(𝑥) − 𝑥3𝑓(𝑥)
= ℋ𝑁0 + 𝑥(ℋ𝑁1 − ℋ𝑁0) + 𝑥2(ℋ𝑁2 − ℋ𝑁1) + 𝑥3(ℋ𝑁3 − ℋ𝑁2 − ℋ𝑁0)
+ 0 + 0 + ⋯ 
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𝑓(𝑥)(1 − 𝑥 − 𝑥3)
= 𝑖 + 𝜀 + ℎ + 𝑥(1 + 𝑖 + 𝜀 + 2ℎ − 𝑖 − 𝜀 − ℎ) + 𝑥2(1 + 𝑖 + 2𝜀 + 3ℎ − 1 − 𝑖
− 𝜀 − 2ℎ) 

𝑓(𝑥) =
𝑖 + 𝜀 + ℎ + 𝑥(1 + ℎ) + 𝑥2(𝜀 + ℎ)

1 − 𝑥 − 𝑥3
 

 

Definition 7. Let 𝑛 ≥ 0, 𝑛 ∈ ℤ. Let us define  

ℋ𝑆𝑛 = ℋ𝑁𝑛 + ℋ𝑁−𝑛 , ℋ𝑆𝑛
′ = ℋ𝑁𝑛 − ℋ𝑁−𝑛  

where 

ℋ𝑁−𝑛 = 𝑁−𝑛+𝑁−(𝑛+1)𝑖 + 𝑁−(𝑛+2)𝜀 + 𝑁−(𝑛+3)ℎ 

 

According to this new sequence, table 2 can be created. 

 

𝒏 1 2 3 4 

𝓗𝑵−𝒏 𝑖 − ℎ 1 −  𝜀 + ℎ −𝑖 +  𝜀 + ℎ −1 + 𝑖 + 𝜀 − 2ℎ 

𝓗𝑺𝒏 1 + 2𝑖 + 𝜀 + ℎ 2 + 𝑖 + 𝜀 + 4ℎ 1 + 𝑖 + 4𝜀 + 5ℎ 1 + 4𝑖 + 5𝜀 + 4ℎ 

𝓗𝑺𝒏
′  1 + 𝜀 + 3ℎ 𝑖 + 3𝜀 + 2ℎ 1 + 3𝑖 + 2𝜀 + 3ℎ 3 + 2𝑖 + 3𝜀 + 8ℎ 

Table 2. Sum and difference values of negative index Narayana sequence 

 

Theorem 8. Let 𝑛 ≥ 0, 𝑛 ∈ ℤ. Then  

ℋ𝑁𝑛−2 + ℋ𝑁𝑛−1 =  ℋ𝑆𝑛 + ℋ𝑆𝑛−2 − ℋ𝑆𝑛−3 

Proof. By the definition of ℋ𝑆𝑛, we get 

 ℋ𝑆𝑛 + ℋ𝑆𝑛−2 − ℋ𝑆𝑛−3 =  ℋ𝑁𝑛 + ℋ𝑁−𝑛 + ℋ𝑁𝑛−2 + ℋ𝑁−(𝑛−2) − (ℋ𝑁𝑛−3 +

ℋ𝑁−(𝑛−3))h 

= (𝑁𝑛 + 𝑁𝑛+1𝑖 + 𝑁𝑛+2𝜀 + 𝑁𝑛+3ℎ) + (𝑁−𝑛 + 𝑁−(𝑛+1)𝑖 + 𝑁−(𝑛+2)𝜀 + 𝑁−(𝑛+3)ℎ)

+ (𝑁𝑛−2 + 𝑁𝑛−1𝑖 + 𝑁𝑛𝜀 + 𝑁𝑛+1ℎ)

+ (𝑁−(𝑛−2) + 𝑁−(𝑛−1)𝑖 + 𝑁−𝑛𝜀 + 𝑁−(𝑛+1)ℎ)

− (𝑁𝑛−3 + 𝑁𝑛−2𝑖 + 𝑁𝑛−1𝜀 + 𝑁𝑛ℎ)

− (𝑁−(𝑛−3) + 𝑁−(𝑛−2)𝑖 + 𝑁−(𝑛−1)𝜀 + 𝑁−𝑛ℎ) 

= [𝑁𝑛 + 𝑁−𝑛 + 𝑁𝑛−2 + 𝑁−(𝑛−2) − (𝑁𝑛−3 + 𝑁−(𝑛−3))]

+ [𝑁𝑛+1 + 𝑁−(𝑛+1) + 𝑁𝑛−1 + 𝑁−(𝑛−1) − (𝑁𝑛−2 + 𝑁−(𝑛−2))]𝑖

+ [𝑁𝑛+2 + 𝑁−(𝑛+2) + 𝑁𝑛 + 𝑁−𝑛 − (𝑁𝑛−1 + 𝑁−(𝑛−1))]𝜀

+ [𝑁𝑛+3 + 𝑁−(𝑛+3) + 𝑁𝑛+1 + 𝑁−(𝑛+1) − (𝑁𝑛 + 𝑁−𝑛)]ℎ 

Then we get from definition of Narayana sequence 

ℋ𝑆𝑛 + ℋ𝑆𝑛−2 − ℋ𝑆𝑛−3

= (𝑁𝑛−2 + 𝑁𝑛−1) + (𝑁𝑛−1 + 𝑁𝑛)𝑖 + (𝑁𝑛 + 𝑁𝑛+1)𝜀 + (𝑁𝑛+1 + 𝑁𝑛+2)ℎ
= ℋ𝑁𝑛−2 + ℋ𝑁𝑛−1 

As desired. 

 

3. Conclusion 

In this study, we examined the hybrid numbers in Narayana sequence then we have expressed 

some important features, theorem, and definition of Narayana hybrid sequence. This work can 

be similarly defined on many number sequences.  
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ÖZET 

Fen bilimlerinin öğretiminin temelinde kavram öğretimi yer almaktadır. Fakat fen bilimlerinin 

doğası gereği kavramların soyut olması ve soyut kavramların öğretiminde geleneksel 

yöntemlerin kullanılması öğrencilerin anlama ve öğrenilen bilgileri akılda tutma konusunda 

zorluklar yaşamasına sebep olmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte fen bilimleri öğretiminde 

yaşanan bu zorlukların aşılmasında öğrencinin aktif katılımını gerektiren öğrenci merkezli 

yeni yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Özelliklere fen bilimlerinin öğretiminde 

öğrencilerin aktif katılımını sağlama ve yaparak yaşayarak öğrenmesine imkan verme bu 

zorlukların aşılmasında oldukça etkilidir. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir etken ise öğrencinin 

derse karşı motivasyonudur. Yapılan araştırmalar öğrencinin motivasyonunun yüksek 

olmasıyla derse karşı ilgisinin arttığını dolayısıyla daha etkili bir öğrenme sürecinin 

oluştuğunu göstermektedir. Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayan böylece 

öğretim sürecini hem eğlenceli hem de daha anlamlı kılabilecek yaratıcı dramanın alternatif 

bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, “Hücre” ünitesi kapsamında 7. Sınıf 

öğrencileriyle  “Mayoz Bölünme Konusunun Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılarak 

Öğretilmesinin Öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisinin Sınanması”  

çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 31 öğrenci deney grubu 29 öğrenci kontrol grubu 

olmak üzere yansız olarak toplam 60 öğrenci seçilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına seçilen 

sınıflar rasgele seçildiği için araştırmanın yöntemi yarı deneysel yöntemdir. Uygulama öncesi 

her iki gruba da ön test amaçlı fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeği uygulanmıştır. 

Kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle, deney grubuna ise yaratıcı drama yöntemi ile mayoz 

bölünme konusu öğretilmiştir. Çalışma sonunda son test amaçlı fen öğrenmeye yönelik 

motivasyon ölçeği uygulanmıştır. Ön-test son-test verilerinin analizi sonucunda, yaratıcı 

drama ile fen bilimleri öğretiminin geleneksel yöntemlere kıyasla öğrencilerin fen öğrenmeye 

yönelik motivasyonlarına daha çok etki ettiği gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, fen öğretimi, motivasyon 

 

 

THE EFFECT OF USING CREATIVE DRAMA METHOD IN SCIENCE TEACHING 

ON STUDENT MOTIVATION: AN EXAMPLE OF MEIOSIS 

 

ABSTRACT 

Concept teaching is at the core of teaching science. However, the abstraction of the concepts 

that science should carry and the use of traditional methods in the execution of abstraction 

concepts cause students to have difficulties in understanding and keeping the learned 
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information in mind. With the developing technology, the need for active care of the child in 

overcoming these dreams experienced in the science experiment is felt for new student-

centered methods and technical needs. It is very attractive to overcome these dreams by 

providing active input of students in teaching their sciences and allowing them to learn by 

doing. Another factor that follows learning is student motivation towards the lesson. The 

school shows that the students' motivation is high, and that their effects against the lesson are 

realized and that they have succeeded in learning effectively. Sevens, where creative drama 

can be an alternative method that allows the student to continue learning actively, thus 

providing both fun and more ways to navigate. This effect, within the scope of the "Cell" unit, 

the "Testing the Effect of Teaching Meiosis Division Using Creative Drama Method on the 

Motivation for Internal Science Learning" was carried out in 7th grade environments. For this 

purpose, a total of 60 students were selected impartially, 31 students in the experimental 

group and 29 students in the control group. Since the classes selected from the experimental 

and control groups are randomly selected, surgical intervention is semi-surgical application. 

Before the application, both groups tried to provide motivation for the use of science for pre-

test purposes. The control groups were taught traditional prisons, and the experimental group 

was taught the subject of meiosis through creative drama. At the end of the study, motivation 

expenditures for science targeting were applied for post-test purposes. As a result of the 

analysis of the pre-test and post-test data, it was observed that creative drama and science 

teaching had a greater effect on students' science desired motivations than traditionally 

compared. 

Keywords: Creative drama, science teaching, motivation 

 

 

GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin büyük bir hızda ilerlemesi, sahip olduğumuz bilgilerde değişikliklere 

sebep olmaktadır. Bilginin çok hızlı değiştiği bu dönemde, hazır bilgiyi olduğu gibi alan 

bireylerden çok, bilgiye ulaşma yollarını arayan, sorgulayan, eleştiren, problem çözme 

yetisine sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Tavukçu, 2006). Bireylerden beklenen bu 

yetilerin sağlanması ve değişen koşullara uyumlu bireyler yetiştirilmesi ise mevcut eğitim 

sisteminde yapılacak düzenlemelerle mümkündür (Baloğlu, 1990). Var olan eğitim sistemleri 

toplumlardaki gelişmeleri takip edip, bu gelişmelere uyum sağlayacak bireyler yetiştirmek 

üzere güncel olmalıdır (Hermans, Tondeur, Break ve Valcke, 2009).  

Türk Eğitim Sistemi’nde yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretim programlarının tekrar 

düzenlenmesi, eğitim sistemi için oldukça büyük ve köklü düzenlemelerden biridir. Öğretmen 

odaklı bir yaklaşımdan öğrenci odaklı bir yaklaşıma geçilmiştir ve programlarda yer alan 

etkinlikler bu yönde tekrar düzenlenmiştir (Arslan ve Özpınar, 2009; Peker ve Halat, 2008). 

Öğrenci odaklı bir programda öğrenciden beklenen, bilgiye yaparak-yaşayarak ulaşması ve 

ulaştığı bu bilgiyi zihninde yapılandırabilmesidir. Bu süreçte öğretmenden beklenen ise 

geleneksel yaklaşımlarda olduğu üzere bilgiyi aktarması değil, bilgiye ulaşma ve 

yapılandırma konusunda öğrenciye rehberlik etmesidir.  

Yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenen programlarda öğrencinin bilgiye ulaşması ve 

bilgiyi yapılandırması beklenmektedir. Bu da öğrencinin öğrenme sürecinde oldukça aktif 

olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bireylerin bu beklentileri sağlayabilmesi için derslere 

karşı tutumlarının olumlu yönde olması gerekmektedir (Tavşancıl, 2010). Sahip olunan 

tutumların davranışları ve yönelimleri etkilediği düşünülmektedir (Aronson, Wilson ve Akert 

2012; Asch, 1952).  

Fen bilimleri dersinin içeriğinde bol miktarda soyut kavram yer almaktadır ve fen bilimleri 

öğretimi önemli ölçüde kavram öğretimi şeklinde yapılmaktadır. Kavram öğretiminin 

geleneksel yöntemlerle yapılması bu kavramların somutlaştırılamamasına sebep olmaktadır. 
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Somutlaştıralamayan kavramlar ise öğretim sürecinde problemlere ve aksaklıklara sebep 

olmaktadır. Öğretim sürecindeki bu aksaklıklar ve problemler öğrencilerin derse yönelik 

olumsuz tutum sergilemesine ve motivasyon kaybına neden olmaktadır.  

Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda fen bilimleri dersi öğretim 

programının özel hedeflerine bakıldığında; bilimsel süreç becerileri kazandırmak, karşılaşılan 

bir probleme ilişkin çözüm üretebilmek, sürdürülebilir kalkınma bilinci geliştirmek, doğada 

ve yakın çevrede gelişen olaylara ilişkin merak uyandırabilmek ve tutum geliştirmek, 

muhakeme yeteneği ve karar verme becerilerini geliştirmek, yaratıcı düşünme becerisi 

geliştirmek, evrensel ahlak ve milli, kültürel ve bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini 

sağlamak gibi amaçlar karşımıza çıkmaktadır (MEB, 2018).  

Tüm bu amaçlar doğrultusunda fen bilimleri öğretiminde geleneksel yöntemlere alternatif 

öğretim yöntem ve tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretim sürecinde hem öğrencinin 

aktif olması, süreç içerisinde bir yaşantı oluşturması hem de eğlenmesini sağlayan 

yöntemlerden biri yaratıcı drama yöntemidir. 

Çağdaş Drama Derneği’ne göre yaratıcı drama, bireylerin yaşam deneyimlerinden yola 

çıkarak, bir düşüncenin ya da bir amacın rol oynama, doğaçlama gibi teknikler yardımıyla 

canlandırılmasıdır.  

Çağdaş Drama Derneği’ne göre yaratıcı dramanın genel amaçları, bireyde yaratıcılığı, iletişim 

becerilerini, problem çözme becerilerini, olayları değerlendirme becerisini, karar verme ve 

çözüm üretme becerilerini, olumlu tutum ve iletişim becerilerini geliştirmektir. 

Yaratıcı drama ve fen bilimleri dersininin amaçları incelendiğinde bireyde oluşturulmak 

istenen beceriler açısından büyük bir uyum gözlenmektedir. Bu durum yaratıcı drama 

yönteminin, fen bilimleri dersinin öğretimi sürecinde kullanılabileceğini göstermektedir. 

Alanyazın incelendiğinde fen bilimleri dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin 

kulllanıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. 

Taşkın (2013), yaratıcı drama temelli öğretimin öğrencilerin fen başarısına ve bilimsel süreç 

becerilerine etkisini incelemiştir. Araştırma sonunda, yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin 

başarısı üzerinde olumlu etkisinin olduğu ayrıca öğrencilerin problem çözme, eleştirel ve 

yaratıcı düşünme, dil ve iletişim becerilerini geliştirdiği, duyusal farkındalıklarını artırdığı ve 

hatırlamalarını kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. 

Kahyaoğlu, Yavuzer ve Aydede (2010), fen bilimleri dersinde yaratıcı drama yönteminin 

kullanılmasının akademik başarıya etkisini incelemiştir. Araştırma sonunda, yaratıcı drama 

yöntemi ile öğretimin öğrencilerin başarıları üzerinde etkili olduğu, derse karşı olumlu 

tutumlar geliştirdiği tespit edilmiştir. 

Bertiz, Bahar ve Yeğen (2010), fen ve teknoloji öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya karşı 

tutumlarını ve yaratıcı drama yönteminin fende kullanılabilirliğini araştırmıştır. Araştırmanın 

sonunda, yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deneklerin tutumunda olumlu yönde bir 

değişim meydana geldiği belirtilmiştir. 

Yılmazlar, Kolcu ve Takunyacı (2013), yaratıcı drama ile öğretimin öğrencilerin başarısı ve 

eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisi incelemiştir. Araştırma sonunda, deney 

grubunda yer alan öğrencilerin başarı testinde anlamlı derece bir farklılık görülmediği fakat 

eleştirel düşünme becerilerini anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 

Calapoğlu, Türkkuşu ve Ocak (2017), drama yöntemine göre hazırlanan etkinliklerin sekizinci 

sınıf öğrencilerinin hücre bölünmesindeki başarılarına, tutumlarına ve bilginin kalıcılığına 

etkilerini incelemiştir. Araştırma sonunda, deney ve kontrol grupları arasında başarı açısından 

anlamlı farklılık gözlenirken, bilginin kalıcılığı ve tutum açısından anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

Namdar, Bülbül ve Çankal (2018), 3.sınıf ‘Canlılar Dünyasına Yolculuk’ ünitesinin yaratıcı 

drama yöntemiyle işlenmesi sürecinde öğrencilerin fen bilimleri dersi ile yaratıcı drama 

yöntemine yönelik görüşlerine, fen bilimleri dersi başarılarındaki değişime ve fen bilimleri 
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dersine yönelik ilgilerine etkisini incelemiştir. Araştırma sonunda, yaratıcı drama yönteminin 

öğrencilerin; öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağladığı, derse yönelik ilgilerini artırdığı, 

fen bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirdikleri, oyunla eğlenerek öğrendikleri ve 

yaratıcı drama yönteminin fen kavramlarının akılda kalıcılığını artırdığı, öğrencilerin 

sosyalleşmelerine olanak sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Küçük (2022), yaratıcı drama etkinlikleriyle fen öğretiminin ve öğrenci merkezli araştırma 

inceleme yoluyla öğretimin ilkokul öğrencilerinin canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili bilişsel 

yapıları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma sonunda ise Canlıların Sınıflandırılması 

konusuna yönelik yaratıcı drama yoluyla fen öğretimi etkinliklerinin öğrenci merkezli 

araştırma-inceleme yoluyla öğretime göre bilişsel yapılardaki şemaların genişlemesine önemli 

katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Ancak, öğrencilerde konuya ilişkin bazı kavram yanılgıları 

ortaya çıkmıştır. 

Abed (2016), drama temelli fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel kavramları anlamalarına ve 

fen öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisini araştırmıştır. Araştırma, öğrencilerin fen 

öğrenmeye yönelik tutumlarında ve bilimsel kavramları anlamalarında yaratıcı dramanın 

olumlu değişiklikler meydana getirdiğini göstermektedir. Ayrıca geleneksel ve sıkıcı fen 

dersini eğlenceli ve canlı bir fen dersine dönüştürmeye yardımcı olacağını göstermektedir. 

Maharaj-Sharma (2017), fen bilimlerinin öğretiminde dramanın kullanılmasının öğrencilerin 

başarılarına ve fene yönelik tutumlarına etkisini incelemiştir. Araştırma, dramanın fen 

öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve fene yönelik tutumları üzerinde olumlu bir 

etkisinin olduğunu göstermektedir.  

Villanueva Baselga, Marimon Garrido ve Gonzalez Buron (2022), STEM eğitiminde drama 

temelli öğretim metodolojisini test etmiştir. Araştırma sonucunda uygulanan etkinliklerin 

STEM’e yönelik olumlu tutumları geliştirdiği, bilime dair sahip olunan klişileri yıkmayı 

kolaylaştıran duyguları tetiklemeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 

Bravo, Hurtado ve Gonzalez (2022), fen öğretiminde robot aktörlerle hikaye anlatımı ve 

drama etkinliklerini kullanmanın potansiyelini ve zorluklarını araştırmıştır. Araştırma, hikaye 

anlatımı ve drama etkinliklerinin öğretmenin öğrencileriyle birlikte bilimsel kavramları 

geliştirmesini kolaylaştırdığını ayrıca robotların kullanımının olumlu bir sınıf ortamı yaratarak 

öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu artırdığını ortaya koymuştur. 

Kolovou ve Kim (2020), drama yoluyla fen öğretimini örneklendirmek için drama temelli 

öğrenmeyi sorgulamaya dayalı öğrenme ile birleştiren 'Bütünleştirici Drama-Sorgulamalı 

Öğrenme‘ yi (IDI) tanıtmış ve ortaokul öğrencilerinin biyoloji ünitesindeki akademik 

başarılarına IDI’nın etkisini araştırmıştır. Araştırma, biyolojik üniteyi IDI süreci aracılığıyla 

öğrenen öğrencilerin, geleneksel öğretmen liderliğindeki eğitimi alanlara göre daha iyi başarı 

gösterdiklerini ve öğrencilerin ilgisindeki, heyecanındaki artışın öğrenmeyi kolaylaştırdığını, 

yeterlilik duygusunun üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Yılmaz (2016), ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi öğretiminde geleneksel yöntem ile yaratıcı 

drama yönteminin öğrenci başarısına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumuna etkisini 

incelemiştir. Sonuçlar, drama ile ders işlenmesinin öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı 

olumlu tutum geliştirdiklerini göstermektedir. 

Arieli (2007), yaratıcı dramanın fen bilimlerindeki etkinliğini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda, başarı testine ilişkin deney grubu lehine anlamlı bir farklılık, yaratıcı dramanın 

öğrencilerin sosyal davranışları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve yaratıcı dramanın 

zaman alıcı bir uygulama olduğu tespit edilmiştir. 

Akkuş (2016), drama yönteminin Fen ve Teknoloji dersi Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay 

Bilmecesi ünitesinin öğretiminde 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi araştırmıştır. 

Araştırma sonunda, akademik başarı açısında deney grubu lehine bulgular, drama yöntemi ile 

ders işlenmesinin olumlu tutum geliştirdiği yönünde bulgular, klasik yönteme nazaran drama 
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yöntemi ile ders işlenmesinin kalıcılığı sağladığı yönünde bulgular, drama yönteminin 

öğrencilerin motivasyonunu artırdığı yönünde bulgular tespit edilmiştir. 

Kaleli Turan (2017), ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde 5E öğretim 

modelinin derinleştirme aşamasında drama yöntemiyle desteklenerek, öğrenecekleri 

‘‘yakıtlar’’ konusunun öğrencilerin başarılarına ve enerji farkındalıklarına etkisini 

araştırmıştır. Araştırma sonunda, başarı testi son test verilerine göre deney grubu lehine 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiş ve enerji farkındalık ölçeği son test verilerine göre yine 

deney grubu lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Aksu (2019), üniversite öğrencilerinin, drama ve argümantasyon yöntemleriyle işlenen ısı ve 

sıcaklık konusundaki kavramsal anlamaları, bu iki yöntemin öğrenciler üzerinde oluşturduğu 

tutumlar ve tutumların kavramsal anlamaları ile ilişkilerini incelmiştir. Araştırma sonunda 

drama yöntemi ile işlenen derslerde daha başarılı oldukları, drama yöntemi ile dersin 

işlenmesinin öğrencilerde olumlu yönde tutum geliştirdiği tespit edilmiştir. 

Yağmur (2010), kuvvet ve hareket ünitesinde uygulanan yaratıcı drama yönteminin eleştirel 

düşünmeye ve başarıya etkisini incelemiştir. Araştırma sonunda; yaratıcı drama yönteminin 

öğrencilerin çoktan seçmeli testlerdeki başarısını etkilemediği görülmüştür. Bunun yanında 

yaratıcı drama yönteminin eleştirel düşünme becerisini olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Bu araştırmada, fen bilimleri öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının öğrenci 

motivasyonu üzerindeki etkisi incelemiştir.  

YÖNTEM 

Bu araştırmada deney ve kontrol gruplu, ön test-son test deneme modeli kullanılmıştır. 

Araştırma İstanbul Mevlana Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Random 

örnekleme ile 31 öğrenci deney grubuna, 29 öğrenci ise kontrol grubuna seçilmiştir.  

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Veri toplama aracı olarak Dede, Y. ve Yaman, S. (2008) tarafından geliştirilen ‘‘Fen 

Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır.  

VERİLERİN ANALİZİ 

Verilerin analizinde, normallik testinde p > .05 ( .2 >.05) bulunduğundan parametrik testlerin 

uygulanması uygun bulunmuştur. Grup içi karşılaştırmalarda bağımlı gruplar t-testi, gruplar 

arası karşılaştırılmalarda ise bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen 

veriler SPSS 25.0 istatistik paket programıyla test edilmiştir. Verilerin analizinde anlamlılık 

düzeyi  .05 olarak kabul edilmiştir.  

ÇALIŞMANIN UYGULANMASI 

Çalışmanın uygulanmasına başlamadan önce kontrol ve deney grubu olmak üzere her iki 

gruba da fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği uygulanmıştır. Yaratıcı dramaya yönelik 

öğrencilere bilgiler verilip, uygulama öncesi ısınma etkinlikleri yapılmıştır. Böylece 

uygulama sırasında öğrencilerin hem rahat hissetmesi hem de grup üyeleri arasında olumlu bir 

bağlılık oluşması sağlanmıştır. 

Çalışma, “Hücre” ünitesinde yer alan mayoz bölünme konusu ile ilgili etkinlikleri 

içermektedir. Mayoz bölünmenin her bir aşaması oluşturulan grup üyeleri tarafından 

canlandırılmıştır. Yaratıcı drama yöntemiyle gerçekleştirilen bu etkinlikler 4 ders saati devam 

etmiştir. Kontrol grubunda ise öğretim programında yer alan yöntem ve teknikler ile ders 

işlenmiştir. Uygulama sonunda öğrencilere son test amaçlı fen öğrenmeye yönelik motivasyon 

testi tekrar uygulanmıştır.  
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BULGULAR VE YORUMLAR 

Tablo 1  

Kontrol ve Deney Gruplarının Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Ön Test Bağımsız 

Gruplar t-testi Sonuçları 

 
 

Yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı deney grubu ile geleneksel yöntem ve tekniklerin 

kullanıldığı kontrol grubu ön test puanları arasında [T(55.7)=1.661, p>.05] anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. Uygulama öncesinde grupların fen öğrenmeye yönelik 

motivasyonlarının eşit olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 2 

Kontrol ve Deney Gruplarının Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Son Test Bağımsız 

Gruplar t- testi Sonuçları 

 
 

Yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı deney grubu ile geleneksel yöntem ve tekniklerin 

kullanıldığı kontrol grubu son test puanları arasında [T(42)=1.034, p>.307] anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. Uygulama sonrası grupların fen öğrenmeye yönelik 

motivasyonlarının eşit olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 3 

Kontrol Grubu Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Ön Test Bağımlı Gruplar t- testi 

Sonuçları 

 
 

Geleneksel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı kontrol grubunda uygulanan ön test- son test 

puanları arasında [T(28)= .533, p> .05] anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Geleneksel 

yöntemlerle işlenen ders, kontrol grubu öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik 

motivasyonlarında herhangi bir olumlu etki oluşturmamıştır. 
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Tablo 4 

Deney Grubu Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Son Test Bağımlı Gruplar t- testi 

Sonuçları 

 
 

Yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı deney grubunda uygulanan ön test- son test puanları 

arasında [T(28)=3.41, p<.05] anlamlı bir fark görülmektedir. Yaratıcı drama ile işlenen ders, 

deney grubu öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları üzerinde olumlu bir etkiye 

sahiptir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, fen bilimleri öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının 

öğrencilerin motivasyonları üzerinde etkisi incelenmiştir. Çalışma için 7. Sınıf düzeyinde 

“Hücre” ünitesine ait mayoz bölünme konusu seçilmiştir. Kontrol grubunda geleneksel 

yöntem ve tekniklerle ders işlenirken, deney grubunda geleneksel yöntem ve tekniklere ek 

olarak ayartıcı drama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma her iki grup ile 4 ders saati süre ile 

yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, kontrol ve deney grubu son test puanlarına ilişkin 

uygulama öncesi ve sonrası iki grup arasında anlamlı bir fark görülmezken, grupların bağımlı 

t- testi sonuçları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir fark gözlemlenmiştir. 

Bu da yaratıcı drama yönteminin geleneksel yöntem ve tekniklere göre öğrencilerin fen 

öğrenmeye yönelik motivasyonlarında daha etkili olduğunu göstermektedir.  

Yaratıcı drama yönteminin aktif katılımı sağlaması, sosyal ilişkileri güçlendirmesi ve 

eğlenerek öğrenme fırsatı sunmasıyla öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı olumlu tutum 

geliştirmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir. (Sağırlı ve Gürdal, 2002). 

Alanyazındaki çalışmalar ve yapılan bu çalışma gösteriyor ki, fen bilimleri dersinde 

kullanılan yaratıcı drama yöntemi öğrencilerin motivasyonunu olumlu yönde artırmaktadır. 

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, yaratıcı drama yöntemi konusunda öğretmenler 

bilgilendirilmeli, yaratıcı drama yönteminin fen bilimlerinin diğer konularında da kullanılması 

sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı spor yöneticilerinin motivasyonlarının başarı düzeylerine olan 

etkilerinin incelenmesidir. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modellerinden ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, İş 

Motivasyonu Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Liderlik tarzları kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerin analiz sonucu normal dağılım gösterdiği bulunmuştur. 

Verilerin analizinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlere olan etkilerini incelemek 

için Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılmıştır. İletişim becerileri ve başarı 

motivasyonu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda İş Motivasyonu, Örgütsel bağlılık 

ve liderlik tarzları düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Spor, Spor Yöneticisi, Motivasyon, Liderlik, Örgütsel Bağlılık. 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the effects of sports managers' motivations on their 

success levels. The relational screening model, one of the descriptive screening models, was 

used as the research model. In the research, Personal Information Form, Work Motivation 

Scale, Organizational Commitment Scale and Leadership Tazes were used to collect data. The 

data obtained as a result of the research were analyzed using the SPSS statistical program. It 

was found that the data obtained in the study showed a normal distribution as a result of the 

analysis. In the analysis of the data, One-Way Analysis of Variance (Anova) was used to 

examine the effects of independent variables on dependent variables. Pearson Product-of-

Moments Correlation technique was used to Decipher the relationship between 

communication skills and achievement motivation levels. As a result of the research, a 

significant relationship was found between the levels of Work Motivation, organizational 

Decisiveness and leadership styles.  

Keywords: Sports, Sports Manager, Motivation, Leadership, Organizational Commitment. 

 

1. GİRİŞ 

Motivasyon kelimesi Türkçe’deki güdü kelimesini karşılamaktadır. Kelimenin kökeni Latince 

Movere yani harekete geçmekten gelmektedir. Motivasyon, insan ya da insanları bir hedefe 

bağlı şekilde hareketlendiren, iç ya da dış etkenler vasıtasıyla sağlanan bir durum olarak 

tanımlanmaktadır (Genç, 2012). Motivasyon insanların hareketlerine bakarak gözlemlenebilir 

fakat her etken her kişiyi motive etmemektedir. Motivasyon tümüyle bireysel bir tutumdur ve 

bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Motivasyon, kişinin hareketlenmesini, istek durumunda 
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olmasını, efor harcamasını gerektiren bir hal olarak ifade edilmektedir (Konter, 1996). 

Sporda motivasyonu, sporla uğraşan kişinin ilerleyen zamanlara dönük beklentilerindeki 

fazlalaşma sonucunda oluşmaktadır. Bir konuda başarılı olmaktan ötürü duyulan zevk ve 

olunan tatminkarlık, gelecekteki olası başarılar bakımından sporla uğraşan bireyde yeni istek 

ve yeni beklentiler oluşmasına neden olmasını sağlamaktadır. Bu durumdaki motivasyon 

başarı motivasyonu olarak tanımlanmaktadır. Fakat başarı motivasyonunda bulunan gelişim 

aşamalarının bir kapsamı bulunmaktadır. Her sporcunun fazla başarı motivasyonuna sahip 

olması beklenmemektedir. Aynı zekâ seviyesindeki benzer bölgede büyüyen sporcuların 

başarı motivasyonları aynı seviyede olmayabilir. Sporcuları negatif olarak etkileyen 

konulardan biri de sporcu kişinin yaşanmışlıklarıyla beklentileri arasında karşıtlıkların olması 

ve ayrımların bulunmasıdır. Bir sporcunun birtakım hareketleri rahat bir şekilde yaparken, 

benzer hareketleri de rahat bir şekilde yaparım düşüncesine girerek beklenti oluşturması bu 

duruma örnek gösterilmektedir. Ancak bu durumda gelişim görülmez, performansı artmazsa 

kişi karamsarlığa kapılabilmektedir. Bir sporcunun çok sık şekilde başarısız olması, 

öğrenilmiş çaresizliğin oluşmasına neden olmaktadır (Aktop, 2002). 

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

2.1. Spor Yönetimi Kavramı  

Sporun ülkelerde yaygınlaşması ve gelişmesi, spor teşkilatlanması ve yönetimine bağlıdır. 

Genel yönetim bilimi faaliyet ve fonksiyonları, spor yönetimi alanı için de geçerlidir. Spor 

yönetimi, kamu ve özel sektörde faaliyet göstermektedir. Birey ve toplum açısından faydalı 

her kurum gibi, spor da bir toplumsal kurumdur. Bu sebeple genel yönetim bilimi ilke ve 

kuralları toplumsal bir kurum olan spor ve spor yönetimi açısından da uygulanmaktadır 

(Sunay, 2016). Spor yönetiminin ana hedefi spor etkinliklerini akıllı ve bilimsel yöntemlerle 

yürütülmesinin nasıl olabileceği konusunda araştırmacı olmak ve bu bulguları yönetim 

ilkelerine dönüştürmektir. Spor yönetimi, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin 

geliştirilmesinin yanında, personel sağlama, denetimi ve spor tesis yönetimi ile sportif faaliyet 

organizasyonları, spor politikaları, mevzuatı, teşkilatlanması ve spor yöneticiliği gibi konuları 

incelemektedir (İmamoğlu, 1992). 

2.2. Spor Yönetiminin Görevleri  

Spor yönetiminin en önemli görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir (Danacı, 2015):  

a) Bireylerle etkili çalışma 

b) Etkili işletme yönetimi 

c) Spor için yeterli fiziksel yapının hazırlanması 

d) Akılcı bir spor programının geliştirilmesi  

e) Mesleğe hizmet 

2.3. Spor Yöneticisi  

Sunay (1998), spor yöneticisini şu şekilde tanımlamaktadır;  

a) Modern yönetim bilimi karar, ilke ve yöntemlerine hâkim olan, bu ilke ve 

yöntemleri karşılaştığı her türlü problem, durum ve olaylara uygulayabilen,  

b) Spor kavramına hâkim,  

c) Spor örgüt ve organizasyonlarında, toplumun karşılaştığı problemlere bilimsel 

yöntemlerle çözüm bulabilen,  

d) Personelin güdülenmesi için gerekli ödül ve ceza olanaklarını kullanabilme 

becerisine sahip olan,  

e) Spor alanıyla ilgili uzmanlarla bağlantı kurup bilgi alışverişi yapabilen,  

f) Uluslararası ilişkiler kurup ülke sporunu geliştirmeye yönelik program geliştirme 

bilgi ve becerisine sahip kişilerdir.  
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2.4. Spor Yöneticiliği  

2.4.1. Yönetici Kavramı  

Yönetim kavramı toplumsal yaşamda büyük küçük bütün gruplarda, biçimsel örgüt veya 

biçimsel olmayan gruplarda, diğerlerini etkilemek veya diğerleriyle iş birliği gerçekleştirerek 

belli amaç ya da amaçları gerçekleştirmek maksadıyla sürdürülen faaliyetleri ifade etmektedir 

(Eryılmaz, 2002). 

Yöneticiliğin eğitim ve öğretim neticesinde edinilen bilgiye dayalı bir süreç mi, yoksa bir 

sanat mı olduğu konusunda, uzun zamandır süregelen tartışmalar bulunmaktadır. İşletmelerin 

gün geçtikçe büyümeleri, kompleks duruma gelmeleri, işlevlerinin farklılaşması benzeri 

hususlar, söz konusu kuruluşların yönetiminde iyi eğitim almış ve deneyimli profesyonellerin 

yer almasını kaçınılmaz kılmaktadır (Gümüş, 2012). 

Yöneticilerin Bireysel Özellikleri (Barutçugil, (2006).): 

 Sorun çözme becerisi 

 Takım çalışmasına yatkınlık 

 Olumlu zihinsel tutum 

 İletişim kurma yeteneği 

 İlişki kurma yeteneği 

 Girişkenlik 

 Kendine güven 

 Kararlılık 

 Dayanıklılık 

 Liderlik 

 Sabırlı olma 

 Soğukkanlı olma 

 Yaratıcı olma 

 Rahat ve açık olma 

 Yenilikçi olma 

 

2.4.2. Spor Yöneticisi 

Spor yöneticisi; spor faaliyet ve hizmetlerinin sevk ve idaresinde farklı rollerde görev yapan, 

söz konusu faaliyet ve hizmetlerinin icra edilmesinde vazifeli kimselerdir (Demirci, 1986). 

Spor yöneticisi, modern bir yöneticinin sahip olması zorunlu olan niteliklerin hepsine haiz ve 

bunlara ek olarak, yönetimi, sporu bilen, toplumu, sporcuyu ve insanı tanıyan, spor 

yönetiminin amaçları çerçevesinde bilerek, isteyerek ve severek, fedakârca hizmet sunan 

kimse olarak tanımlanabilir (Yetim, 2005).  

Sunay (2009) tarafından, spor yöneticisinin özellikleri üç grupta ele alınmıştır;  

a) Genel kültür,  

b) Spor alanı bilgisi ve 

c) Spor yöneticiliği meslek bilgisi ile alakalı niteliklerdir.  

d)  

Tablo 1. Spor yöneticisinin nitelikleri 
Nitelikler  Açıklama  

Genel Kültür; spor yöneticileri, birey ve toplum 

ile sporun problemlerini saptamayı, çözüm 

yöntemleri araştırmayı, ülkenin kültürel ve 

ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı ve bilinç 

kazandırmayı hedeflerler, bundan ötürü spor 

yöneticisinin genel kültür ile alakalı olarak 

belirtilen  

i. Sporcuların problemlerine karşı duyarlı olmak, 

çözüme kavuşturulması adına gayret göstermek.  

ii. Kurum içi ve kurum dışı birey ve kuruluşlarla 

iş birliği gerçekleştirmek  

iii. İletişim tesis edebilecek seviyede yabancı dil 

bilgisi olmak  

iv. Çevresiyle iş birliği içerisinde hareket etmek  

v. Kendisiyle barışık, öz eleştiriye ve eleştiriye 
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açık yapılı olmak  

niteliklere haiz olması beklenmektedir.  
vi. Etkili bir iletişim kabiliyeti bulunmak  

vii. Bilgisayar kullanma konusunda yeterli olmak  

Spor Alan Bilgisi; spor yöneticisi, spor 

bilimlerinin teorik ve uygulamalı alanlarında 

sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişim 

sağlamayı ve hayat boyu spor yapma bilinci ve 

niteliklerini edindirmeyi hedefler. Spor 

yöneticileri;  

i. Sporla alakalı araç-gereç, tesis ve teknolojiyi 

bilmeli, bunları geliştirme ve kullanma 

konusunda yeterli olmalıdır.  

ii. Spor branşlarının taktik, teknik ve kuralları ile 

alakalı bilgi ve becerilere haiz olmalıdır.  

iii. Sporla alakalı olarak icra edilen araştırma ve 

incelemeleri takip etmeli ve değerlendirmelidir. 

İnsan organizmasının görevleri ve yapısı ile 

alakalı bilgi sahibi olmalıdır.  

iv. Sporun tarihi gelişimi ve tanımına ilişkin bilgi 

sahibi olmalıdır.  

v. İnsan hareketlerini tahlil edebilecek seviyede 

gözlem becerisine ve bilgiye sahip olmalıdır.  

Spor Yöneticiliği Meslek Bilgisi; spor yöneticisi, 

yönetimin fonksiyonları ile kural, yöntem ve 

ilkelerinin spor alanına uygulanmasına yardım 

edecek disiplin ve niteliklerine ilişkin olarak;  

i. Halkla ilişkileri bilmelidir.  

ii. Toplumun spor konusundaki ihtiyaç, istek ve 

beklentilerinin bilincinde olmalıdır.  

iii. Ceza ve ödül sistemini zamanında, yerinde ve 

dengeli kullanma davranışlarını 

sergileyebilmelidir  

iv. Liderlik özelliklerine sahip, disiplinli ve 

güvenilir olmalıdır.  

v. Uluslararası spor teşkilatlarına ilişkin olarak 

bilgi sahibi olmalıdır.  

vi. Spor teşkilatını tanımalı, onlarla ilişkilerini 

devam ettirebilmelidir.  

vii. Çevreye ve astlarına yönelik tutarlı 

davranışlar sergilemelidir.  

viii. Spor mevzuatını bilmeli, mevzuata hakim 

olmalıdır.  

ix. Sportif etkinlikler tertipleyebilmelidir.  

x. Yönetim kavramının işlevlerinin bilincinde 

olmalıdır.  

xi. Yöneticiliği sevme, benimseme ve spor 

yönetimi konularında çalışmaktan haz almalıdır.  

xii. Spor Yöneticisinin spor teşkilatı içerisindeki 

konumunu, sorumluluk ve görevlerini bilmelidir.  

Sunay, (2009).  

 

2.5. Spor Yöneticilerinin Nitelikleri  

2.5.1. Genel Kültür  

Spor yöneticisi adaylarına, bireylerin ve toplumun spor alanında karşılaştıkları problemleri 

tanımlama, çözümler üretme, sporun her alanda gelişmesine katkı sağlama bilinci 

kazandırmayı amaçlamaktadır (Parlar, 2021).  
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2.5.2. Spor Alan Bilgisi  

Spor alan bilgisi, uygulama ve teori eğitimleriyle, spor yöneticisi adaylarına, alanlarında 

sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişim sağlama, sporu kitlelere yayma ve yaşam boyu spor yapma 

bilinç ve niteliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır (Kurudirek, 2011).  

2.5.3. Spor Yöneticiliği Meslek Bilgisi  

Meslek bilgisi, spor yöneticisi adaylarına, modern yönetim anlayışı, yönetim fonksiyonları ve 

yönetim ilke, yöntem ve kurallarının spor alanına uygulanması konusunda bilinç ve nitelik 

kazandırmayı amaçlamaktadır.  

2.6. Motivasyon Türleri   

Motivasyon belli vakitlerde belli bir formda eyleme geçmemize neden olan birçok psikolojik 

ve fizyolojik unsurlardır. Kişi motive olduğunda genel olarak üç tane nitelik ortaya çıkar 

(Plotnik, 2009):  

1- Bir takım eylemler gerçekleştirmek için kuvvet toplar.  

2- Bu kuvveti belirli bir amaca ulaştırabilmek için manipüle eder.  

3- Belirlenen amaca erişebilmek için çeşitli duygular besler.  

 

2.7. Spor ve Motivasyon  

Motivlerin temelinde gereksinimler bulunmaktadır. Aç kalmak, susuz kalmak, uyuma vb. ana 

gereksinimler, sosyal bir varlık olan insanın sosyal ilişkiler kurma gibi daha başka 

gereksinimleri, bu gereksinimleri tamamlama ve var olan eksiklikleri karşılamak için, genel 

ve belirli olmayan bir davranış girişimine neden olurlar. Başka bir deyişle gereksinimler, 

hayatta olma, kendini müdafaa etmeye sebep olan nesnel gereksinimler olarak kendini ifade 

eder (Aycan & Yıldız, 2014). 

Spesifik bir spor eyleminin amacını tayin eden spor motivlerini; eylemin kendisi ve o eylemi 

gerçekleştiren sporcu ile var olan ilişkiye göre Gabler motivleri iki kısımda işlemiştir. İlk 

kısımda yer alan motivler, direkt spor eylemiyle, spor eyleminin neticesiyle ve de daha öte bir 

hedefe erişmek için bir vesile olarak tekrar spor eyleminin kendisi ile alakalıdır. Buna göre 

spor motivi altıya ayrılır:  

1. Spor eylemi ve direkt sporcu ile alakalı motivler. 

2. Spor eyleminin kendi ve sosyal koşullar içinde sporcu ile alakalı motivasyon 

sağlayan unsurlar. 

3. Spor eyleminin neticesi ile direkt sporcu ile alakalı ilgili motivasyon unsurları. 

4. Spor eyleminin neticesi ve sosyal iletişimde sporcu ile alakalı motivasyon unsurları. 

5. Büyük hedeflere ulaşma amacıyla bir vesile olarak spor eylemi ve direkt sporcu ile 

alakalı motivasyon unsurları. 

6. Daha öte hedeflere ulaşmak için bir vesile olarak spor eylemi ve toplumsal çatı 

içinde sporcu ile ilgili motivler. 

2.8. Sporda Motivasyon Çeşitleri 

Spor motivasyonunun altında yatan birden fazla sebep bulunmaktadır. Sporda motivasyonu 

anlayabilmek için sporun fiziksel/biyolojik, ruhsal ve toplumsal yanlarına bakmak faydalı 

olacaktır.  

 Sporun biyolojik unsurları: Hareket etme uyaranı, organizmada etkili olan uyaranların 

en önemli olanlarından birisidir. Hareket etme uyaranının olmayışı, erişkinlerde 

“atrofi” ye (körelme) sebep olmakta, gelişen organizmalarda da biçimsel ve işlevsel 

bozukluğa neden olur. Başka bir ifadeyle insanların en mühim gereksinmelerinden biri 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 Sporun sosyal özellikleri: Son yıllarda spor faaliyetleri boş vakit etkinliği olarak 

görülmemeye başlanmış, artık sosyal, politik, ekonomik özellikleri kapsayan özel bir 

konumda algılanmaktadır. Özellikle; medyada, internette sporla ilgili yayınlar büyük 
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toplulukları spora yöneltmiş, bu durum da iş insanlarının, politikacıların spora ilgisini 

artırmıştır. Gençlere spor; sosyal çevresinde beğenilme, kahraman olma, şöhret gibi  

büyük başarılarla güçlü maddi koşullar gibi imkânlar sunmaya başlamıştır. Böylece 

daha fazla sayıda insan küçük yaşta spor yapmaya başlamıştır. 

2.9. Sporda Motivasyon Kuramları  

Motivasyona yönelik yapılan çalışmalarda motivasyonun ruhsal bir süreç olduğunun altı 

çizilmektedir. Bu süreç bilişsel ve duyuşsal manada etkili etkenleri içinde bulundurmaktadır. 

Bu etkenlerle motivasyon arasında doğrudan bir alakalı olmakla beraber duygular neticesinde 

verilen reaksiyonlar motivasyonun başarısına da etki göstermektedir(İkizler, 1993). 

Motivasyon sözcüğünün kavranması gerçekleştirilen işle alakalı iyi performans göstermenin 

ön şartı olarak belirlenmiştir. Spor yapan birinin motivasyon sözcüğünü benimsemesi ve onu 

ruhsal olarak idare etmeyi iyi becermesi gerekmektedir. Spor ve spor psikolojisi kurallarından 

oluşan motivasyon sporcular bakımından her boyutuyla büyük öneme sahiptir (Terzioğlu, 

1992). 

Motivasyonlar spor aktivitelerinin neticelerine bağlı şekilde de değişebilmektedir. Dolaylı 

veya doğrudan sporcunun kendiyle alakalı olan motivasyon ilişkileri altı farklı boyutta ele 

alınmıştır. Bu boyutlar şu şekilde verilmiştir (İkizler ve Karagözoğlu, 1997): 

- Başarı Motivasyonu  

- Başarı Gereksinim Kuramı 

- Hedefi Gerçekleştirme Kuramı  

- Yüklenme Kuramı  

 

3. YÖNTEM VE BULGULAR 

Amaç: Bu araştırmanın amacı spor yöneticilerinin motivasyonlarının başarı düzeylerine olan 

etkilerinin incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma modeli olarak betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, İş 

Motivasyonu Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Liderlik tarzları kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın bağımsız değişkenlerinin iş motivasyonu, örgütsel bağlılık ve liderlik tarzları ile 

ilişkisinin değerlendirilmesinde parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü 

varyans analizi kullanılmıştır. Bağımlı değişkenlerin bir biri arasındaki ilişkinin 

incelenmesinde ise Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık değerinin (p değeri) 

0,05’in altında olması anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma: Katılımcıların 188’i (%94) erkek, 12‘si (%6) kadındır. Araştırmaya 

dahil edilen bireylerin, 27’si 21-30 yaş aralığında, 97’si 31-40 yaş aralığında, 65’i 41-50 yaş 

aralığında ve 11’i 51 ve üzeri yaşa sahip olup, 162’si evli, 36’sı bekardır. Katılımcıların 174’ü 

lisans 26’sı yüksek lisans mezunudur. İş motivasyonu etkileyen değişkenler incelendiğinde 

cinsiyet, medeni durum, Yönetici olma anlamlı bağımsız değişkenlerdir (p<0,05). Örgütsel 

Bağlılıkta ise cinsiyet anlamlı bir değişken olarak ön plana çıkmaktadır (p<0,05). İş 

motivasyonu ile örgütsel bağlılık ve liderlik tarzları arasında orta şiddetli pozitif korelasyon 

tespit edilirken, liderlik tarzlar ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü zayıf korelasyon 

tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ 

Örgütsel bağlılığın yansımasına ilişkin olarak, liderlik stilleri kavramlarının spor 

yöneticilerini benzer oranlarda etkilediği ve her iki kavramı etkileyen değişkenlerin birbiriyle 

pozitif yönde ilişkili olduğu ve spor yöneticilerine pozitif olarak yansımıştır. Örgütsel 

bağlılığı yüksek olan spor yöneticilerinin hem optimal performans ruh haline hem de 

performans için motivasyona sahip oldukları saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda spor 

yöneticilerinde iş Motivasyonu, Örgütsel bağlılık ve liderlik tarzları kavramlarının birbiri ile 
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ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle spor yöneticilerinin liderlik tarzlarının 

geliştirilmesinde iş motivasyonu ve örgütsel bağlılığın önemli faktörler olduğu çalışmanın 

önemli bir sonucudur. 
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ÖZET 

Süt üretim istatistiklerinde koyun keçi süt üretiminin arttığına dikkat çekerek “2021 yılı 

rakamlarına göre toplam süt üretimimiz 23 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 

yılına göre yüzde 1,3 oranında bir azalış söz konusu ancak koyun ve keçi süt üretim 

miktarlarında artış gerçekleşmiştir. 2020 yılına göre 2021 yılında koyun sütü yüzde 5,6 

artarak 1 milyon 144 bin ton olmuştur. Toplamda ise koyun keçi süt üretimi yüzde 9,5 

oranında artarak 1 milyon 766 bin ton rakamına ulaşmıştır. Dolayısıyla koyun ve keçi sütü 

üretimlerindeki artış hayvansal üretim adına olumlu bir gelişmedir. Türkiye’de süt tipi koyun 

yetiştiriciliğinin en temel sorunlarından biri, İspanya, Fransa ya da İtalya gibi süt verimi başat 

olan ya da çok öne çıkan fazla sayıda ırkın olmayışıdır. Yağlı kuyruklu koyunlarımızdan 

İvesi, ince kuyruklu koyun ırklarımızdan ise Sakız, Tahirova ve Sönmez gibi bazı ırklarımızın 

dışında koyunlar genellikle kombine verimli olarak yetiştirilmektedir. Burada bir diğer önemli 

sorun ise Türkiye’de damızlıkçı ve hastalıklardan ari koyunculuk işletmelerin sayısının çok az 

olmasıdır. Özellikle damızlık koyun ve koç temini ile bunun önemli bir kısmının ithal olması, 

süt tipi koyun yetiştiriciliğini dışa bağımlı hale getirmektedir. Konunun pazar boyutu da ele 

alındığında, yani koyun sütünden yapılmış ürünlerin tüketiminin yüksek olmaması arz-talep 

dengesini diğer hayvan türleri lehine çevirmektedir. Bir başka deyişle Türkiye’de koyun sütü 

ve bundan yapılmış olan ürünlerin tüketimi de çok yüksek düzeyde değildir. Koyun sütünün 

kendine has kokusu ve genellikle elle sağımdan kaynaklı genel koku probleminin bu duruma 

neden olduğu düşünülmektedir. Bu bildiride; Türkiye’de süt tipi koyun yetiştiriciliğinin 

önemi vurgulandıktan sonra mevcut ırkların durumu ve geleceğine yönelik bazı öneriler 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, koyun sütü, pazar, tüketim alışkanlıkları 

 

 

DAIRY SHEEP BREEDING in TURKEY and ITS FUTURE 

 

ABSTRACT 

"According to the data of 2021, our total milk output has been 23 million 200 thousand 

tonnes," the author notes, highlighting the rise in the production of sheep and goat milk in 

milk production statistics. Compared to 2020, there is a 1.3 percent decline, but there has been 

an increase in the production of sheep and goat milk. Sheep milk production climbed by 5.6 

percent in 2021 compared to 2020 and reached 1 million 144 thousand tons. Production of 

milk from sheep and goats increased overall by 9.5 percent to 1 million 766 thousand tons. 

Thus, the rise in sheep and goat milk production is a good thing for the animal production 

industry. The lack of many breeds, such as those from Spain, France, or Italy, with dominant 

or noticeable milk yields, is one of the most fundamental issues with dairy sheep breeding in 

Turkey. Sheep are often raised with combined efficiency, except for a few of our breeds, 

including Awassi from our fat-tailed sheep and Chios, Tahirova, and Sonmez from our thin-

tailed sheep breeds. Another significant issue is that Turkey has very few breeding and 
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disease-free sheep breeding operations. Dairy sheep breeding is particularly dependent on 

outside sources due to the availability of breeding sheep and rams and the importation of a 

sizable portion of this. When looking at the issue from a market perspective, it is important to 

note that there is a low demand for items made from sheep's milk, which tilts the supply-

demand equation in favor of other animal species. In other words, Turkey does not have a 

very high level of consumption of sheep milk and products manufactured from it. It is 

believed that the distinctive odor of sheep's milk and the general odor issue typically brought 

on by manual milking are to blame for this issue. After highlighting the significance of dairy 

sheep breeding in Turkey, some recommendations will be made for the present and future of 

the existing breeds. 

Keywords: Türkiye, sheep milk, market, consumption habits 

 

GİRİŞ 

Süt ve süt ürünleri, insan beslenmesinde hayati öneme sahiptir. Bir başka deyişle dünyada süt 

ürünleri, milyonlarca insan için önemli bir geçim kaynağıdır.  Dünya süt üretiminin %81 inek 

sütü, %15 manda sütü, keçi, koyun ve deve sütü ise yaklaşık %4’ünü oluşturmaktadır (FAO, 

2020). 2021'de süt üretimi %1,1 artış arak yaklaşık 887 Mt'a ulaşırken bu artıştaki en önemli 

nedeni Hindistan ve Pakistan'da gerçekleşen üretim artışıdır.  Dünyada üç büyük süt ürünleri 

ihracatçısı olan Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde 

süt üretiminde sınırlı bir atış sonrası hafif bir düşüşe kadar değişiklik göstermiştir 

(EUROSTAT, 2020). Süt ürünleri dünya ticaretindeki artışlar, esas olarak dünyanın en büyük 

süt ürünleri ithalatçısı olan Çinin neden olduğu güçlü talepten kaynaklanmıştır. 

Türkiye koyun ırklarının genetik ıslahı doğrultusundaki çalışmalar, ağırlıklı olarak kamu 

kurumları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda, araştırıcılar başlıca iki konu üzerinde 

durmuşlardır. Bunlardan birincisi gerek doğa ve iklim koşulları gerekse işletme yapıları ve 

pazar taleplerinin ayrı oluşu, bütün koyunculuk işletmelerinde aynı ırkın ya da aynı tipin 

yetiştirilmesine uygun olmayışı gerçeğidir. Bu nedenle ıslah çalışmalarında, çeşitli genetik 

yapılarda damızlık özdek üretmek gündemdeki ilk konu olmuştur. Buna koşut olarak ikinci 

konu, işletmelerdeki koyun varlığının verimlilik açısından durumlarının saptanmasıdır 

(Cedden ve ark. 2022). Bu şekilde Türkiye’nin değişik yörelerinde, hangi verim tipinde ve ne 

miktarlarda damızlığa gereksinme duyulduğu konusunda araştırmalar üretilmeye çalışılmıştır. 

Bu makalede; Türkiye’de süt tipi koyun yetiştiriciliğinin önemi vurgulandıktan sonra mevcut 

ırkların durumu ve geleceğine yönelik bazı öneriler verilecektir 

DÜNYA KOYUN VARLIĞI 

FAO veri tabanına göre, her kıtadaki dünya koyun ve keçi nüfusu Çizelge 1'de gösterilmiştir. 

Asya en büyük koyun ve keçiye sahiptir (Mazinani ve Rude, 2020). Diğer kıtalarla 

karşılaştırıldığında dünya nüfusa göre dünya koyun ve keçi varlığının sırasıyla; %43,6'sı ve 

%55,4'ünü oluşturmaktadır (FAO, 2020). Bir başka deyişle koyun ve keçi sayısında önemli 

artışlar söz konusudur ve çoğunlukla artan dünya çapında et ve süt talebi (Assan, 2020). 

Koyun nüfusu 512 milyon olup en fazla koyuna sahip ülkeler Çin, Hindistan, İran, Moğolistan 

ve Türkiye olmuştur. Afrika 388 milyon keçiye sahipti ve Nijerya, Sudan, Çad, Etiyopya ve 

Kenya en fazla keçi popülasyonuna sahiptir. Afrika'da toplam koyun nüfusu 352 milyon olup, 

ilk beşte Cezayir, Çad, Etiyopya ve Kenya yer almaktadır. Avrupa'da 17 milyon keçi ve 131 

milyon koyun vardır (Mazinani ve ark. 2019). Rusya, İspanya, Romanya, Yunanistan ve 

İtalya en fazla keçi popülasyonuna sahip beş ülke oldu ve bu kıtadaki koyun popülasyonunun 

çoğu İspanya, Almanya, Rusya ve Fransa'da bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Amerika'da 38 

milyon keçi olup Brezilya, Meksika, Arjantin, Haiti ve Bolivya bu kıtadaki en büyük keçi 

popülasyonuna sahip ülkelerdir.  Koyun varlığı, 84 milyon baş olup bu veriler 46 ülkeye aittir.  
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Çizelge 1. Kıtalara göre koyun varlığı  

Kıtalar Koyun sayısı 

(milyon baş) 

% Koyun yetiştiren 

ülke sayısı 

Asya 512 43.6 45 

Afrika 352 30.00 58 

Avrupa 131 11.2 46 

Amerika 84 7.1 46 

Okyanusya 95 8.1 8 

Toplam 1173 100 192 

 

Süt tipi koyun ve keçiler, dünya keçi ve koyun popülasyonunun %20,8'ini oluşturmaktadır. 

Ancak dünyadaki toplam süt üretiminin sırasıyla; %1,3'ünü ve %1,9'unu üretirken sığırların 

ürettiği süt %83,1'dir (Ligda ve ark. 2022). Asya'da keçi sütü yerel olarak kullanılır ve 

genellikle ticari olarak satılmaz. Süt keçisi üretimi için ticari pazarların çoğu İspanya, 

Yunanistan, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerindedir (Liang ve Paengkoum, 2019). 

2.DÜNYADA KOYUN SÜTÜ ÜRETİMİ 

Dünyada yaklaşık 2.200 milyon baş küçükbaş hayvan olup bunların %20,8'i süt üretimine 

yöneliktir (Çizelge 2). Bu yüksek hayvan sayısına rağmen, koyun ve keçi sütü, 2016 yılında 

dünyadaki toplam süt üretiminin sırasıyla yalnızca %1,3 ve %1,9'unu (799 Mt) 

oluşturmaktadır. Sığır (%83,1) ve manda (%13,1) en önemli süt üreticileri olup deve sütü 

dünya süt üretiminin sadece %0,3'ünü oluşturmaktadır (FAO, 2020). Bununla birlikte, dünya 

çapındaki koyun ve keçi sütü üretimi son 50 yılda iki kattan fazla arttı ve bu trendin 

sürdürülmesi halinde yaklaşık 2,7 Mt (+%26) ve 9,7 Mt artması beklenmektedir. Dünya 

çapında süt tipi koyunlardan (yani süt, et ve yün) ve süt keçilerinden (yani süt ve et, lif üretimi 

ihmal edilebilir düzeydedir; (EUROSTAT, 2020).  

 

Çizelge 2. Dünyada kıtalara göre koyun varlığı ve koyun sütü üretimine at bazı bilgiler 

Kıtalar Toplam 

koyun 

sayısı 

(milyon 

baş) 

Dünya 

koyun 

varlığı 

içindeki 

oranı 

(%) 

Sağmal 

koyun 

sayısı 

(milyon 

baş) 

Toplam 

içindeki 

payı (%) 

Süt  

Üretimi 

(mt) 

Toplam 

koyun sütü 

üretimindeki 

payı(%) 

Asya 512 43.6 135 54.0 4.73 45.6 

Afrika 352 30.0 79 31.7 2.54 24.5 

Avrupa 131 11.2 33 13.3 3.01 29.0 

Amerika 84 7.1 3 1.1 0.09 0.9 

Okyanusya 95 8.1 0.1 0 0.01 0 

Toplam 1.173 100 250 100 10.37 100 

Kaynak: FAO, 2020 

 

3. TÜRKİYEDE KOYUN SÜTÜ ÜRETİMİ VE SÜT TİPİ KOYUN IRKLARI 

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı 2022 Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş, keçi sayısı ise %0,1 azalarak 12 

milyon 325 bin baş olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 2020). Süt ve döl verim yönlü tipler 

özellikle Batı Anadolu koşulları için oluşturulmuştur (Kaymakçı ve Taşkın, 2008; Sönmez ve 

ark. 2009). Bunların başlıcaları; Tahirova, Sönmez, Acıpayam ve Türkgeldi tipleridir. Orta 

Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri için de elde edildiği belirtilen Bafra 

koyunu vardır. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından geliştirilen Çukurova 
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koyunu da geliştirilmiştir.  Süt ve döl verim yönlü tiplerin genel özellikleri şunlardır; • 

Genelde süt ve döl (et) verim yönlü tiplerdir, ancak aynı zamanda kuzu eti üretimi için uygun 

ana ve baba soylar olma özelliğine de sahiptirler. • Erken yaşta damızlıkta kullanılabilirler. • 

Verim güçleri (süt, döl, yapağı) yerli ırklara göre en az 2-3 kat daha fazladır. • 

Oluşturuldukları bölgelerin iklim ve çevre koşullarına uyum yetenekleri yüksektir. • Kimileri 

örneğin Acıpayam tipi yağlı kuyruklu yerli koyunları doğal olarak aşabilir. • Büyük sürü 

koyunculuğundan daha çok küçük sürü koyunculuğuna ve aile tipi koyunculuğa uygun özellik 

gösterirler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çukurova Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat 

Fakültesi, 19 Mayıs Üniversitesi ile 18 Mart Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümündeki öğretim 

üyelerinin çalışmalarıyla elde edilen ya da geliştirilen koyun tipleri ve bunlara ait bazı verim 

özellikleri sırasıyla aşağıda özetlenmiştir (Kandemir ve ark. 2015; Kandemir ve Taşkın, 2022; 

Taşkın ve Kandemir, 2022; Cedden ve ark. 2022). 

Tahirova Koyunu  

Tahirova, Doğu Friz x Kıvırcık birleştirme (kombinasyon) melezlenmesiyle oluşturulmuştur. 

Tip, % 75 Doğu Friz + % 25 Kıvırcık genotipi içermektedir. Doğumda kuzu sayısı 1.60–

1.80'dir. Kuzuların doğum ağırlığı 4.0–4.5 kg'dır. Üçüncü ay canlı ağırlığı 28–30 kg kadardır. 

Ergin yaş canlı ağırlığı koyunlarda 55–60 kg, koçlarda 80–90 kg'dır. Laktasyon süresi 200-

240 gün, laktasyon süt verimi 250-300 kg'dır. Birörnek yapağı verir ve ölü kıl içermez. 

Tahirova Tarım İşletmesi'nde oluşturulmuştur. Tahirova tipi, Güney Marmara, Trakya ile Ege 

Bölgesi'nde yerli koyunların ıslahında ve yeni koyun tiplerinin elde edilmesinde başarıyla 

kullanılmaktadır. Anılan yörelerde yaklaşık 300–500 bin arasında değişen Tahirova melezi 

koyun vardır. Tahirova tipi, elde edildiği Tahirova Tarım İşletmesi’nden önce İnanlı, daha 

sonra Karacabey Tarım İşletmesine götürülmüştür.  

Sönmez Koyunu  

Sönmez tipi elde etmek üzere Sakız koç ve Tahirova koyun melezlenmekte, elde edilen melez 

döller ikinci aşamada Tahirova koçlarıyla çiftleştirilmektedir. Bu şekilde oluşturulan tip, % 25 

Sakız + %75 Tahirova genotipi içermektedir. Elit sürüde doğumda kuzu sayısı ortalama 

1.77'dir. Dördüncü ay canlı ağırlığı 30 kg dolayında, laktasyon süresi yaklaşık 185 gündür. 

Laktasyon süt verimi ortalaması ise 360 kg'dır. Bununla birlikte 600 kg süt veren Sönmez 

koyunları da vardır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Deneme Ağılı ve 

Beydere Tohum Test Sertifikasyon Müdürlüğü Koyunculuk Şubesi’nde elde edilmiştir. 

Sönmez tipinin, Ege Bölgesi'nin sıcak ve kurak yaz koşullarına Tahirova tipinden daha çok 

uyum gösterdiği görülmektedir. Diğer yandan bu tip, bakım ve beslenme olanakları iyi, koyun 

sütü ve kuzudan gelir sağlayan işletmeler için uygun olacaktır. Sönmez tipi, elde edildiği 

Beydere Tohum Test Sertifikasyon Müdürlüğü koyunculuk şubesinin kapatılmasıyla Sönmez 

koyunları satılmıştır.  

Acıpayam Koyunu  

Acıpayam koyunu, Doğu Friz x İvesi x Dağlıç ırklarının aşamalı olarak melezlenmesiyle elde 

edilmektedir. İlk aşamada İvesi koçları ile Dağlıç dişileri çiftleştirilmiştir. Elde edilen F1 

dişiler, daha sonra Doğu Friz x İvesi melezi (Asaf) koçlarına verilmiştir. Bunların dölleri de 

kendi aralarında çiftleştirilerek % 25 Doğu Friz + % 50 İvesi + % 25 Dağlıç’tan oluşan 

Acıpayam tipi oluşturulmaktadır. Elit sürüde doğumda kuzu sayısı ortalama 1.2'dir. Dördüncü 

ay canlı ağırlığı 32 kg'dır. Laktasyon süresi 112 gün’dür. Laktasyon süt verimi 150 kg'dır. 

Acıpayam koyunu, Acıpayam Tarım İşletmesi'nde elde edilmiştir. Halı tipi yapağı 

özelliklerine sahip et ve süt verim yönlü bir tiptir. Bu koyun tipi, Dağlıç ırkının yetiştirildiği 

ekstansif koşullara uyum sağlayabilecek bir yapıya sahiptir. Ayrıca Dağlıçları doğal olarak 

aşabilmektedirler. Bu özellik, saha düzeyinde Dağlıçlarla yapılan melezleme çalışmalarında 

büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Acıpayam tipi, elde edildiği Acıpayam Tarım İşletmesinin 

özelleştirilmesiyle Bala Tarım İşletmesine aktarılmıştır.  
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Türkgeldi Koyunu  

Türkgeldi tipini oluşturmak üzere, Tahirova koçları, Hayvansal Üretim 49(2), 2008 Türkiye 

Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları 47 Türkgeldi Kıvırcığı koyunlara verilerek F1'ler, F1 

dişiler yeniden Tahirova ile çiftleştirilerek TAG1 (Tahirova birinci geriye melez) döller elde 

edilmektedir. Bunların kendi aralarında çiftleştirilmesi ve seleksiyonuyla Türkgeldi koyunları 

oluşturulmaktadır. Bu tip %75 Tahirova + % 25 Kıvırcık genotipi içermektedir. Doğumda 

kuzu sayısı 1.40–1.50’dir. Poliöstrik bir özellik taşıması istenir. Çiftleşme mevsimi uzunluğu 

200–220 gündür. Dördüncü ay ağırlığı 30–35 kg'dır. Canlı ağırlık koyunlarda 40-50 kg, 

koçlarda 70-80 kg'dır. Laktasyon süresi 180-200 gün’dür. Laktasyon süt verimi 150–180 

kg'dır. Yapağı verimi 2.5-3.0 kg'dır. Türkgeldi koyunu, Türkgeldi Tarım İşletmesi’nde elde 

edilmiştir. Ancak, Türkgeldi tipleri daha sonra İnanlı Tarım İşletmesi’ne getirilmiş, bu 

çiftliğin de özelleştirilmesiyle bu tip Tahirova tipiyle birlikte Karacabey Tarım İşletmesine 

aktarılmıştır.  

Bafra Koyunu  

Sakız ırkı koçlar ile Karayaka koyunlarının geriye melezlemesi sonucunda elde edilmiştir. 

Genotip olarak %75 Sakız ve %25 Karayaka’dır. Doğumda kuzu sayısı 100 koyuna göre 178 

dir. Kuzuların 90. ve 180. gün canlı ağırlıkları sırasıyla; 23, 33 kg dır. Ergin yaş canlı ağırlığı 

62 kg dir. Bafra tipinin ortalama yapağı ağırlığı 2.2 kg, yapağı inceliği 35 mikrondur. 

Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde sonuçlandırılmış bir çalışmadır. Bu tipin elde edildiği bölge 

dışında İç ve Doğu Anadolu ile Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilebileceği belirtilmektedir.  

Çukurova Koyunu  

Sakız koçları ile İvesi koyunları çiftleştirilmiş elde edilen F1 dölleri ve G1’ler elde edilmiştir. 

G1 ile F2 bireyleri kendi arasında çiftleştirilerek Çukurova tipi oluşturulmuştur. Tipin genetik 

yapısı; %62.4 Sakız ve %37.5 İvesi dir (Özcan, 1990).  

Çukurova Asaf Koyunu  

Çukurova Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünün Hohenheim Üniversitesi ile yaptığı bir proje 

ile İvesilerin süt verimini artırmak amacıyla Doğu Friz koçlarıyla İvesi koyunu çiftleştirilmiş, 

elde edilen F1 dölleri kendi içinde tekrar çiftleştirilerek F2 dölleri oluşturulmuştur. F2’ler İvesi 

Geriye Birinci Melezler (İG1) ile çiftleştirilerek Çukurova Asaf koyunu elde edilmiştir 

(Özcan, 1990).  

4.SÜT TİPİ KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE UYGULANAN ISLAH 

PROGRAMLARI 

Süt koyunları geleneksel olarak AB ülkeleri başta olmak üzere özellikle Akdeniz bölgelerinde 

çok çeşitli üretim sistemlerinde yetiştirilmektedir (Pollat ve Gootwine, 2004; Poudel ve ark. 

2019). Her bölgenin, o özel ortama iyi uyum sağlamış ve meraların mevcudiyetinin 

mevsimsel mevcudiyetiyle başa çıkabilen kendi yerel ırkı vardır (Gabina ve ark. 2000; Pulina 

ve Bencini, 2004). Yetiştirme ortamları ve üretim sistemleri, bir türden diğerine ve aynı 

zamanda cins içinde orografi, toprak, iklim, yağış dağılımı, bitki örtüsünün mevsimselliği ve 

otlak mevcudiyeti açısından büyük farklılıklar gösterebilir. Olağan yetiştirme sistemleri, en az 

bir aylık bir emzirme dönemini içerir ve genellikle yüksek kaliteli peynire dönüştürülen kuzu 

eti ve koyun sütünden elde edilen gelirle ikili bir amaca sahiptir (Hadfield ve Young, 2019). 

Melezleme Programları 

1960'tan bu yana, seleksiyon şemasının organizasyonuyla ilgili pratik problemler nedeniyle, 

birçok yetiştirici ve çiftçi, Akdeniz ülkelerinden yüksek verimli ırkların ithal edilmesi yoluyla 

yerel besi hayvanı üretimini iyileştirmeye çalışılmıştır (Rounan ve ark. 2022). Doğu Frizce, 

İvesi ve Sakız koyunları bu dönemde en çok ithal edilen koyunlardır (Milan ve ark 2019). 

Doğu Friz ırkı, güney iklimlerinde safkan hayvanların yetersiz bir şekilde hayatta kalması 

nedeniyle, yalnızca İsrail'de pratik öneme sahip “sentetik” bir hat üreten bir dizi melezleme 

programında kullanılmıştır (Pulina ve ark. 2018). Kapsamlı yönetimden yoğun yönetime 
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kadar üretim sistemlerinin büyük çeşitliliği, büyük bir genetik materyal çeşitliliği ile 

birleştirilir. Bu koşullar altında, mandıra özelliklerinin genetik olarak iyileştirilmesi stratejisi, 

kendi çevrelerine daha iyi uyum sağlamaları nedeniyle genellikle yerel safkanların seçimine 

karşılık gelir (. Koyunlarda, grup besleme teknikleri nedeniyle, çiftlik içi süt kayıt 

uygulamaları yönetim için nadiren kullanılabilir ve çoğunlukla seleksiyon amaçlı uygulanır 

(Legarra ve ark. 2007). Bu nedenle, son yıllarda kaydedilen koyunların düzenli artışı, 

seleksiyon programlarının geliştirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte, bir 

seleksiyon programının düzenlenmesiyle ilgili teknik ve ekonomik kısıtlamalar, AB 

ülkelerinde bile süt koyunu seleksiyon programlarının uygulanması ve verimliliği üzerinde 

hala büyük bir etkiye sahiptir. Bazı durumlarda bu zorluklar, çiftçileri bazı ünlü yüksek 

verimli ırkları safkan veya melez hayvanlar olarak kullanmaya yöneltmiştir (Rancourt ve 

Carrere, 2011). Yerli ırkların ithal erkek hatlarla melezlenmesi ve ıslahı, sulama ve yoğun 

meraların geliştirilmesinin süt koyunu yetiştiriciliği için mevcut kaynakları arttırdığı yerlerde 

kullanılmıştır. Böylece, son 20 yılda İspanya'da Asaf, İvesi ve Lacaune ırkları ile İtalya'da 

Sarda ırkı büyük ölçüde yayılmış ve yarı-entansif ve entansif çiftliklerdeki yerel ırkların 

yerini bir ölçüde almıştır. 

Seleksiyon Programları 

Melezleme planıyla bağlantılı sorunlar veya ithal genotiplerden beklenenden daha düşük 

yanıtlar alınması, seçim programlarına olan ilginin yeniden artmasına neden oldu ve PDO 

veya yerel ürünlerle bağlantıya saygı gösterilmesiyle birlikte, bazı ırklar için aşağıdakilerin 

uygulanmasını önermiştir. Akdeniz ülkelerinde uzun yıllardır süt koyunu çiftçileri, geleneksel 

sürü içi seleksiyondan toplu genetik iyileştirme planlarına geçerek üreme faaliyetlerini 

geliştirmeye çalışılmıştır (Sanna ve ark. 2002). Bazı ülkelerde bazı çekirdek sürüleri yaratıldı 

ve çeşitli çiftliklerden gelen koyunları sınıflandırmak ve onları en iyi barajlardan doğan 

koçlarla çiftleştirmek için kullanılmıştır. Aynı ortamdaki verimleri karşılaştırmak ve özellikle 

en iyi hayvanlar arasında planlı çiftleşmeleri gerçekleştirmek için inşa edilen bu merkezi 

yapılar, yetmişli yıllarda süt kaydının yaygınlaşması, doğru genetik değerlendirme 

yöntemlerinin varlığı ile geçerliliğini yitirmiştir. Bir başka deyişle yapay zeka giderek daha 

etkin hale gelmektedir. Hem hayvanların sınıflandırılması hem de planlı çiftleştirmeler olağan 

üretim ortamına taşınabilir. Böylece, daha geniş bir genetik varyanstan yararlanmak, çeşitli 

ortamlardaki genotipleri kontrol etmek ve seleksiyon sürülerinde doğan daha fazla sayıda 

koçla üstün genetik materyalin yayılmasını geliştirmek mümkün olmuştur (Milani ve ark. 

2011). Bu dağınık stratejinin bir diğer yararı da çok sayıda çiftçinin seçim faaliyetlerine 

doğrudan dahil edilmesiydi. Bu gerçek, diğer hayvansal üretimlerle kıyaslandığında oldukça 

durağan ve tutucu olan sağmal koyunculuğun olağan koşullarında göz ardı edilemeyecek bir 

gerçektir. 

5. SÜT TİPİ KOYUN IRKLARINDA ISLAHIN GELECEĞİ 

Süt özellikleri üzerindeki seleksiyonun verimliliği artık hem coğrafi işaretli peynir gibi tipik 

ürünler hem de güvenli ve "sağlıklı" gıda ürünleri için tüketici talebini karşılamakla ilgili yeni 

ıslah hedeflerine yönelik ilgiyi uyandırıyor (Berger, 2005). Sığırlarda hali hazırda olduğu gibi, 

süt koyunu yetiştirme programları gelecekte, istem dışı itlafı azaltarak üretim maliyetlerini 

azaltmak ve gıda zincirindeki kontaminantları ve zoonozları azaltmak için fonksiyonel 

özelliklere daha fazla odaklanmalıdır (Bu koşullar altında hem makine sağım kabiliyeti hem 

de mastite karşı direnç açısından rol oynayan memeye özel dikkat gösterilmelidir. Özellikler 

ve ilgili seçim kriterleri hakkında temel bilgilere ulaşmak için şu anda bu konular üzerinde 

birçok çalışma ilerlemektedir (Marie-Etancelin ve ark. 2001). Ana sonuçlar şunları 

göstermiştir: i) subklinik mastitise karşı seleksiyon Somatik Hücre Puanı kullanılarak elde 

edilebilir, çünkü bu özelliğin laktasyon bazında kalıtım derecesi 0.10-0.15 aralığında tahmin 

edilmiştir; ii) temel özelliklerin (meme pozisyonu, meme bağlantısı, meme yarılarının 

ayrılması, meme başı uzunluğu) doğrusal ölçeklerle değerlendirilmesi, orta ila yüksek kalıtım 
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dereceleri ve süt verimi ile orta derecede genetik antagonizması dikkate alınarak, meme 

morfolojisini seçmek için temel yaklaşım gibi görünmektedir (Arranz ve ark. 2001). 

Koyunlarda Sscrapie duyarlılığının genetik kontrolünün iyi belgelenmiş bir kanıtı vardır. PrP 

genindeki bazı polimorfizmlerin, özellikle 136, 154 ve 171 kodonlarında meydana gelenlerin, 

Scrapie duyarlılığı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, güvenli ve "sağlıklı" gıda 

ürünleri sağlamak için, süt koyunu yetiştirme programlarının, özellikle et ve süt pazarlaması 

üzerindeki olası BSE etkisi göz önüne alındığında, scrapie hastalığına karşı direncin 

geliştirilmesini hedefleri arasına alması muhtemeldir. Genetik çeşitliliğin vücut rezervi 

seferberliği ve geçici stres veya besin eksiklikleriyle başa çıkma yeteneği için kullanılması, 

meraya dayalı çiftçilik sistemlerinde elde edilen mevsimlik üretimler için kesinlikle büyük ilgi 

görebilir (Poudel ve ark. 2020). Bu nedenle, canlı ağırlık, vücut kondisyon skoru değişimi ve 

enerji dengesi arasındaki ilişkiler, süt koyunu yetiştiriciliğinde de temel araştırma konuları 

olarak ele alınmalıdır. Genetik değerlendirme için teşvik edici bir alternatif, laktasyon 

verimleri yerine bireysel test günü kayıtlarını analiz etmektir. Test-Day değerlendirmesinin 

kullanılması, süt özelliklerindeki günlük değişimleri daha iyi hesaba katarak damızlık değer 

tahmininin doğruluğunu artırabilir. Aslında, meraya dayalı çiftçilik sisteminde, süt 

koyunlarında sıklıkla olduğu gibi, iklim değişikliklerinin verim özellikleri üzerinde ani bir 

etkisi vardır ve bu test günü modelleriyle verimli bir şekilde değerlendirilebilir (Cucinotta ve 

Vanelli, 2020).   

ÖNERİLER 

Hayvancılık ürünlerine olan talep, artan insan nüfusu ve kentleşme ile artmış ve muhtemelen 

en az önümüzdeki otuz yıl boyunca bu artış devam edecektir. Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve 

buna bağlı endüstrisinin potansiyeli gelişmekte olan ülkeler oldukça ümit vericidir. Ancak 

hayvansal üretim, pazarlama ve diğer araştırmalara daha fazla yatırıma ihtiyaç duyar. Öte 

yandan, küçükbaş hayvansal ürünlerinin kullanımının faydalarının tüketicilere daha etkin bir 

şekilde tanıtılması gerekmektedir. Koyun ve keçi üretiminin ekonomik faydasını artırmak için 

yetiştirme, yönetim, besleme ve hastalık kontrolüne ilişkin bilimsel ve teknolojik araştırmalar 

devam etmelidir. Tüketici taleplerinin karşılanması, entansif işletmelerin artırılmasını 

gerektirir. Hükümetler, üreticiler için destekleyici mekanizmalar belirleyebilir ve ayrıca bu 

hayvanları yetiştirme standart düzeyini yükseltmek için politikalar geliştirebilir.  
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ÖZET 

Kuyruk kesimi çeşitli sebeplerden dolayı kuyruğun bir parçasının ampütasyonunu ifade 

eder.  Kuyruk bıçak, skarpel, sıcak demir veya lastik halka ile kesilebilir. Bu metotların 

çoğunda genellikle analjezi, anestezi kullanılmaz ve hemen hepsi kısmen ağrı ile 

sonuçlanır. Kuyruk kesimi domuz, koyun ve sığır gibi çiftlik hayvanlarında bir idare 

yönetimi olarak uygulanmaktadır.  

Koyunlarda kuyruk kesiminin en önemli nedeni miyasis olmasına karşın kuyruk 

kesimiyle miyasisin azaldığı ile ilgili bilimsel kanıt azdır. Bu nedenle koyunlarda 

kuyruk kesiminin rutin olarak uygulanabilmesi için daha fazla çalışmanın yapılması ve 

sonuçların kuyruk kesimini haklı çıkarması gerekmektedir.  

Sütçü ineklerde kuyruk kesimi Amerika birleşik Devletlerinin dışında çoğu 

endüstrileşmiş ülkelerde yasaklanmış, sınırlandırılmış veya uygulama terkedilmiştir. 

Sütçü ineklerinde ise kuyruk kesimi meme ve süt hijyenini geliştirmek için yapılır. 

Buna karşın bu gerekçeyi haklı çıkaracak bilimsel kanıt azdır. Sığırlarda kuyruk kesimi 

sonrası ağrının bulunduğunu gösteren birkaç davranışsal ve fizyolojik indikatör vardır. 

Kuyruk kesimi uygulanmış inekler arka bölgelerindeki sinekleri uzaklaştırmada yetersiz 

kalmaktadırlar.  

Köpeklerde kuyruk kesimi ise Amerika Birleşik Devletleri gibi çoğu ülkede çok yaygın 

olarak uygulanmakta, birçok ülkede yasaklanmış, bazılarında ise sınırlama getirilmiştir. 

Türkiye de kuyruk kesiminin yasak olduğu ülkeler arasındadır.  

Kuyruk kesimi sonrası koyun, sığır ve muhtemelen köpeklerde oluşan uzun dönem ağrı 

tam olarak anlaşılamamıştır. Kuyruk kesimi hayvanın bütünlüğünü değiştirdiği için 

hayvan için gerekip gerekmediğinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. 

Köpeklerde de sağlık açısından endike olduğu durumlar dışında kuyruk kesiminin 

zorunlu olduğunu kanıtlayan araştırma çok sınırlıdır. Çiftlik hayvanlarında rutin kuyruk 

kesiminin yapılmasının gerçekten endike olabileceğini gösteren araştırma sonuçlarına 

ve aynı zamanda uygulandığında ağrının mümkün olduğunca azaldığını gösteren 

yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İnek, koyun, köpek, kuyruk kesimi, meme hijyeni, miyasis,  
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THE EFFECTS OF TAIL CUTTING ON ANIMAL WELFARE IN COWS, 

SHEEP AND DOGS 
 

 

ABSTRACT 

Tail cutting refers to the amputation of a part of the tail for various reasons. The tail can 

be cut with a knife, skarpel, hot iron or rubber ring. Most of these methods usually do 

not use analgesia, anesthesia, and almost all result in partial pain. Tail cutting is 

practiced as a management method in farm animals such as pigs, sheep and cattle.  

Although myiasis is the most important cause of tail cutting in sheep, there is little 

scientific evidence that myiasis decreases by tail cutting. Therefore, more studies are 

needed before tail cutting can be routinely applied on sheeps and the results justify tail 

cutting. 

Tail cutting of dairy cows is banned, restricted, or abandoned in most industrialized 

countries outside the United States. In dairy cows, tail cutting is done to improve udder 

and milk hygiene. However, there is little scientific evidence to justify this justification. 

There are several behavioral and physiological indicators that show the presence of pain 

after tail cutting in cattle. Cows with tail-cutting are insufficient to remove flies in their 

hindquarters.  

On the other hand, tail cutting in dogs is very common in most countries such as the 

United States, but it is prohibited in a significant number of countries, and is restricted 

in some others. Turkey is among the countries where tail cutting is prohibited. 

Long-term pain in sheep, cattle and possibly dogs after tail cutting is not fully 

understood. Since tail cutting changes the integrity of the animal, a good assessment of 

whether it is necessary for the animal is necessary. There is very limited research 

proving that tail cutting is mandatory in dogs, except when indicated for health reasons. 

There is a need for research results demonstrating that routine tail-cutting in farm 

animals may indeed be indicated, as well as methods that, when applied, reduce pain as 

much as possible. 

Keywords: Cow, sheep, dog, tail cutting, udder hygiene, myiasis 

 

 

1. GİRİŞ 

Kuyruk kesimi çeşitli sebeplerden dolayı kuyruğun bir kısmının uzaklaştırılması 

uygulamasını ifade eder. Domuz, koyun ve sığır gibi çiftlik hayvanlarında kuyruk 

kesimi çiftlikte bir idare yönetimi olarak uygulanır. Domuzlarda kuyruk ısırmasını 

önlemek, koyunlarda miyasisden korunmak ve hijyen kalitesini artırmak, ineklerde 

mastitis oranını azaltmak, süt hijyenini sağlamak için yapılmaktadır. Kasaplık sığırların 

birbirinin kuyruğuna basması ve diğer sebeplerden dolayı zarar gören veya nekroze olan 

kuyrukta tedavi prosedürü olarak kuyruk kesimi yapılmaktadır (Schrader vd., 2001). 

Kuyruk kesimi uygulaması her ne kadar çiftlik idare ve yönetim uygulaması olarak 

görülse de bu uygulama tartışmalıdır (Sutherland & Tucker, 2011).  

1.1. Kuyruğun Fonksiyonları 

Çiftlik hayvanlarında kuyruğun fizyolojik ve davranışsal bakımdan önemli görevleri 

vardır. Örneğin sürü arkadaşları arasında ilişkiyi kurmak için görev yapar. Bunun 

yanısıra ruh haline veya davranış şekillerine göre de kuyruk farklı konum alır. Otlama, 

ayakta durma, yürüme sırasında rahat bir pozisyonda pelvik kemiklerden aşağıya doğru 

sarkar. İnek korkmuş veya itaatkar bir ruh halindeyse kuyruğunu arka uzuvlar arasına 

doğru çeker. Östrustaki bir inekte yukarı doğru kaldırılmış ve kıvrılmış kuyrukla 

karşılaşılır. İnek yürüyüş ritmini düşük tempodan yüksek tempoya çıkardığında kuyruk 
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daha yükseğe kaldırılır. Kızgınlık ve kavga aynı zamanda kuyruğun yükseltilmesini 

sağlar. Çatışma, üzüntü veya ağrı kuyruğun sallanması veya titretilmesi ile ilişkilidir. 

Bu durum tekme atma isteğinin bir sinyali olarak düşünülebilir. İnsektlerin ısırması ile 

meydana gelen derideki irritasyon kuyruğun lateral hareketlerini artırabilir. Kuyruğun 

bu hareketleri ineğe ve bakıcısına yarar sağlar. Kuyruğun kesilmesi ile bu avantajlardan 

yararlanma derecesi düşer.  

Kuyruk aynı zamanda sistemik fonksiyona katkıda bulunur. Örneğin bir buzağı vücutta 

bulunan fazla ısı yükünü vazodilatasyon ile veya kuyruğunu vücuttan ayrı tutarak 

dağıtabilir. Aynı zamanda dolaşım sisteminin diğer parçalarına fazla ısı yükünü 

düşürmek için katkıda bulunur. Soğuk stresi sırasında, vazokonstriksiyon görülür ve bu 

durumda mevcut ısıyı korumak için kuyruk vücuda yakın tutulur (Carolyn vd., 2002).  

1.2. Kuyruğun Kesim Metotları 

Farklı kuyruk kesim metotları bulunmaktadır. En sık uygulanan metot lastik halka ile 

sıkıştırma metodudur. Lastik halkanın takılmasından 3-7 hafta sonra kuyrukta nekrotik 

alan şekillenir ve bu kısım kopar. Fakat belli bir süre (lastik halkanın uygulanışından 7 

gün sonra) sonra atık yönetim sisteminde sorun oluşturmaması için nekrotik duruma 

gelen kuyruk müdahale edilerek ayrılır (Eicher vd., 2000).  

Lastik halkanın yerleştirilmesi kuyrukta oluşacak yangı durumunu etkileyebilir. Bunun 

yanısıra gangren ve tetanoza neden olabilecek Clostridial hastalıklar kuyrukta 

gelişebileceği için kuyruk kesimi öncesi tetanoz aşısı uygulaması yaygın bir 

uygulamadır (Gregory ve Matthews 1998). Avustralya’da kuyruk kesimi için ineklerde 

ortalama yaş 18 ay olmasına karşın 1-43 ay arasında kuyruk kesimi uygulaması 

yapılmaktadır (Şekil 3) (Kirk, 1999; Eicher vd., 2000).  

Kesilen kuyruk uzunlukları arasında da variyasyon vardır. Genel olarak kuyruğun üçte 

biri veya üçte ikisi kesilir. Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırmada kuyruk 

kesimi yapılan ineklerin %54’ünün kuyruğunun meme bağlantısından, geriye kalan 

ineklerin kuyruğunun ise tam orta noktadan kesildiği bildirilmiştir (Barnett vd., 1999). 

Yeni Zellanda’da 1972 yılında kabul edilen Hayvanları Koruma düzenlemesine göre 

ineklerde vulvanın ventral sınırından en az 5 cm altından, buzağılarda ise vulvanın 

ventral sınırından en az 2,5 cm altından kesilmesine izin verilmiştir. İneklerde lastik 

halkanın distal 6. kuyruk omuru bağlantısına yerleştirilmesi yaygın bir uygulamadır 

(Gregory & Matthews 1998).  

Lastik halka yöntemine alternatif olarak 3-4 aylık yaşta buzağılarda sıcak demir 

kullanılarak lokal anestezili ve lokal anestezisiz olarak kuyruk kesimi (kuzularda da bu 

yöntem sıkça kullanılır) uygulanmaktadır. Kuyruk kesimi yapılan ve yapılmayan 

buzağılar kortizol düzeyine göre karşılaştırıldığında uygulamalar arasında önemli bir 

farkın olmadığı belirlenmiş fakat sıcak demirle ampütasyon yapılan bazı buzağılarda 

kanamanın önemli problem oluşturduğu bildirilmiştir. Emaskulator kullanılarak yapılan 

kuyruk kesimleri kasaplık sığır ve sütçü buzağılarda bildirilmiştir (Barnett vd., 1999). 

Gregory ve Matthews (1998) tarafından kuyruğun kesim yerine kadar sıvı nitrojene 

batırılmasının sığırlarda daha ağrısız olarak kuyruk kesiminin sağlanabileceği 

bildirilmiştir. 

Meme ve süt hijyenini korumaya yönelik kuyruk kıllarının makasla kısaltılması kuyruk 

kesmeye alternatif olarak kullanılan genel bir uygulamadır. Avustralya’da üreticilerin 

560’ının yılda ortalama 1.6 kez ineklerde kısaltma uygulandığı (1-6 kez/yıl) 

bildirilmiştir (Barnett vd., 1999). Yeni Zellanda’daki üreticiler tarafından kuyruk kesimi 

uygulamak yerine yılda 2-3 kez kuyruk kıllarının kısaltılmasının yeterli hijyeni 

sağladığı bildirilmiştir (Loveridge vd., 1996). Bir araştırmada kuyruk kesimi 

uygulanmış, kuyruk kılları kısaltılmış ve hiçbir uygulama yapılmayan ineklerin arka 

bölgelerindeki insektlerin oranı karşılaştırılmıştır. Tıraşlanmış kuyruklu ineklerde insekt 
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oranı orta düzeyde olduğu bildirilmiştir. Üreticiler arasında yapılan çalışmada kuyruğun 

ilkbaharda kirli olduğu için ilkbaharda tıraşlanması gerektiği ve insektlerin oranının en 

fazla olduğu yaz mevsimine tekrar büyümesine izin verilmesinin faydalı olacağı 

bildirilmiştir (Carolyn vd., 2002).  

2. KOYUNLARDA KUYRUK KESİMİNİN HAYVAN REFAHINA ETKİLERİ 

Kuzularda kuyruk kesimi öncelikle miyasisin önlenmesi için yapılmaktadır. Kuzularda 

miyasisi etkileyen başlıca faktörler ise anüs bölgesinin temizliği, hava durumu, miyasise 

neden olan sinek yoğunluğu ve hayvanın sağlık durumunu sayabiliriz (Philips, 2009). 

Anüs bölgesindeki yapağının bölgeden uzaklaştırılması veya sinek yakalayan tuzakların 

ağıla konmasını miyasisi azalttığı bildirilmiştir (Broughan ve Wall, 2006). Hayvanların 

bu yönde seleksiyonu ile de miyasise daha az duyarlı kuzuların oluştuğu bildirilmiştir 

(James, 2006). Bunun yanısıra bu sineklere karşı aşılamalar da miyasisi önlemek için 

yapılmaktadır (Elkington ve Mahony, 2007; Sutherland & Tucker, 2011).  

Koyunlarda kuyruk kesimi için birçok metot kullanılır. Bunlar arasında cerrahi yöntem, 

kuyruk kesme demiri veya sıkıştırıcı lastik halka yöntemlerini sayabiliriz. Cerrahi 

metotta kuyruk keskin bir bıçak veya skalpel kullanılarak kesilir. Kuyruk kesme demiri 

de benzer bir yaklaşımla kuyruğun kesilmesini sağlar fakat demir, bıçak gibi kesmek 

yerine dokuyu koterize ederek ilerler. Bir diğer yöntem ise bir aplikatör yardımıyla 

kesilmek istenen kısma lastik bir halka yerleştirme yöntemidir. Bu halka kuyruğun 

distal kısmına kan akımını azaltarak nekroz oluşmasına neden olur. Kuyruk kesimi 

İngiltere’de % 90 ve Amerika Birleşik Devletlerinde ise % 96 oranında yapılan oldukça 

yaygın bir yöntemdir (French vd., 1994; USDA, 2003a). Uygulanan kuyruk kesimi 

metotları da farklılık göstermektedir. Örneğin İngiltere’de lastik halka yöntemi en 

popüler yöntem iken (%86) bunu cerrahi yöntem (%3) ve diğer metotlar (%2) 

izlemektedir. 

Kuyruk kesiminin yapıldığı yaş ülkelere ve yetiştirme sistemlerine göre değişmektedir. 

Örneğin İngiltere’de kuzuların %90’nında doğumu izleyen ilk haftada kuyruk kesimi 

yapılmakta fakat bu süre 1-56 gün arasında da değişebilmektedir (French vd., 1992). 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise kuyruk kesimi operasyonlarının %55’i ilk hafta, 

%26’sı ikinci ve üçüncü haftada ve %19’u ise 22 günlük yaştan sonra yapılmaktadır. 

Geç yaşta yapılan kuyruk kesimlerinin ekstansif yetiştirme sistemiyle ilgisi 

bulunmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde çiftçilerin %69’u 3 haftalık 

yaştan sonra kuyruk kesim yaptırmakta iken entansif yetiştiricilikte bu oran %13 

düzeyindedir (USDA 2003b; Sutherland ve Tucker, 2011).  

Kuzuların kuyruk kesiminde yasal kurallar kuzunun yaşı, kuyruk kesim yöntemi, ağrı 

kesicinin kullanımı ve kesilecek kuyruk uzunluğuna göre değişmektedir. Yeni 

Zellanda’da kuzuların kuyruğunun mümkün olduğunca erken yaşta kesilmesi 

önerilmektedir. Avrupa Birliği direktiflerine göre kuyruk kesiminde lastik halka 

yönteminde ağrı kesicinin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Avustralya’da kuzularda 

kuyruk kesimi için önerilen yaş 2-12 haftalık aralık olarak belirtilmiştir (Primary 

Industries Standing Committee, 2006). Avustralya ve Yeni Zellanda’da 6 aydan 

büyüklere ise kuyruk kesimi yapıldığında ağrı kesicinin verilmesi zorunlu tutulmuştur 

(MAF, 2005;  Primary Industries Standing Committee, 2006; Sutherland ve Tucker, 

2011).  

Kesilen kuyruğun uzunluğu önemli ölçüde değişiklik göstermektedir (Resim 1). Genel 

olarak ülkelere göre değişiklik göstermekle birlikte Amerika Birleşik Devletlerinde 

kuyruk kıvrımına, Avustralya’da ise vulvanın alt sınır noktasına eşit düzeyde 

kesilmektedir. Erkek kuzularda da dişilerde kullanılan uzunluğa benzer kuyruk kesimi 

yapılmaktadır (Şekil 1 ve 2).  
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Koyunlarda kuyruk kesimi miyasisin önlenmesi için en önemli sebeptir. Cutaneous 

miyasis sırasında yumurtalar depo edilir ve deride oyuklar içinde larvalar gelişir. 

Hayvanda toplam 4-6 gün sonra miyasis oluşur. Kısa sürede gelişen bu durumda bile 

hayvanda önemli derecede ağırlık kaybının şekillenebildiği bildirilmiştir (Heath vd. 

1987). Bu durumun en önemli klinik bulgusu huzursuzluk ve otlamada isteksizliktir 

(Farkas vd., 1997). Miyasisden etkilenen koyun popülasyonu oranı bölgelere göre 

değişebilmektedir. Miyasisli koyun oranı İngiltere’de koyun popülasyonun %0,7 - 2,8 

arasında (French vd., 1992) Avustralya’da %0,3-4,1 arasında olduğu (Reeve ve 

Thompson, 2005), Hollanda’da % 2,9 düzeyinde (Snoep vd., 2002), Macaristan’da ise 

bu oranın %17,6’ya kadar çıkabildiği bildirilmiştir (Farkas vd., 1997).  

Kuyruk ve anüs çevresi miyasis için en önemli potansiyel bölgelerdir (Snoep vd., 2002). 

Bu nedenle kuyruğun kesilmesi ile birlikte koyunun arka bölümünde bulunan dışkı 

kontaminasyonunun azaltılması ile miyasis riskinin azaldığı düşünülmektedir. Bazı 

çalışmalarda kuyruk uzunluğu ile bu bölgede dışkı toplanması arasında yakın bir ilişki 

bulunduğu bildirilirken (Leathwick & Atkinson, 1995; French vd., 1996) diğer 

çalışmalarda ise kuyruk uzunluğu ile bu bölgede dışkı toplanması arasında bir ilişkinin 

olmadığı bildirilmiştir (Scobie vd., 1999; Fisher & Gregory, 2007). Bazı araştırıcılar 

tarafından ise anüs çevresinde toplanan dışkı sonucu oluşan miyasis ile kuyruğun 

kısalığı arasında ilişkinin olduğu bildirilmiştir (Watts ve Marchatt, 1977). Yapılan bir 

diğer araştırmada çok kısa kuyruklu koyunlarda miyasis ihtimalinin uzun kuyruklu 

koyunlara göre daha fazla olduğu bildirilmiştir (Graham vd., 1947). Bu yüzden kuyruk 

kesimiyle birlikte koyunlarda miyasisin oranının tamamen azaldığını söylemek yanlış 

olacaktır. 

Benzer bir şekilde, kuyruk uzunluğunun azaltılması ile miyasisin azaldığını gösteren 

sınırlı kanıt bulunmaktadır. Kuyruk kesimi yapılmayan koyunlarla karşılaştırıldığında 

kuyruk kesimi yapılan koyunların üçte birinde miyasisin azaldığı bildirilmiştir (French 

vd., 1994b; Webb Ware vd., 2000). French vd. (1994b) tarafından altı çiftlikten beşinde 

kuyruk kesimi yapılan koyunlarda miyasisin kuyruk kesimi yapılmayan koyunlarla 

karşılaştırıldığında değişmediği, kuyruk kesiminin bundaki etkisinin altı çiftlikten 

sadece birinde görüldüğü bildirilmiştir.  

Aşırı kısa kuyruk kesimi uygulaması miyasis sırasında kurtçuk istilasından korunmak 

için “mulesing” işlemiyle birlikte yapılır. Bu işlemde arka bölgedeki derinin bir kısmı 

ortadan kaldırılır (Graham vd., 1947). Aşırı kısa kuyruk kesimi mulesing işlemi ile 

birlikte yapıldığında rektal prolabsus riskini uzun kuyruğa göre artırır (Thomas vd., 

2007) rektococygeal kasların ağırlığını azaltır (Fisher & Gregory, 2007) ve  perineal 

bölgedeki precursor squamous cell carcinoma riskini artırır (Swan vd., 1984). Kısa 

kuyruk kesiminin olumsuz etkileriyle ilgili olarak defekasyon ve ürinasyon 

davranışlarında meydana gelen değişiklik dışında olumsuzluğun olmadığı bildirilmiştir 

(Fisher vd., 2004).  

İngiltere (French vd., 1994a) ve Hollanda’daki (Snoep vd., 2002) kuyruk kesiminin 

miyasisi azaltıp azaltmadığını ortaya koymaya yönelik epidemiyolojik çalışmalarda 

ortaya çıkan sonuçların değişken olduğu bildirilmiştir. Kuyruk kesiminin yapıldığı çoğu 

çiftlikte miyasis bakımından bölgesel farklılıkların bulunduğu bildirilmiştir. Bu nedenle 

kuyruk kesimi ile miyasis ilişkisinin deneysel olarak çok örnek üzerinde çalışılması 

önerilmiştir (Sutherland & Tucker, 2011).  

Kuyruk kesimi fizyolojik ve davranışsal değişimlerde farklılığa neden olan akut ağrıya 

sebep olur. Kuyruk kesimine organizmanın en önemli yanıtı kortizol düzeyindeki 

değişimdir. Kortizol konsantrasyonu lastik halka takılarak yapılan kuyruk kesiminde 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında uygulamadan 1-2 saat kadar yüksek düzeyde 

seyrettiği bildirilmiştir (Morris vd., 1994; Graham vd., 1997; Kent vd., 1998). Cerrahi 
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uygulama ile kuyruk kesimi yapıldığında ise kortizol konsantrasyonu 4 saat kadar 

yüksek düzeyde kaldığı (Lester vd., 1991; Morris vd., 1994), fakat bazal düzeye kuyruk 

kesimini takiben 3. gün döndüğü gözlemlenmiştir (Rhodes vd., 1994). Lokal 

anestezikler ve analjezikler kuyruk kesimi ile oluşacak ağrıyı başarılı bir şekilde azaltır. 

Lokal anesteziklerin sağ ve sol dorsal ve lateral kuyruk dokusuna lastik halka 

yöntemiyle kuyruk kesimi yapılmadan önce enjeksiyonu sonucunda kortizol ve 

davranışsal yanıtın azalmasında önemli düzeyde etkili olduğu bildirilmiştir (Graham 

vd., 1997; Kent vd., 1998).  

Kuyruk kesiminin uzun dönem etkileri nispeten az bilinmektedir. Kuyruk kesimi 

yapılmış kuzularda neuroma formasyonunda bulguların olduğu bildirilmiş (Fisher & 

Gregory, 2007) fakat sürekli algılanan ağrı ile ilgili bildirim bulunmadığı belirtilmiştir.  

Mortalite ve günlük ağırlık kazancı (French vd., 1994b; Rhodes vd., 1994) gibi üretimle 

ilgili önemli parametrelerin kuyruk kesimi ile etkilenmediği bildirilmiştir. Bunun yanı 

sıra sosyal iletişimde oluşturduğu etki ve sinekleri uzaklaştırmadaki etkisi koyunlarda 

tam olarak bilinmemektedir (Sutherland ve Tucker, 2011).  

3. İNEKLERDE KUYRUK KESİMİNİN HAYVAN REFAHINA ETKİSİ 

Duncan tarafından kuyruk kesimi, boynuzsuzlaştırma, kastrasyon gibi uygulamanın 

refaha katacağı fayda ve zararın o hayvanla ilişkili seçilen cerrahi işleme bağlı olduğu 

bildirilmiştir (Barnett vd., 1999). Örneğin kuyruk kesim uygulamasının kısa dönemde 

hayvanda oluşturacağı zarar kronik veya akut ağrı ve artmış insekt saldırısı olacak iken 

uzun dönem yararı meme hijyenini artırmak ve sağlığı korumak olabileceği 

belirtilmiştir. 

3.1. Akut Ağrı ve Rahatsızlık 

Hayvanlarda ağrının deneysel ölçümü ve rahatsızlık durumunun tam olarak belirlenmesi 

zordur. Birçok çalışmada kuyruk kesimi sonrası ağrı ve rahatsızlık durumunun düzeyini 

belirlemek için fizyolojik indeks ve davranışsal değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. 

Bir çalışmada 3-5 haftalık buzağılarda kuyruğa lastik bant geçirildikten 60-120 dk sonra 

sıcaklığa duyarlılığının kalmadığı bildirilmiştir. Bu periyotta lastik bant takılmış 

buzağılar kontrol grubuna göre önemli düzeyde daha aktif olduğu belirlenmiştir. Başka 

bir çalışmada (Wilson, 1972) aynı yaştaki 15 adet ineğin kuyruklarına lastik halka 

takılmış ve inekler meraya çıkarılmıştır. İneklerin otlamaya devam ettiği ve lastik halka 

takılmasına duyarsız oldukları gözlemlenmiştir. Lastik halkanın takılmasını izleyen 6 

saat sonra kortizol konsantrasyonunun arttığı, kuyruk hareketlerini artırdıkları, fakat 24 

saate kadar kan kortizol düzeyinin normale döndüğü ve kuyruk hareketlerini azalttıkları 

gözlemlenmiştir. Lastik halkanın takılmasından sonra ağrının olmasıyla veya rahatsızlık 

durumuyla ilişkili açık bir bulgu olmamasına karşın bu araştırıcılar tarafından ineklerin 

ara sıra ağrıyla ilgili bulgularının olduğu bildirilmiştir.  

Ağrının lokal anesteziklerin kullanılmasıyla azaldığı kontrollü çalışmalarda 

gözlemlenmiştir. Yaklaşık 3-4 aylık yaşta 15 buzağıdan 10’nunda huzursuzluk, kuyruk 

sallama, sesin yükseltilmesi gibi rahatsızlık belirtileri kuyruğa lastik halkanın 

takılmasından 1 saat sonra gözlemlenmiştir (Petrie vd., 1995). Bu 15 buzağının 7 si 

kuyruğa lastik halka takılmadan önce epidural olarak lidokain enjeksiyonu yapılan 

buzağılar benzer davranışlara sahip olduğu fakat rahatsızlık davranışının 2 saat kadar 

geciktiği belirlenmiştir. Ayakta durma, otlama ve ruminasyon davranışlarının kuyruğa 

lastik halkanın takılması ile etkilendiği belirlenmiştir (Petrie vd., 1996). Benzer başka 

bir çalışmada lastik halka veya kızgın demir ile kuyruk kesimi yapılan çoğu buzağıda 

kortizol düzeyleri kontrol grubundan önemli derecede farklı olduğu bildirilmiştir. Bu 

uygulamaların sonucu olarak, lastik halka kullanılarak yapılan kuyruk kesimi sınırlı süre 

orta düzeyde rahatsızlık oluşturduğu belirlenmiştir.  
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3.2. Kronik Ağrı 

Kuyruk kesimi sonrası oluşan kronik ağrı önemli bir durumdur (Gross vd., 1990). 

Hayvanlarda sinir travmasına bağlı nöropatik ağrı semptomları bildirilmiştir (Bennett 

vd., 1988). Bu durum insanların dörtte üçünde bildirilen “Hayalet uzuv sendromuna” 

benzerdir.  Bu sendrom çok faktörlü ve tam olarak açığa kavuşturulmamış bir 

etiyolojiye sahiptir (Jensen vd., 1983; Sherman vd., 1984).  

3.3. Hayalet Uzuv Sendromu (Phantom Limb Syndrome) 

Var olmayan uzvun hissedebilmesi, hatta o uzuvla ilgili acının hissedebilmesi bu 

sendromun en belirgin semptomlarındandır. Bu sendromun son yıllarda en çok kabul 

gören nedeni, bir uzuv kesildiğinde sayısız sinir ucu uyarılarak beyine normal dışı 

sinyaller göndermesiyle birlikte beyin merkezlerini yanıltması, sanki organ canlıymış 

gibi algılanmasına neden olmasıdır (Anonim, 2020).  

Bazı araştırıcılara göre kronik ağrının potansiyel sebebi bir nöroma oluşumudur. Bu 

oluşumda sinir hasarına yanıt olarak üretilen sinir lifleri demetinin organize olamayışı 

sonucu ortaya çıkar. Ampütasyon nöroması kuzularda, domuzlarda, piliçlerde, 

köpeklerde (Gentle, 1986; Gross vd., 1990; French &  Morgan, 1992) ve ineklerde 

(Eicher vd., 2000) bildirilmiştir.  

3.4. Sinek (İnsekt) Kaçırma Davranışı 

Kuyruk kesiminin hayvan refahına olumsuz etkilerinden biri de sinekleri kovma 

davranışının azalmasına neden olmasıdır (Ladewig vd., 1992). İneğin kaudal kısmında 

ısırmak isteyen sineklerin konmasını veya ısıracak kadar süre durmasını kuyruk 

hareketleri önemli derece önlemektedir. Yüksek yoğunlukta sinek saldırısında bile 

kuyruk hareketleri etkili koruma sağlamaktadır (Phipps vd., 1995; Eicher vd., 2001).  

Kuyruk hareketleri sadece sinek ısırmalarına karşı koruyucu davranış oluşturmaz. 

Matthews ve ark (1995) tarafından kuyruğun 6 farklı davranışı ile sinekleri kovduğu 

veya uzaklaştırıldığı belirlenmiştir. Sineklerden kaçınma veya kovma hareketlerinin 

hayvanın kranial veya caudal kısmında oluşan irritasyona yanıt olarak ortaya çıktığı 

bildirilmiştir. 

Yeni Zellanda’da laktasyondaki ineklerin sineklerden kaçınma davranışları 10 ay gibi 

geniş bir periyotta değerlendirilmiştir. Yapılan bir araştırmada 58 gebe düve, kuyruğu 

kesilmiş, kuyruğu kesilmemiş ve kuyruk kılları tıraşlanmış olarak 3 uygulama grubuna 

ayrılmıştır (Matthews vd., 1995). Bu 3 uygulama içinde vücudun ön kısmına konan 

sineklerden kaçınma davranışları arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Sineklerin 

inek etrafında uçuş periyodu sırasında, vücudun caudal bölgesindeki uçuş periyotları en 

yüksek kuyrukları kesilmiş grupta, orta düzeyde kuyrukları tıraşlanmış grupta ve en az 

ise kuyrukları kesilmemiş grupta olduğu ve aradaki farkların önemli olduğu 

bildirilmiştir. İneklerde vücudun caudal bölgesine yerleşen sineklerin sayısının kuyruk 

uzunluğu azaldıkça arttığı bildirilmiştir. Stresin indikatörü olarak ölçülen sütteki 

kortizol düzeyi bakımından bu 3 uygulama arasında farkın olmadığı bildirilmiştir. Bu 

araştırma sonucunda sineklerin inek etrafında uçuşu kuyruğun tıraşlanması ile 

sınırlandırıldığı fakat kuyruk kesimi ile ineğin refahının olumsuz etkilendiği sonucuna 

varılmıştır.  

4. İNEKLERDE MEME SAĞLIĞI ve SÜT HİJYENİ BAKIMINDAN KUYRUK 

KESİMİ 

Kuyruk kesiminin süt hijyeni, süt verimi ve meme sağlığı üzerine etkileri vardır. 

Kuyruk kesimini savunan araştırıcılar tarafından kuyruk kesiminin dışkıyı memeye ve 

ineğin kaudal bölümüne yayımını önlediği ve ineğin daha temiz kalmasını sağladığı 

bildirilmiştir (Gregory, 1998). İneklerin temizliği üzerine kuyruk kesiminin etkisinin 

değerlendirildiği bir çalışmada ise (Tucker vd., 2001) 223 baş kuyruğu kesilmiş ve 190 

baş kuyruğu kesilmemiş inek 8 hafta boyunca serbest gezinmeli ahırda incelenmiştir. 
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Bu iki uygulama bakımından somatik hücre sayısı, meme temizliği ve genel olarak 

ineğin temizliği bakımından fark olmadığı bildirilmiştir. Araştırma sonucunda 

araştırıcılar tarafından ineğin temizlik durumu ve meme sağlığına kuyruk kesiminin 

önemli bir fayda sağlamadığı bildirilmiştir.  

Yapılan bir diğer araştırmada ise 2 yaşlı ineklerde süt verimi, somatik hücre sayısı veya 

mastitis frekansı bakımından kuyruğu kesilmiş, kuyruğu tıraşlanmış ve kuyruğu 

kesilmemiş gruplar arasında önemli bir farklılık bulunmadığı bildirilmiştir (Matthews 

1995).  

Japon bilim insanlarının yaptığı çalışmada (Abe, 1999) kuyruk tamamen su bazlı boya 

ile boyanmış ve kuyruk ile dışkının muhtemel kontamine edebileceği yerler boyanma ile 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Boyaların meme üzerinde ineğin yan kısımlarında ve 

bedenin kaudal kısımlarında bulunduğu bildirilmiştir. İneğin yatma pozisyonu ve 

yürüme hareketi sonucu beden ve meme üzerindeki boyaların yoğunluğunun arttığı 

belirlenmiştir. Bu sonuçlardan ineğin ayaklarının dışkı ile kontamine olmasından daha 

ziyade kuyruk kısmının dışkı ile kontamine olmasının hijyen (ayak ve kuyruk üzerinde 

dışkı kontaminasyonunun azlığı) bakımından daha önemli olduğu bildirilmiştir.  

5. İNEKLERDE KUYRUK KESİMİNİN HALK SAĞLIĞINA ETKİSİ  

Kuyruk kesiminin süt sektörü çalışanlarını leptospirosisden önlemede önemli bir önlem 

olduğu bildirilmiştir. Leptospirosis Amerika Birleşik Devletlerinde endemik olarak 

seyreden bir hastalıktır. 49 eyaletteki kesimhanelerde toplam 5142 baş kesimi yapılan 

kasaplık sığır böbrek örneklerinin incelenmesi sonucu % 1.7 oranında leptospirosis 

izole edilmiştir. Leptospiralar idrar ile sağlam ve yaralı deri yüzeyinden geçerek insanı 

enfekte etme yeteneğine sahiptir. Bu hastalık “dairy farm fever” veya “milker’s fever” 

olarak da bazı ülkelerde isimlendirilmektedir. İnsan enfeksiyonlarında inek idrarı 

önemli rol oynar. Enfekte idrarla bulaşık kuyruğun sallanması sonucu da bu hastalığın 

bulaşma ihtimalini artırmaktadır. Yapılan bir çalışmada ise (Mackintosh vd., 1982), 

kuyruğun kesilmiş olması veya olmamasının bu enfeksiyonun ortaya çıkmasında önemli 

bir rol oynamadığı, asıl etkili faktörün enfekte idrarla temas süresi olduğu bildirilmiştir.  

İdrarla leptospirosisin yayılması bakımından aşılama yapmanın önemli bir önleyici 

etkisi vardır (American Humane Association, 2002). Yeni Zellanda’da ulusal sığır 

aşılama programının sonucu olarak 1979 da 700 olan leptospirosisli insan vaka sayısı 

yılda 100’e kadar gerilediği, bu nedenle işçilerin bu hastalığa yakalanma ihtimalinin 

aşılama ile azaldığı bildirilmiştir (Marshall ve Chereshsky, 1996; Carolyn vd., 2002).  
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Şekil 1. Domuzda kesilmemiş ve kesilmiş kuyruk (A1 ve B1), Kuzuda kesilmemiş (C2) 

ve kesilmiş kuyruk (D2), çok kısa kesilmiş kuyruk (E3), sütçü inekte kesilmemiş (F4) 

ve kesilmiş kuyruk (G5). Fotoğraflar Pamela Bryer, Andrea Rogers, Jim Webster, 

Cassandra Tucke 
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Şekil 2. Kesilen kuyruk uzunluklarının Avustralya (panel A, Reeve and Thompson, 

2005) ve Amerika Birleşik Devletlerinde dağılımları (panel B, USDA, 2003b) 

(Sutherland ve Tucker, 2011) 

 

 
Şekil 3. Kesilen kuyruk uzunluklarının Avustralya (panel A, Reeve and Thompson, 

2005) ve Amerika Birleşik Devletlerinde dağılımları (panel B, USDA, 2003b),  

(Sutherland ve Tucker, 2011) 
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Şekil 4. Amerika Birleşik Devletlerinde yaş gruplarına göre uygulanan kuyruk kesimi 

(Sutherland ve Tucker, 2011). 

 

6. KÖPEKLERDE KUYRUK KESİMİ VE HAYVAN REFAHINA ETKİSİ 

Köpeklerde kuyruk kesimi, kuyruğun bir kısmının veya tamamının kesilmesi anlamına 

gelir. Bu işlem kuyruk etrafına sıkı bir lastik halka uygulanarak gerçekleştirilebileceği 

gibi, cerrahi bir işlem ile de yapılabilir. Lastik halkanın uygulandığı yerin distalindeki 

dokuları besleyen kan damarlarındaki kan akımı engellenerek iskemi, nekroz ve sonuçta 

kuyruk kaybı meydana gelir. Kuyruk kesiminin % 16’sının lastik halka uygulanarak 

yapıldığı bildirilmiştir. Köpeklerde kuyruk kesimi daha yaygın olarak cerrahi bir 

prosedürle gerçekleştirilir. Kuyruk kesimi genellikle 3 - 5 günlük yavrularda yapılır. 

Çoğu zaman, yavrulara anestezi veya analjezi uygulanmadan da kuyruk kesimi işlemi 

yapılabilmektedir (Bennet ve Perini, 2003).  

Geçmişte kuduzdan korunmak, dövüşürken kuyruk yaralanmalarını önlemek ve bazı 

ülkelerde vergi ödememek için köpeklerin kuyrukları kesilmiştir (Wansbrough, 1996). 

Bu şekilde geleneksel kuyruk kesimi uygulaması ile saf köpek ırklarının yaklaşık üçte 

birinin kuyruğu kesilmiştir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri gibi çoğu ülkede 

çok yaygın olarak uygulanan kuyruk kesimi, birçok ülkede yasaklanmış (İsrail, 

Finlandiya, İsviçre, Almanya, İsveç, Norveç, Avustralya), bazılarında ise sınırlama 

getirilmiştir (Bennet ve Perini, 2003). Türkiye ise kuyruk kesiminin yasak olduğu 

ülkeler arasındadır. 
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Amerika Birleşik Devletleri gibi kuyruk kesiminin serbest olduğu ülkelerde kuyruk ve 

kulak kesiminin öncelikle kozmetik amaçlı, gösteri ve spor amaçlı köpeklerde 

uygulandığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde köpekler, gösteri, çeviklik 

ve itaat yarışmaları başta olmak üzere birçok alanda kullanılır. Bu ülkede köpek 

gösterileri çok popüler bir spordur ve çoğu köpeğin yetiştirilmesinde önemli bir yeri 

vardır. Köpeklerin gösteriş kategorisinde başarılı olabilmesi için, insanların o ırktan 

beklediği fiziksel görüntüsüne uygun olmalı ve o ırka uygun davranışları göstermelidir. 

Gösteri kategorisindeki köpekler, başarılı olabilmeleri için saldırgan olmamaları ve 

kendilerine güvenmeleri gereklidir. Bununla birlikte, gösteri kategorisindeki bazı 

köpekler modifiye edilerek müsabakalara katılabilirler. Bu modifikasyonlar arasında 

kulak ve kuyruk kesimi yer almaktadır (Stafford, 2006). 

Kulak kesme birçok ülkede yasaklanmış iken bazılarında ise dövüş, gösteri, bekçi ve 

evcil köpeklerde rutin olarak yapılmaktadır. American Kennel Club'ın yayınında 

(Anonim, 1998) Doberman Pinscher, Boxer ve Minyatür Schnauzer'in kulaklarının 

kesilmesi gerektiği, Giant ve Standard Schnauzer, Great Dane, Bouvier des Flandres, 

Minyatür Pinscher, Affenpinscher'ın, Manchester Terrier ve Boston Terrier kulakları 

isteğe bağlı kesilebileceği bildirilmiştir. Bazı ülkelerde ise (İngiltere, Yeni Zelanda, 

İrlanda) kulak kesme işlemi yapılmamaktadır.  

Kulak ve kuyruk kesme işlemi yavrular haftalık veya aylık olduklarında yapılır (Tablo 

1). İşlem kesinlikle ağrılıdır ve beraberinde anestezi, kanama ve enfeksiyon riskleri de 

vardır (Nolen ve Reid, 1999). 

 

Tablo 1. Cerrahi işlem sonrası kulakta kalan kısım ve kulak kesim işlemi sırasındaki 

köpeğin yaşı (Slatter, 1993) 

Irk Yaş Kulakta kalan miktar 

Schnauzer 10 hafta 2 / 3 

Boxer 9-10 hafta 2 /3 – 3 / 4 

Doberman Pincher 8-9 hafta 3 / 4 

Great Dane 9 hafta 3 / 4 

Boston Terrier 4-6 ay Tamamı alınabilir 

 

Tablo 2. Amerika Birleşik Devletlerinde zaman zaman veya rutin olarak kuyrukları 

kesilen köpek ırkları (Anonim, 1998) 

IRKLAR KUYRUĞUN DURUMU 

German Shorthaired Pointer Kuyruğun %40 ı kalır 

German Wirehaired Pointer Kuyruğun 2 /5 i kesilir 

Clumber Spaniel Uygun orantıda 

Cocker Spaniel Kesilebilir 

English Cocker Spaniel Kesilebilir 

English Springer Spaniel Kesilebilir 

Field Spaniel Uygun orantıda 

Sussex Spaniel 5-7 inç kesilebilir 

Welsh Springer Spaniel Kesilebilir 

Visla diz eklemine ulaşmalı 

Weimaraner  Erişkinde 6 inç olmalı 

Wirehaired Pointing Griffon 1 /3 – 1 / 2 kesilebilir 

Tazı Irkları 22 ırkın hiçbiri kesilmemeli 

İş ırkları 20 ırkın 5 ırk kesilebilir 

Boxer Kesilebilir 
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Doberman Pinscher 2. kuyruk ekleminden kesilebilir 

Giant Schnauzer 2. veya 3. Kuyruk ekleminden  

Rottweiler Çok kısa veya vücutta 1-2 kuyruk omuru 

kalacak şekilde 

Standard Schnauzer 1-2 inç arası 

Terrier Irkları 25 ırkın 10 u kesilebilir 

Avustralian Terrier Orantılı olarak 

Wire Fox Terrier 3 / 4 oranında  

Irish Terrier 1 / 4 oranında 

Lakeland Terrier Kesilebilir 

Minature Schnauzer Kesilebilir 

Norfolk Terrier Ortasından 

Norwich Terrier Ortasından 

Sealyham Terrier Kesilebilir 

Soft coated Wheaten Terrier Kesilebilir 

Welsh Terrier Kesilebilir 

Toy breeds 19 ırkın 9 u kesilebilir 

Affenpinscher Kesilebilir 

Brussels Griffon 1 / 3 ü kesilebilir 

Cavalier King Charles Spaniel Tercihen kesilebilir. 1 / 3 den fazla 

kesilmemeli 

English Toy Spaniel 2-4 inç uzunlukta kesilmeli 

Miniature Pinscher Erişkin köpekle orantılı kesilmeli 

Silky Terrier Kesilebilir 

Non sporting breeds 16 ırkın hiçbiri kesilmemeli 

Sürü köpekleri 17 ırkın 4 ü kesilebilir 

Australian Shepherd 4 inçten fazla kesilmemeli 

Bouvier des Flandres 2-3 kuyruk omuru kalmalı 

Old English Sheepdog Vücuda yakın kesilmeli 

Pembroke Welsh Corgi Kısa kesilmeli 

Miscellaneous class 5 ırkın 2 si kesilebilir 

Jack Russell Terrier Kesilebilir 

Spinosa Italiano Kesilebilir 

 

Buna karşın bazı ırklar için Almanya’da kuyruk kesim izni verilmekte ve bu işlem bir 

veteriner hekim tarafından yerine getirilmektedir. Almanya’da kuyruk kesimi için 

istisna durumlardan biri av köpekleridir (Neal 1992; Webster 1992), ancak kesim 

işleminin yaralanmayı azaltacağını bildiren bir yayım yoktur.  

Darke vd.'nın çalışmasında (1985) kuyruk kesiminin kuyruk yaralanmalarını azaltmada 

profilaktik bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Üretral sfinkter mekanizmasının 

yetersizliğine bağlı olarak kuyruk kesimi ile edinilmiş üriner inkontinans arasında bir 

ilişkinin olduğu, ancak kuyruk kesiminin kendi başına neden olmaktan ziyade bireysel 

yatkınlığı ile ilgili olabildiği bildirilmiştir (Holt & Thrusfield, 1993, 1997). Kuyrukları 

kesilmiş brakisefalik ırklar, zayıf kas gelişimine bağlı görülebilen perineal herniye 

(Burrows & Ellison, 1989) yatkın olabilecekleri bildirilmiş (Wansbrough, 1996) fakat 

bu durum araştırmalarla doğrulanamamıştır. Bunun yanısıra kuyruk kesimi yapılan 

köpeklerde hayalet kuyruk sendromunun da gelişebileceği bildirilmektedir. Bu nedenle 

kuyruk kesimi köpeklerde uzun vadeli bir ağrıya neden olabileceği düşünülmektedir. 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

119       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çeşitli sebeplere bağlı olarak çiftlik hayvanlarında kuyruk kesimi yapılmaktadır. 

Kuyruk kesimi işlemi hayvanın bütünlüğünü değiştirecek bir yönetim uygulaması 

olduğundan önemli bir sorunu gidermek için yapılıp yapılmadığı önem kazanmaktadır. 

Kuyruk kesimini savunanlar koyun, inek ve köpek için yararlı bir uygulama olduğunu 

savunmaktadırlar. Fakat çalışma sonuçları İneklerde meme sağlığı ve hijyeni, işçilerin 

sağlığı ve güvenliği bakımından, koyunlarda miyasise yakalanma insidensi bakımından, 

köpeklerde kuyruk yaralanmasını azaltmada kuyruğun kesilmesiyle tamamen olumlu 

sonuç alınacağını göstermemektedir. Bunun yanısıra bu hayvanlarda kuyruk kesimi 

neuroma formatında hafif düzeyden orta şiddete kadar değişebilen ağrıya sebep 

olabilmektedir. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahıyla ilişkili olarak kuyruk 

kesilmesini haklı çıkaracak yeterli kanıt ise bulunmamaktadır. Kuyruk kesiminin 

hayvan sağlığına, halk sağlığına önemli düzeyde yarar sağlayacağını gösterecek kanıt 

bulununcaya kadar kuyruk kesimi rutin uygulamasından vazgeçilmelidir.  
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ABSTRACT 

People need to create places to meet their most basic needs. Places are spaces that have 

meaning. Space and place are considered as a complex and dynamic system intertwined. In 

order to understand the 'place' in the transformation of space into 'place', first of all, it is 

necessary to examine the concept of space. When we look at the historical process of space 

and place concepts, the change in the scientific world has also changed our understanding of 

space. The space, which was first perceived as an endless container, has become a structure 

that has a subjective and objective aspect and is shaped by social and cultural norms in the 

process. In the holistic approach to space, human is not just an object in space; The interaction 

of space and individual forms the basis of understanding society. Contrary to the Cartesian 

view, in the phenomenological way of thinking, man relates to space through his experiences, 

the human body and space are an inseparable whole. Space reproduces itself in the subject-

object relationship. With the factor of time and life, space turns into a 'place' with a unique 

identity where relationships and stories are produced. Space and place are in a dialectical 

relationship. These two concepts constitute a whole that belongs to each other and is part of 

each other. The concept of 'place' includes the concept of space. Space refers to the general 

and is defined according to its physical characteristics, while the 'place' is unique and 

particular. While the human factor transforms the space into 'place', 'place' defines our 

existence together with the things revealed by social life. The 'place', which makes it possible 

for life to emerge, represents a concrete reflection of the living space and encompasses all 

intangible values. Places that require intuitive understanding contain different semantics far 

beyond the space with the atmosphere they have. The study aims to examine the organic bond 

between space and place and the transformation of space into place. Investigating the 

existence characteristic that determines the 'place' will increase the use of the existing 

potentials of the place and contribute to the development of the place. In this context, it is 

aimed that the study will guide the place makers. 

Keywords: place, space, subject-object interaction, living place 

 

ÖZET 

İnsanlar en temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerler oluşturma gereksinimi duyarlar.  Yerler 

anlam içeren mekanlardır. Mekan ve yer iç içe geçmiş karmaşık ve dinamik bir sistem olarak 

değerlendirilir. Mekanın ‘yer’ e dönüşmesinde ‘yer’i anlamak için öncelikle mekan kavramını 

irdelemek gerekir. Mekan ve yer kavramlarının tarihsel sürecine baktığımızda bilim 

dünyasındaki değişim mekan kavrayışımızı da değiştirmiştir. İlk olarak sonsuz bir konteyner 

olarak algılanan mekan, süreç içinde, öznel ve nesnel yönü olan, toplumsal ve kültürel 

normlarla şekillenen bir yapı haline gelmiştir. Mekana bütünsel bakan yaklaşımda insan 
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mekânda yalnızca bir nesne değildir; mekan ve birey etkileşimi toplumu anlamanın temelini 

oluşturur. Kartezyen görüşün aksine fenomenolojik düşünce biçiminde insan, deneyimleri 

aracılığıyla mekanla ilişki kurar, insan bedeni ve mekan ayrılmaz bir bütündür. Mekan, özne- 

nesne ilişkisi içinde kendini yeniden üretir. Zaman ve yaşantı faktörü ile mekan ilişkilerin ve 

hikayelerin üretildiği kendine has bir kimliği olan ‘yer’e dönüşür. Mekan ve yer diyalektik bir 

ilişki içindedir. Bu iki kavram birbirine ait ve birbirinin parçası olan bir bütünü teşkil eder. 

‘Yer’ kavramı, mekân kavramını içinde barındırır. Mekan, genele işaret eder ve fiziksel 

özelliklerine göre tanımlanır, ‘yer’ ise tek ve özeldir. İnsan faktörü mekanı ‘yer’e dönüşürken, 

‘yer’ toplumsal yaşantının açığa çıkardığı şeyler ile birlikte varoluşumuzu tanımlar. Yaşamın 

ortaya çıkmasını mümkün kılan ‘yer’, yaşanan mekanın somut bir yansımasını temsil eder ve 

soyut değerlerin tümünü kapsar. Sezgisel kavrayışı gerektiren yerler sahip olduğu atmosfer ile 

mekanın çok ötesinde farklı anlamsallıkları barındırır. Çalışma mekan ve yer arasındaki 

organik bağı ve mekanın yere dönüşümünü irdelemeyi amaçlamaktadır. ‘Yer’i belirleyen 

varlık karakteristiğini araştırmak, yerin var olan potansiyellerinin kullanımını arttıracak ve 

yerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmanın yer yapıcılara yol gösterici 

olması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: yer, mekan, özne-nesne etkileşimi, yaşanan mekan 

 

Introduction 

Space and 'place' are considered as a dynamic system that requires each other, belongs to each 

other, and has a dialectical relationship. In this complex intertwined relationship, the concept 

of 'place' includes the concept of space. While space is defined as a more general expression, 

'place' is unique and special with its spirit. The aim of the study is to examine the organic 

bond between space and place and the transformation of space into place. The perception of 

these two intertwined concepts is discussed in the historical process. It covers the reading of 

concepts and relations of concepts through different space-place approaches and definitions. 

In this study, which is a qualitative research, literature review method is used. The research 

design is the hermeneutic (interpretive science) approach, which is intuitive in nature, based 

on understanding and explanation, and makes inferences with a view that focuses on 

interpretations rather than a single truth (Dilthey, 1999, Gadamer, 2002). The hermeneutic 

approach helps to explain the conceptual relations of space and 'place' and to interpret the 

discourses in the literature. 

Theoretical background 

While Aristotle defines space as "a dynamic space consisting of places containing all aspects 

and features", Descartes defines space as "an infinite being with various forms and 

dimensions". For Newton, who introduced the concept of absolute space, space is an endless 

container. The movements of the objects existing in the space and the change in the 

movements lead to a change in their relations with other objects. Leibniz, who criticizes the 

concept of absolute space, argues that space consists only of non-spatial, mental elements 

(Smart, 1988, Speake, 1979, Madanipour, 1996). Seeing absolute space as a concept that can 

only be defined by its own existence, without the need for the existence of the objects around 

it, turns the space into a thing-in-itself independent of matter. In the definition of 'relative 

space', which emerged as a critique of the concept of absolute space; space cannot be defined 

solely by its own existence, but can be explained by the existence of objects related to each 

other. Space exists in the arrangement of objects that coexist at the same time and in their 

relation to each other. Leibniz's view of 'connective space' it shows us that it has a subjective 

and objective, psychological and ontological side (Harvey, 2006). 

Kant's definition of space is "man’s innate (a priori) cognition". According to Kant, space 

belongs to the subjective interpretation of reason and space can be considered from a human 

perspective. Beyond the subjective point of view, the representation of space has no 
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importance on its own. Regardless of the natural structures of the objects, each person 

interprets the space and the relationship of objects differently according to his own way of 

understanding (Kant 1993; Madanipour, 1996). According to Spengler, the perception of 

space is not shaped by subjective reason, as Kant states, but by the social and cultural norms 

in which it exists (Guvenc, 2008). When space is purified from the components of its own 

geography, it has no more meaning than a void (Giedion, 2008; Ulubay, 2020). 

Space alone does not carry general effects; however, it has a spatial effect thanks to the 

special characters, distinctive features and powers of the objects. There is no mere space; 

there are different kinds of spaces, spatializations and spatial relations. These spatial relations 

are established through social objects. While Urry refuses to see the space as an absolute thing 

separate from the social objects it relates to, he points out that it would be wrong to reduce it 

to purely social objects and completely ignore the spatial effect (Urry, 1999). 

A phenomenological approach, which is the opposite of the Cartesian view, is essential in 

today's understanding of space. In the form of phenomenological thought; man is not just an 

object in space, he relates to space through human experiences. 

Space is a 'heterogeneous' concept that has multiple meanings that change every moment in a 

continuous transformation (Deleuze & Guattari, 1987). Space, time, body and relationships 

form our experiences and these elements make up space (Merleau-Ponty, 2005). Human 

existence is an important element for spaces conceptualized as hodological space, 

anthropological space, instant space, day-night spaces, etc. Because the human body 

integrates with the space through experiences (Bollnow, 2011). In the subject-object 

relationship, the body is an object that sees and touches objects (Merleau-Ponty, 1694; Direk, 

2003). The existence of his body in the space through experiences transforms the space into a 

dynamic and active organism. 

Space in modern social sciences; it is not seen as an objective structure -not physical-, but as 

the behavior patterns of the society, the daily life of the society and the historicity itself, as a 

social experience (Castells, 1983, Doğan, 2007). The historical and social aspects of space 

form the origins of the idea of space of many thinkers (Certeau, 2009, Lefebvre, 1991, Schulz, 

1980, Soja, 2017, Urry, 1999, Castells, 1983). Understanding space is the foundation of 

understanding society. Space is the result of a series of operations and includes all that is 

produced. (Social) Space is surrounded by mutual relations established in togetherness, 

simultaneity, (relative) order and/or (relative) disorder. Lefebvre to the place; it deals with 

absolute space in a mathematical framework by loading expressions such as oclidian, 

isotropic, and infinite. Absolute space while it is an empty space that has geometrical 

meanings attached to it, space without absolute boundaries; it exists dynamically with time, 

intertwining with the social. Space is not simply constructed, but produced through the 

dynamic interaction of material and discursive (Lefebvre, 1991, 2016). 

Lefebvre considers space in three different categories: perceived (physical), conceived 

(mental) and lived (social) space. In the production of space; it reveals the spatial triad 

approach, including spatial practice, representations of space and representation spaces. 

Spatial practice "tightly merges everyday reality (use of time) and urban reality (routes and 

networks connecting workplaces, private life and leisure spaces) within the perceived space". 

Representations of space (designed space) are "the space of some artists close to formality 

who identify the lived and perceived with the designed". The designed space is the dominant 

space within a society (a mode of production). Representation spaces (living space) are the 

spaces of those who use that space through the images and symbols it contains. The lived 

space is a social space that is the result of past actions and consists of many images and 

symbols that are produced, experienced and changed by users (Lefebvre, 2016). Based on the 

discourse of "(social) space is a (social) product", space is not an isolated and static 

phenomenon, on the contrary it is something that is dynamic, alive and evolving (Lefebvre, 
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1991; Ulubay, 2020). Lefebvre goes on the historical duality of the social and the spatial, and 

defines social space as "a structure formed by the social and spatial practices together" 

(Madanipour, 1996). The dialectical relationship of perceived-designed-lived space 

transforms space into a product produced by both the subject and the power (Harvey, 2010). 

 

Table 1. Characteristics Attributed to the Concept of Space in the Historical Process  

Aristoteles 
'' a dynamic space made up of places containing all aspects and 

features'' 

Euclid & 

Descartes 
''an infinite being of various shapes and sizes'' 

Newton ''an endless container'' 

Leibniz ''existence of related objects'' 

Kant being shaped by the "subjective mind path" 

Spengler shaping with "social and cultural norms" 

Giedion ''heterogeneous structure'' 

Deleuze&Guattari  
''a heterogeneous concept with multiple meanings that change all the 

time'' 

Lefebvre ''perceived space, conceived space and lived space'' 

Urry ''different types of spaces, spatializations and spatial relations'' 

Castells ''the historicity of society itself'' 

 

Transformation of space to place 

The interaction of space with objects paves the way for a holistic approach to space in the 

context of the relations between subject-space-time-life dimensions. In the holistic approach 

to space, the subject and active object relationship is dialectical. Space reproduces itself 

endlessly in the "environment where borders turn into passages and separating elements into 

contact". Space is no longer "just a void"; it is defined as "a phenomenon inhabited, grasped 

and produced by the body". Man's relationship with space evolves as an open-ended spiral 

relationship that is constantly fed from daily life. This relationship contributes to the 

reflection of the lifestyle on the space and the transformation of the space into a 'living place'. 

Therefore space becomes a 'lived place' in which the subject and object reside and interact. It 

transforms into the concept of place, which has a unique character with space, time and life 

within its social, cultural, historical and psychological domains (Aydınlı, 2004; 2008). 

 

 

Figure 1. Space and Place Relationship 
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Norberg-Schulz explains the transformation of space into place by referring to Heidegger's 

ontological existential hermeneutic approach by adapting Husserl's views to architecture. 

According to Norberg-Schulz, it is the lived space that shapes human existence and 

orientation. The whole of the 'pragmatic space' determined by the behavior, the 'perceptual 

space' that causes the instantaneous orientation, and the 'spaces that create the environmental 

image' constitute the lived space. The living space includes social acts-features and it ireflects 

the life completely. (Norberg-Schulz, 1980). The living space consists of different layers. The 

area of small objects is the narrow space in the furniture layer where the movement of people 

sitting and resting takes place. In terms of buildings; these are the areas where the personal 

and social space is experienced and the relationship of proximity and distance in the 

geographical dimension is established and landscape features are found. The objective data 

that is intuitively captured in the living space is constantly changing and transforming. The 

place that enables the emergence of life is a concrete expression of the place in which it is 

lived. Place is actually lived space, which requires intuitive understanding. The place contains 

different dimensions beyond the spirit it contains and the abstract aspects of physical and 

mathematical sciences (Schulz, 2000; Bala, 2007). 

Space; defined in concrete terms with exterior, interior, geometric, volumetric etc… The 

‘place’, on the other hand, has a definition other than all these physical elements. ‘Place’ 

consists of layers of meaning that include relationships and connections (Creswell, 2004) and 

it defines our existence (Heidegger, 2001). ‘Place’ which is clearly an integral part of 

existence is a totality "consisting of tangible and intangible things that have material 

substance, shape, texture and color" (Schulz, 1976). ‘The unformatable things’ revealed by 

social life separate ‘place’ from space. The space created by geometric calculations turns into 

a ‘place’ with the human factor (Certeau, 2009). In the discipline of architecture whose 

purpose is to provide an existential foothold the human body and space are an inseparable 

whole. Spatial and temporal existence depends on the state of being there with one's whole 

being (Heidegger 2001). With the discourse that the environment is "not what we think but 

what we experience" body and experience transform space into ‘place’ (Merleau-Ponty, 

2005). 

Place; it is full of meanings attributed to that place rather than the physicality of the space. 

The gathering of people to do various activities and share stories adds some meaning to the 

place. Some of these meanings are personal and some are social meanings. Therefore the 

place while it is defined as "the coming together of the biophysical, social and spiritual 

worlds" it is the personal and social meanings that enable the space to turn into a place 

(Vanclay, 2008). In space-place duality, places are spaces full of meaning where identities, 

relationships and stories can be produced (Auge, 1995; Malpas, 1999). The transformation of 

space into ‘place’ is possible with the social construction of the place. 

 

Table 2. Features Distinguishing 'Place' from Space 

Merleau-Ponty ''subject-object relationship, body and experience'' 

Certeau ''human factor'' 

Heidegger ''the unformatable things that social life reveals'' 

Bollnow ''the existence of the human body through experiences'' 

Norberg-Schulz 
''a concrete expression of the living space that requires intuitive 

understanding'' 

Auge  ''living spaces where identities, relationships, stories can be produced'' 

Creswell ''layers of meaning and relationships'' 

Vanclay ''personal and social meanings'' 
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Instead of result 

The versatile space and all the components that make up the space contain integrity and form 

a heterogeneous structure. The three-dimensional organization of objects does not make space 

a place by itself. In order for a space to become a ‘place’, it must gain character. It is the 

subject existing in the ‘there’ that gives character to the space. Subject-object interaction 

makes space an entity. This interaction creates human experiences. With a phenomenological 

perspective people establish a relationship with space through their experiences. Human 

integrates with space in life; the human body and space are an inseparable whole. Space 

reproduces itself in the subject-object relationship. Thus, an organic link is established 

between the space, which is defined according to its physical characteristics, and the ‘place’, 

which includes concrete and abstract features. Space with time and life factor turns into a 

‘place’ with a unique identity where relationships and stories are produced. The space-place 

relation based on the subject-object interaction reveals an entity characteristic that determines 

the ‘place’. This examination from space to ‘place’ will lead to rethinking on the existing 

potentials of the place. This intellectual process will contribute to the use of the potentials of 

the ‘place’ and the development of the place. In this context, it is aimed that the study will 

guide the place makers. 

 

References 

Auge, M. (1995). “Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity”, 

İngilizceye Çeviri: John Howe, p:75-120, Verso Press. 

Aydınlı S., (2004). “Epistemological Interpretation of Space”, Architecture and Philosophy, 

(ed.) Şentürer, A., Ural, Ş., & Atasoy, A., Yapı Yayın, İstanbul, 40-51. 

Aydınlı, S. (2008). “From space to spatial: temporality of space / spatiality of time”, Time-

Space, Ed. Şentürer, A., Ural, S., Berber, Ö., & Uz Sönmez, F., Yapı-Endüstri Merkezi 

Publications, Istanbul, pp.150-161. 

Bala H.A. (2007). “Non-Lieu Concept in Architecture and Terminal”, Arredamento 

Architecture, Istanbul, 12-122. 

Bollnow, O. F. (2008). “Human Space”, Çeviren: Shuttleworth, C., Hyphen Press. 

Casey, E. (1997). The Fate of Place: A Philosophical History, University of California Press. 

Castells, M. (1983). The City and the Grassroots: A Cross – Cultural Theory of Urban Social 

Movements, University of California Press. 

Certeau, De M. (2009). Discovery of Everyday Life 1: Action, Practice, Production Arts, 

translated by: Arslan Özcan, L., Dost Publishing. 

Creswell, T. (2004). Place: A Short Introduction, Blackwell Publishing. 

Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five 

Approaches (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: SAGE, s:43. 

Creswell, J. W. (2020). Qualitative Research Methods: Qualitative Research and Research 

Design According to Five Approaches, trans. ed: Tüm, M. & Demir, S.B., 5th Edition, 

Ankara: Siyasal Bookstore. 

Deleuze, G., Guattari, F. (1987). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, 

University of Minnesota Press. 

Dilthey, W. (1999). Hermeneutics and spiritual sciences, trans. D. Özlem, Istanbul: Paradigm. 

Direk, Z. (2003). The Skin of the World – Studies on Merleau-Ponty Philosophy, Metis 

Publications, 3rd Edition 2017, p: 143, Istanbul. 

Gadamer, H.G. (2009). Truth and Method, Volume 2, translated by H. Arslan and İ. 

Yavuzcan, Istanbul: Paradigm Yay. 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

129       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Giedion, S. (2008). Space, Time and Architecture: Growth of a New Tradition, Harvard 

University Press. 

Groat Linda N., Wang David (2013). Architectural Research Methods, Publisher: Hoboken: 

NJ Wiley, 2nd Edition, Chapter 7, s:227-232. 

Güvenç B. (2008). Architecture: time, space and change, Time-Space, compiled by Şentürer, 

A., Ural, Ş., Berber, Ö., & Uz Sönmez, F., Yapı-Endüstri Merkezi Publishing, Istanbul, 108-

117. 

Harvey, D. (1984). On the History and Present Condition of Geography: An Historical 

Materialist Manifesto. Professional Geographer, 36 (1), 1-11. 

Harvey, D. (2010). The State of Postmodernity, trans. Sungur Savran, Istanbul: Metis 

(original published 1989). 

Harvey, D. (2013). Rebel Cities: From the Right of the City to the Urban Revolution, trans., 

Ayşe Deniz Temiz, Istanbul: Metis. 

Harvey, D. (2006). Social justice and the city, Metis Publications, Istanbul. 

Heidegger, M. (1977). Basic writings (D. Krell, Ed.). New York: Harper & Row. 

Heidegger, M. (2001). Being and Time, İngilizceye Çeviri: Macquarrie, J. & Robinson, E., 

Blackwell Press. 

Heidegger, M. (2002). Letter on Humanism, The Essence of Humanism, translated by 

Aydoğan, A., İz Publishing. 

Husserl E. (2010). Five Lectures on Phenomenology, translated by Tepe, H., 1st Edition, 

Bilge Su Publishing. 

Husserl Edmund, (2015). On the Phenomenology of Internal Time Consciousness, translated 

by Mesut Keskin, Avesta Publications, Istanbul. 

Kant, I., (1993). Critique of Pure Reason, J.M. Dent, London, first published in 1781. 

Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, D. Nicholson-Smith (Trans.) Oxford, UK: 

Blackwell. 

Lefebvre, H. (2000). “From The Production of Space (1974)”, Architecture Theory since 

1968, p.174–189, D.N.Smith (trans.), K.M. Hays (ed.), MIT Press, Cambridge. 

Lefebvre, H. (2010). Socialist World View Marxism, translated by Doğan Görsev, Istanbul: 

Yordam. 

Lefebvre, H. (2016). The Production of Space, translated by Işık Ergüden, Sel 

Publishing/Kent Sel, 4th Edition, Istanbul, p:67,68. 

Madanipour A. (1996). Design of urban space: an inquiry into a socio-spatial process. New 

York, Wiley Publishers.  

Malpas, Jeff (2004). Place and Experience: A Philosophical Topography, Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

Malpas, Jeff (2008). Place and human being, ‘Making Sense of Place: Exploring Concepts 

and Expressions of Place through Different Senses and Lenses’ kitap içinde 31.Bölüm, Editör 

Frank Vanclay, National Museum of Australia Press, s:325-331 

Malpas, Jeff (2009). Place and Human Being, Environmental and Architectural 

Phenomenology, 20(3), 19-23. 

Merleau-Ponty, M., (1964). ‘The Film and the New Psychology’, In Sense and Non-Sense, 

48–59. Evanston, IL: Northwestern University Press. 

Merleau-Ponty, M., (2005). Phenomenology of Perception, Çeviren:. Smith, C., Routledge. 

Nesbıtt, K. (ed.) (1996). Theorizing a New Agenda for Architecture: An Analog of 

Architectural Theory, Princeton Architectural Pres, New York 

Norberg-Schulz C. (1976). ‘’The Phenomenon of Place’’, Architectural Association 

Quarterly 8, n:4, 3- 10, s: 414-426. 

Norberg-Schulz, C. (1980). Kahn, Heidegger and the language of architecture, Londra 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

130       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Norberg-Schulz, C. (1982). Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, 

Edinburgh Collage of the Art Library, Rizzoli Pres, New York. 

Norberg-Schulz, C. (1988). Architecture: Meaning and Place, Rizzoli, New York. 

Norberg-Schulz, C. (2000). Architecture: Presence, Language Place,Trans. A. Shugaar, Skira 

Editore, Milano. 

Pallasmaa, J. (1986). “The Geometry of Feeling: A Look at the Phenomenology of 

Architecture”, Skala, Nordic Journal of Architecture and Art 4; n:6, p:22-26. 

Pallasmaa, J. (1987). “The Social Commission and the Autonomus Architect”, Harvard 

Üniversite Review, 6, p. 115-121. 

Smart, J. J. C., (1988). “Space, time and motion”, in An Encyclopaedia of Philosophy Ed. G 

H R Parkinson (Routledge, London) pp 256-274. 

Soja, E. W. (2017). Postmodern Geographies: Reasserting Space in Critical Social Theory, 

translated by Çetin Y., Sel Publishing. 

Speake J (Ed.), (1979). A Dictionary of Philosophy (Macmillan, London) 

Ulubay, S. Önal F. (2020). Problems and Understandings on Space: The Effects of 

Phenomenological Theory on the Understanding of Space in the Twentieth Century, Megaron, 

15(4):606-613. 

Urry, J. (1999). Consuming Spaces, Translated by R.G. Ogdul, Details Publications, Istanbul. 

Vanclay, Frank (2008). Making Sense of Place: Exploring Concepts and Expressions of 

Place through Different Senses and Lenses, National Museum of Australia Press 

Yırtıcı, H. (2005). Spatial Organization of Contemporary Capitalism, Nadir Book, Istanbul. 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

131       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

REKLAMLARDA METAFOR KULLANILMASININ TÜKETİCİ ALGISINA 

ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇORBACIOĞLU 

İzmir Demokrasi Üniversitesi 

Orcid: 0000-0002-2272-0813 

 

Ürünü doğru şekilde tanıtmanın yolları çoğu zaman açık değildir. Tanıtılmak istenen yeni 

ürünlerin tanınırlığının arttırılması ve doğru bir şekilde mesajın iletilmesi sıkıntılıdır. 

Beklenen tutum oluşturulamamaktadır ya da bu tutumun oluşması zaman almaktadır.   

Gerald Zaltman ve ekibi otuzdan fazla ülkede 12 bin kişiyle sürdürdükleri derin görüşmelerle 

yaptıkları araştırmalar sonucunda evrensel olarak denge, dönüşüm, yolculuk, kap, bağlantı, 

kaynak ve kontrol metaforları olmak üzere yedi temel metafor bulunduğunu kaydetmiştir. 

Tüketiciyi derinden etkileyecek bir strateji izlenmek isteniyorsa derin metaforları yakından 

tanımanın ve bu derin metaforları da etkili bir şekilde kullanmak önemlidir.  

Bu çalışmada, yurtdışında ve Türkiye’de hedef kitleler tarafından fark edilmiş, benimsenmiş 

ve akılda kalıcı olmuş çeşitli reklam film ve reklam afişleri seçilmiştir. Görsel olarak derin 

metaforlara başvurmanın ötesinde akılda kalıcılığı daha da pekiştirmek amacıyla reklam 

sloganlarında da derin metaforların kullanıldığı görülmüştür. Bir reklamın temel bir metafor 

üzerine kurulması yanında, aynı anda birden çok metaforun da kullanılabileceği anlaşılmıştır.  

Bu çalışmanın hedefi, reklam tasarımında Zaltman Metaforik Çıkarım Tekniği (ZMET) 

metodunun kullanılmasının markanın ürün ile ilgili iletmek istediği mesajı doğru ve güçlü bir 

şekilde iletip iletmediğini açığa çıkartmaktır.  Yöntem olarak; yerel ve küresel çapta 

farkındalık yaratmış, akılda kalmış çeşitli reklam örnekleri seçilmiştir. Metaforları etkili bir 

şekilde kullanmak için bu yedi temel metaforun reklamlarda nasıl kullanıldığı bu örnekler 

üzerinden incelenmiştir.  

Derinlemesine yapılan görüşmenin son kısmında 19’u metafor içeren 3’ü şaşırtma olarak 

eklenen toplam 22 reklam; 7 metafor ve 3 ilgisi olmayan şaşırtma amacıyla seçilen olmak 

üzere toplam 10 kavramla eşleştirilmiştir. Katılımcılar % 47 oranında isabetli cevap 

vermişlerdir. Bağlantı, denge ve dönüşüm metaforları en çok tüketicide reklamlar aracılığıyla 

karşılık bulmuştur. Bağlantı ve dönüşüm metaforlarının % 100 oranla tüketicide mesaj olarak 

karşılık bulmuştur buna karşılık kaynak ve kap metaforlarının bazı reklamlarda tüketicide 

hiçbir şekilde karşılık bulamadığı görülmüştür. Çözümlemeler sonucunda iletilmek istenen 

mesajları hızlı ve etkili şekilde tüketiciye ulaştırmak için metaforların reklamlarda sıklıkla 

kullanılan ve tüketiciye iletilmek istenen mesajı çoğunlukla doğru ve güçlü bir şekilde 

aktarabilinen bir metot olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Metafor, Tüketici, Algı 

 

 

THE EFFECT OF USE OF METAPHORS IN ADVERTISEMENTS ON CONSUMER 

PERCEPTION 

  

Ways to properly promote the product are often unclear. It is difficult to increase the 

recognition of new products to be promoted and to convey the message correctly. The 

expected attitude cannot be formed or it takes time to form this attitude. 

Gerald Zaltman and his team have recorded that there are seven basic metaphors universally 

as balance, transformation, journey, container, connection, source, and control metaphors, as a 

result of their research with 12 thousand people in more than thirty countries. If a strategy that 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

132       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



will deeply affect the consumer is to be pursued, it is important to be familiar with deep 

metaphors and to use them effectively. 

In this study, various advertisement films and advertisement posters that were noticed, 

adopted and memorable by the target audiences abroad and in Turkey were selected. Beyond 

the use of visually deep metaphors, it has been observed that deep metaphors are also used in 

advertising slogans in order to further reinforce the memorability. It has been understood that 

in addition to building an advertisement on a basic metaphor, more than one metaphor can be 

used at the same time. 

The aim of this study is to reveal whether the use of Zaltman Metaphor Elicitation Technique 

(ZMET) method in advertising design conveys the message that the brand wants to convey 

about the product accurately and strongly. As a method, Various examples of advertisements 

that have created local and global awareness and are memorable have been selected. In order 

to use metaphors effectively, how these seven basic metaphors are used in advertisements is 

examined through these examples. In the last part of the in-depth interview, a total of 22 

advertisements were added, 19 of which were metaphors and 3 of which were surprises; It 

was matched with a total of 10 concepts, 7 of which were metaphors and 3 were chosen for 

the purpose of unrelated surprise. Participants gave correct answers by 47%. The metaphors 

of connection, balance and conversion were mostly found in consumers through 

advertisements. Connection and conversion metaphors were found to be a message for the 

consumer with a ratio of 100%, while the source and container metaphors were not found to 

be met by the consumer in some advertisements. As a result of the analysis, it has been seen 

that metaphors are a method that is frequently used in advertisements and that can convey the 

message to be conveyed to the consumer in a correct and powerful way in order to deliver the 

desired messages to the consumer quickly and effectively. 

Keywords: Advertising, Metaphor, Consumer, Perception 

 

 

1. Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği (Zmet) ve Yedi Derin Metafor 

Her yıl piyasaya çok sayıda ürün çıkmaktadır, ancak piyasaya çıkan ürünlerin yüzde 70 veya 

80’i daha birinci yıllarını dolduramadan, pazarda tutunamadan kaybolmaktadır. Tüketiciye 

ürünü benimsetmek amacıyla onun duygularında ve zihninde ürünü kalıcı hale getirmek için 

nasıl ve hangi yönden düşündüğünü keşfetmek önemlidir. Böylelikle pazarlamacılar somut 

ürün, hizmetler ya da fikirler hakkında hedef kitleyle daha ekili bir iletişim gerçekleştirebilir. 

“İnsan evrensellerini, çok farklı kültürlerden, alt kültürlerden, zaman dilimlerinden ve 

coğrafyalardan insanlar için ortak olduğu düşünülen yedi derin metafor tanımlar. Kültürel 

geçmiş, yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, siyasi değerler, tüketici deneyimleri, temel inançlar, dini 

tercihler ve adlandırabileceğimiz hemen hemen her şey bu yedi devi paylaşıyor. Metaforlar o 

kadar sağlam ki, çamaşır deterjanı seçimimizden başkan seçimimize kadar değişen konulara 

uzanıyor” (Zaltman ve Zaltman, 2021:172). 

Zaltman ve ekibi otuzdan fazla ülkede yaptıkları araştırmalar ve derinlemesine görüşmeler 

sonucunda evrensel olarak yedi temel metafor olduğunu keşfetmiştir (Zaltman ve Avery, 

2020:4).  

Bu metaforlar;  

Denge/dengesizlik: Denge metaforu fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki denge ve dengesizliği 

içermektedir  

Dönüşüm: Çevremiz ve kendimiz sürekli bir dönüşüm içerisinde bulunuruz.  

Yolculuk: Doğum, büyüme, olgunlaşma, yaşlanma, yaşanılan tüm deneyimler birer 

yolculuktur.  

Kap: Zihin, duygular, evler, odalar, ofisler, arkadaş ortamları, okullar, kampüsler, kültürler, 

arabalar, giysiler aslında hepsi bizi çevreleyen kaplardır. Bu kaplar bizlere belli sınırlar çizer. 
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Bağlantı: Fiziksel, toplumsal, duygusal, dinsel ve ruhsal bağlantılar bağlantı/bağlantısızlık 

metaforunu oluşturur.    

Kaynak: Herhangi bir varlığın devamının sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan her şey o 

varlığın kaynağıdır. 

Kontrol: Kontrol, yaşamları üzerinde bir yetkiye sahip olduklarını hissetmek isteyen çoğu 

insan için gerekli bir koşuldur. 

2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmada, ZMET tekniği üzerine kurulu reklam afiş ve filmlerin tüketici algısına etkisi 

incelenecektir.  

Bu çalışmanın hedefi, 

a) Reklam tasarımında ZMET metodunun kullanılmasının markanın ürün ile ilgili 

iletmek istediği mesajı doğru bir şekilde iletip iletmediğini açığa çıkartmak,  

b) ZMET metodunun kullanılmasının markanın ürün ile ilgili iletmek istediği mesajı 

güçlü bir şekilde iletip iletmediğini açığa çıkartmak,   

c) ZMET tekniğinin barındırdığı metaforların anlatım gücünü birbirlerine göre 

kıyaslamaktır.   

Tüketiciyi derinden etkileyecek strateji izlemek için tasarımcı ve araştırmacılara ZMET’in 

metodolojik kullanımı konusunda rehberlik sağlamak amacıyla derin metaforlar yakından 

tanıtılmıştır. 

2.1.Araştırma Yöntemi ve Araştırmanın Kısıtları 

Bu çalışmada Nitel araştırma yöntemi olarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşme 

yapılmadan önce bir görüşme planı hazırlanmıştır. Bu planda tüm aşamalar için ayrılması 

gereken zaman hesaplanmıştır.  

Pilot çalışma olarak bir gönüllüye (N.B. Profesör, 64 yaş) görseller gösterilmiş, kavramlar ve 

yapılacak derinlemesine görüşmelerde sorulacak sorular sorulmuş ve sorular test edilmiştir.   

Bir sonraki aşama olarak Tablo 2’de demografik bilgileri verilen katılımcılarla görüşmeler 

yapılmıştır.  

Tablo 2: Derinlemesine Mülakata Katılan Katılımcıların Profili 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Eğitim Durumu Medeni 

Durumu 

Pozisyonu Görüşme 

Tarihi ve 

Yeri 

Görüşme 

(dk.) 

K1 Kadın 26 Lisansüstü Bekar Araştırma 

Görevlisi 

17/11/2022 

Yüz yüze 

30 dk 

K2 Kadın 30 Doktora Bekar Öğretim 

Üyesi 

17/11/2022 

Yüz yüze 

 

34 dk 

K3 Kadın 28 Lisansüstü Bekar Öğrenci 17/11/2022 

14:00 Ms 

Teams 

37 dk 

K4  Erkek 43 Lisansüstü Evli Endüstri 

Mühendisi 

16/11/2022 

Yüz yüze 

32 dk 

K5 Kadın 31 Lisansüstü Evli Öğrenci 22.11.2022 

Ms Teams 

29 dk 
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Araştırma 4’ü kadın 1’i erkek 5 kişiyle Kasım ve aralık ayında, 3 kişi ile yüz yüze 2 kişi ile 

Ms Teams üzerinden kamera açık olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 29 ile 37 dk 

arasında gerçekleşmiştir. Katılımcılara daha önceden görüşme daveti (Ek 2) gönderilmiştir. 

Görüşme, bilgilerin tekrar dinlenebilmesi, araştırmada kullanılabilmesi ve kaybolmaması 

açısından görüntülü ya da sesli olmak üzere kayıt altına alınmıştır.  Kayıt için katılımcıların 

rızası sözlü olarak alınmıştır. Alıntılar orijinalliğin bozulmaması adına düzeltilmeden, 

söylendiği gibi çalışmada kullanılmıştır.  Araştırmaya katılan 3 kişi 25-30, 2 kişi de 31-45 yaş 

aralığındadır. 2 kişi evli 3 kişi bekardır. Araştırmaya katılanların hepsi lisansüstü eğitim 

almıştır. Gelir düzeyi olarak 0-6.000 TL arası 1 kişi, 6.001- 12.000 TL arası 1 kişi, 12.001-

18.000 arası 2 kişi, 18.001 ve üstü 1 kişidir.  

Araştırma kapsamında 5 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmecilere sorulan 

soruların (EK 3) yanı sıra derin metafor olan “denge, dönüşüm, yolculuk, kap, bağlantı, 

kaynak ve kontrol” metaforlarının yanında şaşırtma olarak “dayanıklılık, kullanışlı, güvenilir” 

kelimeleri eklenmiş ve tüm unsurların birer kelime ile kişilere ne ifade ettiği sorulmuştur. 

Elde edilen cevaplar (Tablo 3)’te görülmektedir.  

 

Tablo 3: Katılımcılar Açısından Kavramların Karşılığı 
Kavram K1 K2 K3 K4 K5 

Denge/Dengesizlik Tahterevalli Karmaşık Ruh Hali Terazi Tutarlılık Terazi 

Dönüşüm Topaç Olumluluk Çevre Çağa Ayak 

Uydurma 

Karbon döngüsü 

Yolculuk Araba 

(Asfalt) 

Huzur Macera Yer Değiştirme Araç (taşıma aracı) 

Kap Sınır Regl Kap Yemek Su Kâse 

Bağlantı İlişki Internet Duygusallık Arkadaş İnsanlar arası 

network topluluklar 

Kaynak Nehir Akademi Doğa Doğa Maddi kaynak para 

vs. 

Kontrol Patron Takıntı Güç Muayene Yöneticilik 

Dayanıklılık Lastik Psikoloji Güvenilir Uzun Ömür Çelik 

Kullanışlı Makas Önemli Kolaylaştırıcı Fayda Sağlayan  Amaca hizmet 

Güvenilir Sigorta Önemli İstikrarlı Emniyetli  Eş  

 

Katılımcılara göre farklılık gösteren ifadeler Denge/dengesizlik kavramında tahterevalli ve 

terazi cevaplarıyla ortaklık göstermiştir. Kaynak kelimesinin katılımcılara ne ifade ettiği 

sorulduğunda da 2 kişi doğa diyerek aynı cevabı vermiştir. Bu maddelere verilen cevaplar 

dışındaki cevaplar kişilerin duygu, düşünce, sosyo-kültürel vb. yapılarına göre farklılık 

göstermiştir.  

 Bir sonraki aşamada derin metaforlar kullanılarak tasarlanan 19 reklam afiş ve reklam 

filmlerine ilave olarak 3 yaratıcı reklam afişi şaşırtma olarak eklenmiş ve görüşmecilere 

toplamda 22 reklam afiş ve reklam filmi (EK 4) ile 10 unsurun eşleştirilmesi söylenmiştir. 

Verilen cevaplar Tablo 4’te görülmektedir. Hangi afiş ya da reklamın metafor tekniği 

kullanılarak tasarlandığı görüşmecilerle kesinlikle paylaşılmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

135       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Tablo 4: Katılımcıların Görsel Kavram İlişkisi Cevapları 

 
 

Yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen araştırmanın bulguları analiz 

edildiğinde, Zaltman ve ekibinin tespit ettiği derin metaforların, somut ürün ve hizmetleri 

tüketiciye benimsetmek, onları duygularda ve zihninde kalıcı hale getirmenin yöntemlerinden 

biri olduğu görülmüştür.  

Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular Tablo 4’te incelendiğinde, en güçlü ve doğru 

şekilde iletilen mesajlar bağlantı metaforu kullanılan reklamlar aracılığıyla hedef kitlede 

karşılık bulmuştur. Nokia firmasının bağlantı metaforu içeren reklam mesajı tüm katılımcılar 

tarafından kabul görmüştür. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki bağlantı olarak 

kurulmuştur. Lego ve Knorr reklam afiş ve filminin içerdiği bağlantı metaforu de %60’lık 

oranlarıyla katılımcılarda karşılık bulmuştur. 

Reklam tasarımında ZMET metodunun kullanılmasının markanın ürün ile ilgili iletmek 

istediği mesajı doğru ve güçlü bir şekilde verdiği düşünülen 2. Sıradaki metafor dönüşüm 

metaforudur. Breuninger firmasının hazırladığı dönüşüm metafor temelli reklam afişleri tüm 

katılımcılar tarafından anlaşılmıştır. Bu reklamı % 60’lık oranla Snickers reklam filmi izlemiş 

ve son olarak da %20’lik oranla Braun reklamı yer almıştır.  

Hypo enerji içeceğinde kullanılan kaynak metaforu ve Mercedes reklam filminde kap 

metaforu kullanılarak iletilmek istenen mesajlar katılımcılarda karşılık bulmamıştır. Hiçbir 

katılımcı metaforlarla reklam afiş ve filmini bağdaştıramamıştır.  

 

 

 

 

 

Reklam Kavram Sıra 

Çakışma 

Adet Oran K1 K2 K3 K4 K5 

Kedi -     Kullanışlı Kullanışlı Kullanışlı Kullanışlı Kontrol 

Muffin -     Yolculuk Kontrol Kap Yolculuk Dengesizlik 

McDonald’s -     Bağlantı Güvenilir Bağlantı Kap Bağlantı 

Nokia Bağlantı 1 5 100% Bağlantı Bağlantı Bağlantı Bağlantı Bağlantı 

Lego Bağlantı 2 3 60% Bağlantı Kullanışlı Bağlantı Güvenilir Bağlantı 

Knorr yöresel çorba  Bağlantı 3 3 60% Bağlantı Dönüşüm Bağlantı Bağlantı Dönüşüm 

Pınar süt Denge 1 3 60% Denge Denge Denge Dayanıklılık Kullanışlı 

WWF Denge 2 2 40% Denge Denge Kaynak Kaynak Kaynak 

Breuninger Dönüşüm 1 5 100% Dönüşüm Dönüşüm Dönüşüm Dönüşüm Dönüşüm 

Snicker Dönüşüm 2 3 60% Dönüşüm Dönüşüm Denge Kontrol Dönüşüm 

Braun Dönüşüm 3 1 20% Dönüşüm Kullanışlı Kontrol Kullanışlı Kullanışlı 

Sigara kutusu Kap 1 2 40% Kontrol Kap Kap Bağlantı Kaynak 

Glaceau Vitamin Kap 2 1 20% Kap Kullanışlı Kullanışlı Dayanıklılık Dayanıklılık 

Mercedes Kap 3 0 0% Yolculuk Yolculuk Güvenilir Yolculuk Güvenilir 

McDonald’s Kaynak 1 2 40% Kaynak Kap Kaynak Kap Kap 

Arko  Kaynak 2 1 20% Kullanışlı Denge Kaynak Kullanışlı Kap 

Hypo, Enerji iç Kaynak 3 0 0% Dayanıklılık Dayanıklılık Yolculuk Dönüşüm Dayanıklılık 

Hobby  Kontrol 1 4 80% Kontrol Kontrol Denge Kontrol Kontrol 

Pirelli  Kontrol 2 1 20% Güvenilir Dayanıklılık Dayanıklılık Kontrol Dayanıklılık 

Pirelli  Kontrol-Denge 1 3 60% Dayanıklılık Güvenilir Kontrol Denge Kontrol 

VW Amarok Yolculuk 1 3 60% Bağlantı Yolculuk Bağlantı Yolculuk Yolculuk 

Pınar süt Yolculuk 2 3 60% Yolculuk Dönüşüm Yolculuk Bağlantı Yolculuk 
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Tablo 5: Görseller ile İlgili Genel Tahmin İsabet Oranları (Çakışma
1
) 

Kavram 

Görsel 

Adet 

Ortalama 

Çakışma 

Bağlantı 3 73% 

Denge 2 50% 

Dönüşüm 3 60% 

Kap 3 20% 

Kaynak 3 20% 

Kontrol 2 50% 

Kontrol-Denge 1 60% 

Yolculuk 2 60% 

Genel Toplam 19 47% 

   

Ortalama çakışma oranları genel itibariyle incelendiğinde bağlantı, denge ve dönüşüm 

metaforlarının görsel adet oranında nispeten yüksek çakışma oranına sahip olduğu tabloda 

görülmektedir.  

 
Tablo 6: Görseller ile İlgili Tahmin İsabet Oranları (Çakışma) 

Kavram 1.görsel 2.görsel 3.görsel 

Ortalama 

Çakışma 

Bağlantı 100% 60% 60% 73% 

Denge 60% 40%   50% 

Dönüşüm 100% 60% 20% 60% 

Kap 40% 20% 0% 20% 

Kaynak 40% 20% 0% 20% 

Kontrol 80% 20%   50% 

Kontrol-Denge 60%     60% 

Yolculuk 60% 60%   60% 

 

Görseller temelinde tek tek çakışma oranlarına bakıldığında bağlantı ve dönüşüm 

metaforunun %100 karşılık bulduğu, kap ve kaynak metaforunun ilgili reklam film ya da 

afişiyle ilişkilendirilemediği görülmüştür.  

Son olarak eşleştirme yapmalarının ardından kısa bir süre beklenildikten sonra katılımcılara 

hangi reklam afiş ya da filminin akıllarında kaldığı sorulmuştur. Cevaplar sırasıyla Mercedes, 

Mercedes, WWF, Snickers, Mercedes olmuştur. Katılımcılar %60’lık oranla cevap olarak 

Mercedes reklamını seçmiştir. Duygu yüklü ve masum küçük bir çocuğun kullanıldığı reklam 

katılımcıların çoğunun kadın olduğu görüşmelerde katılımcıları duygusal olarak etkilediği 

izlenimlenmiştir. Erkek katılımcı Snickers’ın “Açken sen değilsin” sloganını içeren reklam 

filminden etkilenmiştir. 1 katılımcı WWF cevabını vermiştir. Bu katılımcı duygu sömürüsü 

içerdiğini düşündüğü reklamlardan rahatsız olduğunu derinlemesine görüşme esnasında beyan 

etmiştir. “Şeker firması reklamı var ondan rahatsız oluyorum. 60 yaşlarda birisi 90 yaşında 

annesine gidiyor. Bayramdan bayrama gitmesi rahatsızlık verici. Yaşlıları kullanarak duygu 

sömürüsü” (K 5, Kadın, Lisansüstü öğrenci, 31 yaş). Mercedes reklamının aklında kalıcı 

olmamasının sebebinin duygu yüklü reklamlar hakkındaki bu genel görüşüne dayandığı 

düşünülmektedir. 

                                                 
1
 Çakışma: Teorik olarak kabul edilen terim/kavram ile görseli yorumlayan kullanıcıların tercih ettiği kavramın 

birbiri ile aynı/farklı olması  
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Metaforlarla eşleştirilme yapılması istendiğinde katılımcılardan hiçbiri Mercedes reklamını 

kap metaforuyla eşleştirememiştir. Katılımcıların %60’ı yolculuk metaforuyla, %40’ı da 

şaşırtma olarak verilen güvenlik unsuruyla eşleştirmiştir. Mercedes’in araba firması 

olmasından ve kullanılan malzeme kalitesi ve yüksek mühendislik hizmetiyle üretilmiş 

olmasının marka hakkındaki genel düşünceye dayanmasından dolayı yolculuk ve güvenlik ile 

eşleştirme sonucunun çıktığı düşünülmektedir.  

3. Sonuç ve Öneriler 

Reklamların fark edilebilir ve akılda kalıcı olması için tasarımda metaforların bilinçli 

kullanılması gerektiğinden, tasarımcılara yol göstermek amacıyla ZMET tekniği metodolojik 

olarak açıklanmıştır.  

Derinlemesine yapılan görüşmenin son kısmında 19’u metafor içeren 3’ü şaşırtma olarak 

eklenen toplam 22 reklam; 7 metafor ve 3 şaşırtma olmak üzere toplam 10 kavramla 

eşleştirilmiştir. Katılımcılar %47 oranında isabetli cevap vermişlerdir. Bağlantı, denge ve 

dönüşüm metaforları en çok tüketicide reklamlar aracılığıyla karşılık bulmuştur. Bağlantı ve 

dönüşüm metaforlarının %100 oranla tüketicide mesaj olarak karşılık bulmuştur buna karşılık 

kaynak ve kap metaforlarının bazı reklamlarda tüketicide hiçbir şekilde karşılık bulamadığı 

görülmüştür. Mercedes reklam olarak en akılda kalıcı reklam olarak katılımcılarca 

değerlendirilse de barındırdığı kap metaforu katılımcılarca anlaşılamamıştır. Ürün özelliği, 

kalitesiyle her zaman önde olarak tanınan bir otomobil firması olan Mercedes katılımcılarca 

güvenilir ve yolculuk kavramlarıyla eşleştirilmiştir.  

Seçilen reklamların akılda kalıcılıkları ve bilinirlikleri göz önüne alındığında reklam tasarımı 

yapılırken tasarımcıların ZMET tekniğini kullanmaları önerilmektedir. Tasarımcının bu 

yöntemlerden ilham alarak oluşturduğu reklam tasarımlarının tüketicilerde karşılık bulacağı 

düşünülmektedir.  

Çalışmada, mevcut reklam örnekleri üzerinde analizler yapılmış olup yeni bir tasarım üretme 

yoluna gidilmemiştir. Daha sonraki çalışmalarda örneklerle açıklanan Zaltman metafor 

çıkarım tekniği (ZMET) yaklaşımından hareketle örnek tasarımlar oluşturulabilir. 

Araştırma küçük örnekleme erişilerek yapılmıştır. Katılımcıların %80’i kadın %20 si erkektir.  

Katılımcı sayısının arttırılarak ve erkek/kadın katılımcı oranı yakın tutularak bu çalışmadaki 

zayıflıkların giderilmesi ve ölçümlerin tekrarlanması başka bir çalışmanın konusu olabilir. 

 

Kaynakça 

Zaltman, G. & Zaltman, L. (2021). Pazarlama Metaforları. MediaCat Kitapları.  

Zaltman, G. & Avery J. (2019). Understanding the brand equity of Nestlé crunch bar: A 

Market research case, Harvard Business School Case, 9-519-061. Harvard Business 

Press, 1-35.  

Çorbacıoğlu Gönezer Eda (2022). Reklam Tasarımında Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği 

(ZMET). Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School) (60), 3499-3526., Doi: 

10.29228/Joh.63882 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

138       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

SAĞLIK KAVRAMINDA BEDEN ZİHİN RUH BİRLİKTELİĞİ MÜDAHALELERİ 

 

 

Emel YÜRÜK  

 Cukurova University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Child Health and 

Diseases Nursing, (PhD Lecturer) Adana, Turkey  

 

ÖZET 

Beden, ruh ve zihin bir bütündür ve ancak bu bütünü algılayabilirsek yaşamdan 

bahsedebiliriz. Beden, ruhun dış dünyayla kurduğu bir bağdır ve bunu zihin aracılığı ile 

gerçekleştirir. Bedenimiz çevresinde gözle görülemeyen elektromanyetik alanı ile 

bağlantılıdır. Yaşadığımız tüm deneyim ve bilgiyi kaydettiğimiz bu elektromanyetik alana 

zihin adı verilir. 

Zihin ve bedenin bu muhteşem sinerjisini gözlemleyebildiğimiz en çarpıcı örneklerden birisi 

meditasyondur. Sevinç, hüzün, başarı, mutluluk, sevgi, korku ve diğer tüm duygular 

uyarıldıklarında kendilerine has tipik bir beden ve zihin ifadesi bunlara eşlik eder. Ruh 

kavramının diğer önemli bir parçası iç motivasyon, ya da tutkudur. Psikolojide üzerinde en 

çok çalışılan unsurlardan olan tutku uyarıldığında, duyguların yol açtığına benzer tipik bir 

zihin ve beden dışavurumu gösterir. Bu dışavurumda, ortalamanın üzerinde fiziki performans, 

sebat, dayanıklılık, isteklilik, odaklanma ve hırs kendini ortaya koyar.  

Beden zihin ve ruh arasındaki ilişki tek yönlü değildir, fiziksel ya da mental bir rahatsızlık da 

kendini duygu durum bozukluğu ya da iç motivasyon eksikliği ile gösterebilir. İşte tüm bu 

nedenlerle sağlık kavramı bütünsel olarak ele alınmalı ve varlığın her üç unsurunun da 

uyumu, dengesi ve iyiliği birlikte gözetilmelidir.  

Anahtar Kelime: sağlık, beden, ruh, zihin. 

 

 

BODY MIND SOUL INTERVENTIONS IN HEALTH CONCEPT 

 

 

ABSTRACT 

Body, soul and mind are a whole and we can talk about life only if we can perceive this 

whole. The body is a link that the soul establishes with the outside world, and it does this 

through the mind. Our body is connected with the invisible electromagnetic field around it. 

This electromagnetic field, in which we record all the experience and knowledge we live, is 

called the mind. 

One of the most striking examples that we can observe this magnificent synergy of mind and 

body is meditation. When joy, sadness, success, happiness, love, fear and all other emotions 

are stimulated, they are accompanied by a typical expression of body and mind. Another 

important part of the soul concept is inner motivation, or passion. Passion, one of the most 

studied elements in psychology, when stimulated, shows a typical mind and body expression 

similar to that caused by emotions. In this expression, above-average physical performance, 

perseverance, endurance, willingness, focus and ambition manifest themselves. 

The relationship between body, mind and spirit is not unidirectional, a physical or mental 

illness can also manifest itself as a mood disorder or a lack of internal motivation. For all 

these reasons, the concept of health should be considered holistically and the harmony, 

balance and well-being of all three elements of existence should be observed together. 

Keywords: health, body, soul, mind. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda sağlık kavramında “bütüncül yaklaşım” vurgusu paralelinde beden-zihin-ruh 

müdahalelerinin önemine yer verilmektedir. Bireyin iyilik halinin artırılması, sorunlarına 

etkili çözümler bulabilmesi ve beden-zihin-ruh arasındaki uyumu sağlayabilmesi için bireyin 

fiziksel, bilişsel, duyuşsal, sosyal ve tinsel alanında iyilik halinin sağlanması gerekmektedir 

(IHN 2022). 

İnsan biyo-psiko-sosyo-kültürel ve spiritüel boyutları olan bir varlıktır (Baldacchino, 2006; 

Stranahan, 2001) Bu boyutların her birine ilişkin gereksinimleri olan bir bütündür ve bu 

gereksinimleri arasında sürekli bir etkileşim vardır (Vayalilkarottu, 2012; Ay, 2015). 

Hemşireler, insanların varlığının tüm boyutlarında bütünlüğünün korunması, sürdürülmesi ve 

elde edilmesinde bireye yardımcı olmaktadır (J. Haefner2017). Tüm bu alanların bakımını 

sağlayacak şekilde hazırlıklı olması hemşirelik bakımının temelini oluşturmaktadır 

(Stranahan, 2001; Ergül & Bayık, 2004). 

Hemşirelik bakımında hasta ile ilişkileri geliştirmek ve sağlıklı, psikolojik, duygusal, ruhsal 

bir ortam oluşturmak çok önemlidir. Bunu sağlayabilmek için aşağıda verilen uygulamaların 

bakımda kullanılması gerekmektedir. Bunlar;  

 Hastaların adını öğrenmek ve kullanmak  

 Göz teması kurmak  

 Hastaya içtenlikle bakım vermek ve kendini nasıl hissettiğini sormak  

 Uygun biçimde gülümsemek  

 Terapötik dokunmayı kullanmak  

 Hastaların kendilerini onurlandırılmayı hak eden biri olarak görmelerine yardımcı 

olmak  

 Hastaların onurunu korumak  

 Öz bakımın önemi konusunda hastalara eğitim vermek  

 Hastalara anksiyete veya ağrılarının nasıl azaltılabileceğini sormak  

 Ağrı kontrolünde hayal etme, gevşeme teknikleri gibi farmakolojik olmayan 

yöntemleri kullanmak  

 Masaj, aromaterapi ya da müzik gibi tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin kullanılması 

konusunda hastaları cesaretlendirmek ve gerektiği gibi yardımcı olmak  

 Hastalara belli dini, kültürel, manevi inançları varsa sormak; yapmalarını kabul etmek 

ve duyarlı davranmak (Additional LPN Nursing Programs 2022).  

 

BEDEN ZİHİN RUH BİRLİKTELİĞİ 

Tüm canlıların temel taşı olan hücre, hayatta kalmak ve soyunu devam ettirmek için havaya, 

suya ve besinlere ihtiyaç duyar. Gözle görülür maddesel yapıya bürünen beden, ruhun dış 

dünyayla kurduğu bir bağdır ve bunu zihin aracılığı ile gerçekleştirir. Görevlerini yerine 

getirirken dış etkenler ile geribildirim sistemlerine sahiptir (Louise L. Hay.2021, IHN 2022) 

Bedenimiz,  çevresindeki ve gözle görülemeyen elektromanyetik alanı ile sürekli bağlantı 

halindedir. Yaşadığımız alandaki birikimler bu alanda kayıt altına alınır. Bu elektromanyetik 

alanı zihin olarak tarif etmemiz mümkün. (Louise L. Hay. 2021). Zihnin dört katmanı vardır. 

Bilinçdışı, Bilinçaltı, bilinç, süper bilinç (yüksek ben). Bilinçaltı ve bilinç kişiye özgü bireysel 

alanı ifade ederken, kolektif bilinçdışı ve süper bilinç tüm insanların ortak kullanım alanını 

ifade etmektedir (Jo Marchant 2016). 

Zihin sürekli bilgi ile beslenir ve bu bilgileri kayıt altına alır. Bilincin ve bilinçaltımız kişisel 

uzmanlık alanlarımızı ve yaşam deneyimlerimizi kaydeder. Bu alanda deneyimler, kararlar, 

inançlar, düşünceler ve planlar enerjik olarak kaydedilir. Örneğin genel olarak alınan kararlar, 
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daha önceki deneyimler doğrultusunda değerlendirilir ve eyleme geçilir (Richard Gordon 

2002, Jo Marchant 2016). 

Bedenin besin ihtiyacı varken ruhun ihtiyaçları geri plana atılır. Bedenin ihtiyaçları 

karşılandığı zaman ondan sonra ruhun ihtiyaçları devreye girer. Abraham Maslow tarafından 

1943 yılında ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak 

gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine 

geçemez (Maslow A.H 1943). 

Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir. 

1. Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım) 

2. Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği) 

3. Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık) 

4. Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına 

saygı) 

5. Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, 

önyargısız olma, gerçeklerin kabulü) 

 (http://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow teorisi) 

Canlıların gereksinimlerinden olan sevgi ihtiyacı ilk yıllarda fiziksel olarak doğumla ayrıldığı 

anne tarafından karşılanır. Baba ve yakın çevre tarafından da desteklenir. Saf enerji halinde 

olan ruhun temel amacı saf sevgiye ulaşmaktır (Susan L 2005). Dünyanın neresine gidilirse 

gidilsin insanların hepsinin esas hedefi tekamülü gereğince sevgiye ulaşmaktır. Ancak insanın 

öğrenebildiği etrafındaki kişilerin duygularını göstermesine bağlı olarak değişir. Ruh aradığı 

sevgi ihtiyacını çocukluk döneminden itibaren gideremezse, ruh yeterince beslenemediği için 

gelişemeyecektir (Gültekin 2022). 

Ruhun sevgiyi deneyimlemek üzere, kendine seçtiği ve tekamülündeki ödevleri yerine 

getirmek için bu gereksinimi yerine getirmek için hizmet eden insanlar ve olaylar ile 

karşılaşacaktır. Uzakdoğu felsefelerine göre her şey zıttı ile var olabilir. Örneğin, sevgiyi 

deneyimlemek için, sevgisizliğinde ne olduğunu ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek 

gerekmektedir (Louise L. Hay 2021) . 

Zihnin bilinçaltı referans gösterir. Karşılaşılan  durumlar karşısında zihin önce tanıdık olup 

olmadığına ve benzer kayıt var mı diye bakar. Yoksa bilinçaltına müracaat eder.  Bilinçaltı da 

bu konudaki oluşmuş kaydı zihne sunar (Jo Marchant 2016) .  

Ruh kendini ifade etmek için bedeni kullanır. Konuşma dili budur. Ruhun kendine görev 

edindiği ve hali hazırda mevcut olan duygular bedenin tüm sistemlerini etkiler (Jo Marchant 

2016). Bedenin her hücresi biri birinden biyofotonik bilgi alış verişi ve propiyoreseptif 

haberleşme yolları üzerinden haberdardır. Yapılan araştırmalar her duygu kalıbının farklı 

organları ve vücut sistemlerini etkilediğini göstermektedir (Zhi Gang Sha 2014, Utkan Karasu 

A. 2022). Örneğin bel kaslarında sürekli sorunu olan kişiler ağır sorumluluklar yüklendiğini 

düşünen kişilerdir. Kızgınlık ise karaciğer bağlantılı olabilmektedir.  Aşkı, nefreti ve 

sevgisizliği insanlar kalplerinde taşırlar. Bu aşırı duygular kalp ritmini etkileyebilir. Kaygı ve 

stres duyulduğunda kalp ritmi arttığı gibi daha fazla kan pompalanır ve hipertansiyon riski 

oluşabilir. Derin üzüntülerin ve yas durumunun fiziksel göstergeleri akciğerde olmaktadır. 

Böbrekler enerjetik olarak korkuları taşır (Susan L et all 2005).  

Beden Zihin Ruh Birlikteliği Müdahaleleri 
Beden- zihin- ruh temelli uygulamalar zihin ve bedenin bir bütün olduğu ve ruhun isteklerine 

göre sağlık için Beden- zihin- ruh arasındaki dengeyi korumanın gerekliliği ilkesine dayanan 

uygulamalardır (National Institute of Health 1997, WHO 2019). 

Bugün konvansiyonel tıbbında kabul ettiği gibi hastalıkların temel sebebi bizim duygu ve 

düşüncelerdir. Tekamülü gereğince insan çalışmak istediği duyguyu ve buna bağlı eylemleri 

bilinç altından bilince kaydırırsa, konu artık işlenmiş olur ve insan görevini yerine getirmiştir. 

Artık bu duyguya ihtiyaç duymaz ve şifalanabilir. Konu kapanmıştır. Aksi taktirde konu daha 
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şiddetli bir şekilde sinyal verebilir ve hastalık kötüleşebilir veya tüm bedeni kapsayabilir 

(Louise L. Hay 2021, Jo Marchant 2016).   

Ruhun büyümesi, öğrenmesi ve farkındalığı ile ilgilidir. Bu farkındalığı gerçekleştirmek için 

bir takım teknikler mevcuttur (Körükçü 2015). Beden-zihin-ruh uygulamaları beyin, vücut, 

akıl ve davranış arasındaki etkileşimlere odaklanmaktadır (Bo ve ark., 2017). Bu uygulamalar 

meditasyonu, akupunkturu, yogayı, masajı, farkındalık çalışmalarını, tinsel temelli teknikleri 

ve rahatlama/gevşeme tekniklerini (Liu ve ark., 2018; Libby ve ark., 2013); genellikle 

yapılandırılmış hareketleri, meditasyonu ve nefes egzersizlerinin farklı kombinasyonlarını; 

(Cramer ve ark., 2013; Sharma ve Haider, 2013); rahatlama temelli terapileri (aşamalı kas 

gevşetme, biyogeribildirim), konsantrasyon temelli terapileri (meditasyon, imgeleme, hipnoz) 

ve hareket temelli terapileri (Tai Chi, yoga) içermektedir (Morone ve Greco, 2007). Bunların 

yanı sıra farkındalık çalışmaları, dikkat düzenleme, beden farkındalığı, duygu yönetimi ve 

benlik algısında değişim de beden zihin- ruh müdahaleleri içerisindedir (Creswell, 2017). 

Çalışmalar yapılan uygulamaların, hastalarınn ifade ettiği duyusal algıları ve deneyimleri, 

sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde katkı sağladığını enerji iyileştirme tedavilerine 

doğrulanması gerekliliği yününde olmaktadır (Agdal 2022, Rao et all 2016,Gök Metin Z , 

İzgü N 2022). Beden- zihin- ruh temelli uygulamaların kronik ağrı, kanser, depresyon, 

anksiyete, astım, uyku bozuklukları ve bağımlılık gibi birçok durumun tedavisine faydası 

bildirilmiştir (Karataş 2022, Utkan Karasu A. 2022, Pocotte S, Salvador D 2008). 

SONUÇ 

Holistik hemşirelik bakımı çeşitli teorilere dayanmaktadır. Bu teorilerden her biri kişi ile iç ve 

dış dünyası arasındaki ilişkinin belirli yönlerine odaklanmaktadır. Ortak noktaları kişiyi bir 

bütün olarak ele almalarıdır (Haefner J 2017). Maslow’dan modern holistik teorisyenlere 

holistik yaklaşım, bütün insan gereksinimlerinin tamamını kapsamakta ve insanın 

bireyselliğini göz önüne alarak ve her bir ihtiyacına önem vererek onları hiyerarşik bir sıraya 

koymaktadır (Papathanasiou vd. 2013).  

Hemşireler bakımdan sorumlu olduğu bireylere bütün bir şekilde ele alınması gerekir. Çünkü 

her birey farklıdır ve diğer bireylerden ayrı bir nitelik taşıdığı kabul edilmelidir.  Primer 

bakım sağlayıcı olan hemşire bireyi bütüncül ele alması gerektiğini bilmelidir. Bireyin 

herhangi bir boyutundaki yetersizlik veya değişikliğin bireyin diğer boyutlarını 

etkileyebileceğini, bireyde optimal düzeyde sağlık/ iyilik halini sağlamak için tüm bu 

boyutlara bakım verme konusunda duyarlı olmalıdır (Papathanasiou, Sklavou & Kourkouta, 

2013). 
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ABSTRACT 

Interdisciplinarity aims to reveal the complexity of an object or situation by going beyond 

traditional patterns by putting concepts that can be adapted to different disciplines at the 

center. Cinema has common relations with many different disciplines thanks to its diversity 

due to its structure. This interdisciplinarity, which can also be observed between cinema and 

architecture, mostly emerges through the concept of space and the movement it contains. 

Space is an experiential reality that emerges as a result of interaction with individuals. It is 

aimed at architects that the space, which can be defined as an architectural product, is in a 

structure that allows experiences by going beyond an object watched or exhibited by people. 

The change of movement, time, and experience in the perception and production of space and 

the blurring of its boundaries allow architects to represent and read space in many ways in 

addition to traditional ways. The way that architectural spaces open to experience can have 

similar characteristics in environments where they are represented is possible thanks to the 

relationship it establishes with cinema. The spatial perception and spatial experience created 

by the motion, time, and space trio of the cinema contains possibilities that traditional 

architectural representations do not have. The spatial perception and experiences that the 

relations between cinema and architecture allow, also bring about the development and use of 

the relationship between the two on the representational plane. The study focuses on cinema, 

which is a visual discipline; It aims to question the possibilities of this form of 

communication in the representation and experience of space and to exemplify its use in 

architecture. It is considered important that the experience of architecture in the cinema 

environment can bring different perspectives on the world of architectural thought, instead of 

the static representations remaining at a selected moment, in line with the periodically 

differentiating time and space experiences. 

Keywords: Architecture, cinema, space, movement, representation 

 

ÖZET 

Disiplinlerarasılık, farklı disiplinlere uyarlanabilecek kavramları merkeze alarak geleneksel 

kalıpların ötesine geçerek bir nesnenin veya durumun karmaşıklığını ortaya çıkarmayı 

amaçlar. Sinema, yapısı gereği sahip olduğu çeşitlilik sayesinde birçok farklı disiplinle ortak 

ilişkilere sahiptir. Sinema ve mimarlık arasında da gözlemlenebilen bu disiplinlerarasılık, 

çoğunlukla mekan kavramı ve içerdiği hareket üzerinden ortaya çıkar. Mekân, bireylerle 

etkileşim sonucunda ortaya çıkan deneyimsel bir gerçekliktir. Mimari ürün olarak 

tanımlanabilecek mekanın, insanlar tarafından izlenen ya da sergilenen bir nesnenin ötesine 

geçerek deneyimlere olanak sağlayan bir yapıda olması mimarlar için hedeflenmektedir. 

Mekanın algılanmasında ve üretilmesinde hareketin, zamanın ve deneyimin değişmesi ve 

sınırlarının bulanıklaşması, mimarların mekanı geleneksel yolların yanı sıra birçok şekilde 
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temsil etmesine ve okumasına olanak tanır. Deneyime açık mimari mekanların temsil 

edildikleri ortamlarda benzer özellikler gösterebilmesi sinema ile kurduğu ilişki sayesinde 

mümkündür. Sinemanın hareket, zaman ve mekân üçlüsünün yarattığı mekânsal algı ve 

mekânsal deneyim, geleneksel mimari temsillerin sahip olmadığı olanakları içermektedir. 

Sinema ve mimarlık ilişkilerinin izin verdiği mekânsal algı ve deneyimler, ikisi arasındaki 

ilişkinin temsil düzleminde gelişmesini ve kullanılmasını da beraberinde getirir. Çalışma 

görsel bir disiplin olan sinema üzerine odaklanmaktadır; Bu iletişim biçiminin mekanın 

temsili ve deneyimindeki olanaklarını sorgulamayı ve mimaride kullanımını örneklendirmeyi 

amaçlamaktadır. Periyodik olarak farklılaşan zaman ve mekan deneyimlerine paralel olarak 

seçilen bir anda kalan durağan temsiller yerine sinema ortamında mimarlık deneyiminin 

mimarlık düşünce dünyasına farklı bakış açıları getirebilmesi önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, sinema, mekan, hareket, temsil 

 

Introduction 

Interdisciplinarity, which is widely used today, is an approach that allows transitions by 

connecting more than one discipline with consistent connections. New relationships have 

begun to emerge between modernization and diverging knowledge structures. Thanks to these 

intersections and permeability, disciplines have started to gain hybrid states and can search for 

solutions within their fields in other disciplines if needed. 

Architecture resorts to interdisciplinarity by crossing borders with disciplines such as 

philosophy, psychology, sociology, economy, geography, archeology, and city planning for 

similar reasons. Architecture evaluates the data it obtains through interdisciplinary relations to 

use it in professional practices in some cases. In some cases, it is used in the design activities 

that allow these applications or in the world of representation where designs are expressed. In 

some cases, this information may remain within the purely theoretical domain. 

Information seeking that architecture has in itself is a deficient aspect of expression, as Hays 

(2005) points out, it would be more accurate as a discipline with a wider power that can make 

choices between possible applications that arise from the coexistence of architecture with 

other fields. 

1. Cinema-Architecture Relationship 

As a discipline dominated by visual emotion, it is natural that the relationship between 

architecture and other disciplines using visual communication methods comes to the fore. The 

necessity of explaining the data of architecture with visual representations makes it inevitable 

to interact with the cinema, which has the opportunity to establish this visual communication 

very easily. 

According to many theorists, the most obvious intersection point of cinema and architecture is 

the concept of space. Both disciplines, which take the concept of space as their subject and 

tool, produce representations of this concept and affect people with the experience of space 

through representations. Being the disciplines that convey spatiality most appropriately 

among the art disciplines depends on their being experience-oriented disciplines. Cinema and 

architecture can create narrative and spatial experience for people through movement. As 

Bruno (2002) points out, cinema and architecture together have the power to create, reflect 

and question people's interaction and experience with the world. 

The architectural historian Tanyeli (2001) places the relationship between architecture and 

cinema on three grounds. He defines a virtual architecture, in which architectural spaces that 

are not built are presented to the audience in the film world, as the first ground of this 

relationship. The second takes place by reproducing architectural spaces within the universe 

of cinema and incorporating life into these spaces. 
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2. Movement and Space 
A cinematographic image is a collection of images in motion. Films created with a 

cinematographic image are a kind of representation of objects as a means of expressing the 

movement of space and time. Architecture and cinema are disciplines that have similarities in 

terms of representation. As Penz (1997) pointed out, both fields use two-dimensional 

representations of three-dimensional space. For architecture, this plane of representation can 

be orthographic projections on paper, and for cinema, it can be a screen. 

According to Bruno (2002), who draws attention to the importance of movement in the 

perception of the cinematographic space experienced throughout the film as the spectator, 

even if the viewer is motionless, the viewer is included in the cinematographic space with the 

movement of the film. A person visiting the architectural space analyzes the space and 

experiences it in the mind world, just like a movie audience explores a movie. 

Ching points out that architecture is perceived through movement in time and space. 

Movement, XX. While serving as a keystone in both architecture and cinema since the 

beginning of the century, it forms another intersection point of the relationship between 

architecture and cinema. 

When we look at cinema specifically, it contains various types of movements. The first is the 

movements of the camera that makes up the frame. The movements of the actors who bring 

the characters to life, the objects that make up the atmosphere, and the technical equipment 

that allows the film to be recorded constitute the second type. The temporal movements that 

allow the transition between the moments in the narrative constitute the third movement type. 

The movement in the cinema eliminates the situation of looking at the image from a single 

point that dominates the photograph and gives the viewer the ability to perceive the space 

(Botz-bomstein, 2009). As Adiloğlu (2005) mentioned, the relationship between movement-

body-space can exist through architecture. In cities where the spatial scale grows, streets and 

roads allow the movement of individuals, while corridors, stairs, ramps, and elevators provide 

space circulation that includes movement. 

Architectural historian Auguste Choisy, influenced by the visual balance of the Acropolis he 

saw in 1865, put forward his thoughts on the concept of the picturesque. Until Choisy put 

forward this idea, the prevailing view on the Acropolis was based on the report Paccard wrote 

for the 'Universal Exhibition of 1855'. Accordingly, the temples were irregularly placed on the 

Acropolis and it was never aimed to achieve aesthetic integrity. In Choisy's view, the 

Acropolis takes place in a dynamic relationship with its environment and creates a picturesque 

scene perceived by the rhythm of the movements of the visitors who come here. Sergei 

Eisenstein, centered on Choisy's views, published his article "Montage and Architecture" in 

1938. Eisenstein (1989) mentions that the best example of the effects to be obtained by 

montage in cinema was given by the Greeks in the Acropolis, with the use of architecture, 

which he showed as the ancestor of cinema. 

Eisenstein defines the paths of the spatial eye through the eyes of the visitor visiting the 

Acropolis. As Vidler (2000) points out, Eisenstein argues that the 'sight path', which consists 

of situations passing in front of the immobile viewer in front of things such as the screen, and 

the visual perception experienced during the transitions of the moving viewer (visitor in the 

architectural space) between architectural spaces or elements. It reveals two paths as the 

'architectural path' that it creates. 

Le Corbusier, one of the pioneers of the modern architectural movement, puts the concept of 

movement in the center and constructs a concept called 'Promenade Architecturale' in his 

architectural language. Le Corbusier's productions within the framework of the 'Promenade 

Architecturale', which dominates especially the early villa designs, can be read similarly to 

Eisenstein's architectural path. Colominia (1996) in her work titled 'Privacy and Publicitys' 
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mentions that in Villa Savoye, designed by Le Corbusier within the framework of 'Promenade 

Architecturale', visitors experience the space as a camera eye and this experience works as a 

moving assembly process. Le Corbusier constructs the concept of movement through the 

ramp, which is an architectural element in this structure. The movement is sustained 

horizontally and vertically using the ramp and spiral staircase, whose important roles they 

play in the building are easily felt, and the assembly process is realized through the sense of 

continuous movement that comes to life with the dynamism of the visitor. 

The film titled 'Architecture d'aujourd'hui' (1930), directed by Pierre Chenal is about Le 

Corbusier's architectural productions and especially the villas he designed within the 

framework of the 'Promenade Architecturale'. In the parts of the movie about Villa Savoye, 

the viewer experiences the building on the architectural path, with the camera following the 

movements of a woman walking on the ramp of the promenade in the building. 

Urban designer Gordon Cullen (1961) produced representations that include the experience of 

urban space in the context of movement and time, with the 'serial vision' approach he put 

forward in his work called 'The Concise Townscape'. According to Cullen, the frames that 

emerge from the perspectives of individuals walking on foot in the urban environment are 

transformed into images that have an impact on their minds through their visual perception. 

The representations of sequential drawings produced by Cullen with the concept of 'Serial 

vision' were drawn from the eyes of someone walking around the city. It is possible to draw 

parallels between the concept of 'Serial vision' and the concept of camera-eye, which takes 

place in the approaches of Eisenstein and Le Corbusier, as it has the potential to produce a 

part of the image of the city for people who do not have knowledge and experience about the 

places in the drawings. 

Architecture and cinema using a dialectical method are design processes (Ashwitha, Anvitha 

2020). Another intersection point of cinema and architecture is the use of standard techniques 

and tools called cinematographic tools used in the design and production processes. Frame, 

editing, montage, cutting, scale, light, color, scenario, time, and movement are the most 

frequently encountered cinematographic tools at the intersection of architecture and cinema. 

The effects of these tools on the architectural design process, especially in the XX. We can 

easily see it from the second half of the century. 'Parc de la Villette' (1982) with the 

astonishing design of Bernard Tschumi, 'ZKM Karlsruhe' (1989) by Rem Koolhaas, 

'Fondation Cartier' (1991) by Jean Nouvel, 'UFA Cinema' by Coop Himmelb(l)au Buildings 

such as Center'(1993) and 'Jewish Museum Berlin' (1999), designed by Daniel Libeskind in 

addition to an existing building, draw attention as applied projects that involve the use of 

cinematographic tools in the architectural design process. 

Conclusion 

When architecture and cinema are evaluated through movement, which is one of the common 

denominators they contain, we see that they gain meaning only with the operational 

integration of space, body surrounded by space, and movement (O'Herlihy, 1994). Although 

examples of the relationship between cinema and architecture can be easily reached in terms 

of interdisciplinary knowledge production and design activities, the possibilities of these two 

in the world of representation are often overlooked. Cinema represents every object it records, 

including architecture. Architecture, on the other hand, has to use representation, another 

option other than building, to transfer the knowledge it has to the other party. 

According to Eisenstein (1989), painting as a traditional representation method is incapable of 

fixing the representation of a phenomenon in its visual multidimensionality, and only film can 

do this on a two-dimensional plane. Traditional representations used in the architectural world 

have a similar problem. According to Tschumi (1981), architectural language and its 

representation methods, even in their most productive versions, reduce architectural thought. 

Architectural representations are produced from a special-frozen moment recorded between 
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the space and the events it contains. Movement and time flowing with it in space cannot find a 

place for themselves in these representation practices. At this point, the representational 

success of cinema, to which Eisenstein draws our attention, highlights cinema as a means of 

representation with various potentials for architecture. 

Tschumi gave the best-known example of the use of cinematographic tools for different 

purposes other than incorporating them into the traditional architectural design process. 

Tschumi's Manhattan Transcripts (1976) is best known as an attempt to transcend the 

architectural presentation and design process. Aiming at another reading of architecture by 

questioning the traditional form of design through plans, sections, axonometric, and 

perspectives, Tschumi sets an example for us by trying to overcome the defined limits of 

representation. 

If architects want to keep the cinema and motion pictures, which have great potential as an 

architectural representation tools, under control and to benefit from the possibilities of 

experiencing the space with movement, they need to be aware of the developments taking 

place in this framework and learn the basics of the developing representational language 

through interdisciplinary interaction. 
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1. Introduction

The theory of Riemannian submersion was introduced by O’Neill and Gray
in ([15],[11]), respectively. Later, Riemannian submersions were considered
between almost complex manifolds by Watson in ([23]) under the name of
almost Hermitian submersion. Recently, it has been defined and studied
that there are several new Riemannian submersions between different types
of manifolds; such as slant submersions ([20],[6]), anti-invariant Riemn-
nian submersion from cosymplectic manifolds ([10]), a quasi-bi-slant Sub-
mersion ([18]), a pointwise slant submersion([14]), a hemi-slant submersion
([22],[19]), a semi-invariant submersion ([16],[20]), a semi-slant ξ⊥- Rieman-
nian submersions ([1],[17]), etc. Pseudo-Riemannian submersions were intro-
duced by O’Neill in his book ([15].) It is known that such submersions have
their applications in Kaluza-Klein theories, Yang-Mills equations, strings,
and supergravity. For applications of pseudo-Riemannian submersions, see
([2],[12],[3]).

IAN
SUBMERS

Abstract. The theory of Riemannian submersion is an area in differential
geometry that gives a chance to compare the geometries of two manifolds
with a smooth map between them. In this sense, many kinds of Riemannian
submersions are defined and studied. Since the fibers are the submanifold
of the total manifold for a given submersion, advances have been made in
submersion theory, making use of many of the approaches in submanifold
theory. In this study, we establish a generalization for submersion theory by
using the approaches available in submanifold theory. The aim of the paper
is to introduce the concept of quasi bi-slant pseudo-Riemannian submer-
sion from almost para contact metric manifolds onto pseudo-Riemannian
manifolds as a generalization of semi-slant and hemi-slant submersions. We
mainly focus on quasi bi-slant pseudo-Riemannian submersions from para-
cosymplectic manifolds. Also, we provide example of such submersions. We
examined the integrability conditions for distributions in the definition of
quasi bi-slant pseudo-Riemannian submersions.

¸ARIR NOYAN
Department of Mathematics, Dicle University, 21280, Sur, Diyarbakır,
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2. Preliminaries

[24] Let (B, gB) be an almost para-contact manifold of dimensionl (2m+1)
with structure tensors (φ, ξ, η) where φ is a tensor field of type (1,1), ξ is a
vector field, η is a 1-form. Then these tensors satisfy

φξ = 0, η ⊗ φ = 0, η(ξ) = 1 φ2 = I − η ⊗ ξ (1)

If we take the B together with the pseudo-Riemannian metric gB such that

gB(φY, φZ) = −gB(Y,Z) + η(Y )η(Z), Y,Z ∈ χ(B) (2)

(φ, ξ, η, gB) is an almost para-contact metric structure and we can say that
(B2m+1, φ, ξ, η, gB) is an almost para-contact metric manifold. From (1) and
(2) can be deduced the following conclusion

η(U) = gB(U, ξ) (3)

Furthermore, the fundamental 2−form Φ is defined Φ(Y,Z) = gB(Y, φZ) for
any Y,Z ∈ TB.

An almost para-contact metric structure (φ, ξ, η, gB) is said to be para-
cosymplectic, if ∇η = 0 and ∇Φ = 0 are closed and the structure equation
of a para-cosymplectic manifold is given by

(∇Y φ)Z = 0, (4)

for Y,Z ∈ χ(B), where ∇ is the Levi-Civita connection of gB. Moreover, for
a para-cosymplectic manifold, we know that

∇Y ξ = 0 (5)

Let (B, gB) and (B̃, gB̃) be two pseudo-Riemannian manifolds. Being a

pseudo-Riemannian submersion ψ : B → B̃ provides the following three
properties;
(i) ψ∗|p is onto for all p ∈ B,
(ii) the fibres ψ−1(q), q ∈ B̃, are r− dimensional pseudo-Riemannian sub-
manifolds of B, where r = dim(B)− dim(B̃).
(iii) ψ∗ preserves scalar products of vectors normal to fibres.
The vectors tangent to the fibres are called vertical and those normal to
the fibres are called horizontal. A vector field U on B is called basic if U
is horizontal and ψ- related to a vector field U∗ on B̃, i.e., ψ∗Up = U∗ψp for
all p ∈ B. We indicate by V the vertical distribution, by H the horizontal
distribution and by v and h the vertical and horizontal projection. We know
that (B, gB) is called total manifold and (B̃, gB̃) is called base manifold of

the submersion ψ : (B, gB)→ (B̃, gB̃).
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Define O’Neill’s tensors T and A by:

TUW = h∇vUvW + v∇vUhW (6)

and
AUW = v∇hUhW + h∇hUvW (7)

for every U,W ∈ χ(B), on B where ∇ is the Levi-Civita connection of gB.
It is easy to see that a pseudo-Riemannian submersion ψ : B → B̃ has totally
geodesic fibers if and only if T vanishes identically. Also, if A vanishes then
the horizontal distribution is integrable. (see [4],[5]). Using (6) and (7), we
get

∇UW = TUW + ∇̂UW ; (8)

∇Uζ = TUζ + h∇Uζ; (9)

∇ζU = AζU + v∇ζU ; (10)

∇ζη = Aζη + h∇ζη, (11)

for any ζ, η ∈ Γ((kerψ∗)
⊥), U,W ∈ Γ(kerψ∗). Also, if ζ is basic then

h∇Uζ = h∇ζU = AζU.

It is easily seen that T is symmetric on the vertical distribution and A
is alternating on the horizontal distribution such that

TWU = TUW, W, U ∈ Γ(kerψ∗); (12)

AY V = −AV Y =
1

2
v[Y, V ], Y, V ∈ Γ((kerψ∗)

⊥). (13)

Also, ıt is easily seen that for any ℘ ∈ Γ(TB), T℘ and A℘ are skew-
symmetric operators on Γ(TB) , such that

gB(TWU,X ) = −gB(TWX , U) (14)

gB(AWU,X ) = −gB(AWX , U) (15)

Remark 2.1. Our work, all horizontal vector fields are accepted as basic vec-
tor fields.

Definition 2.2. ([9]) Let ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion. Let’s assume that the total manifold as an almost para-Hermitian
manifold and base manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, there
exists a pseudo-Riemannian submersion ψ is an invariant pseudo-Riemannian
submersion if the vertical distribution is invariant with respect to J , i.e.,
J(kerψ∗) = (kerψ∗).

Definition 2.3. ([8]) Let ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion. Let’s suppose the total manifold as an almost para-Hermitian
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manifold and base manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, there
exists a pseudo-Riemannian submersion ψ such that kerψ∗ is anti-invariant
with respect to J , i.e., J(kerψ∗) ⊆ (kerψ∗)

⊥. So, we can say ψ is an anti-
invariant pseudo-Riemannian submersion.

Definition 2.4. ([21]) Let ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion. Let’s suppose the total manifold as an almost para-Hermitian
manifold and base manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, there
exists a pseudo-Riemannian submersion ψ is a semi-invariant pseudo-Riemannian
submersion if there is a distribution D1 ⊆ kerψ∗, such that

kerψ∗ = D1 ⊕ D2,

and
JD1 = D1, JD2 ⊆ (kerψ∗)

⊥

where D2 is orthogonal complementary to D1 in kerψ∗.
We know that µ is the complementary orthogonal subbundle to J kerψ∗ in
(kerψ∗)

⊥.
Also we have;

(kerψ∗)
⊥ = JD2 ⊕ µ.

From here we can say that µ is an invariant subbundle of (kerψ∗)
⊥ with

respect to the para-complex structure J .

For any non-null vector field U2 ∈ (kerψ∗), we get

JU2 = qU2 + rU2,

where qU2 is vertical part and rU2 is horizontal part.

If for non-null vector field U2 ∈ kerψ∗, the quotient
gB1

(qU2,qU2)

gB1
(JU2,JU2)

is con-

stant, i.e. it is independent of the choice of the point q̄ ∈ B1 and choice
of the non-null vector field U2 ∈ Γ(kerψ∗), we can say that ψ is a slant
submersion. So, the angle is called the slant angle of the slant submersion
([9]).

Definition 2.5. Let (B, gB, J) be an almost para-Hermitian manifold and
(B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian manifold. A pseudo-Riemannian submer-

sion ψ : (B, gB, J) → (B̃, gB̃) is known a semi-slant submersion if there is a
distribution D1 ∈ kerψ∗ such that

kerψ∗ = D1 ⊕ D2, J(D1) = D1

and the angle ϕ is known the semi-slant angle of the submersion where D2
is the orthogonal complement of D1 in kerψ∗.
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Definition 2.6. Let (B, gB, J) be an almost para-Hermitian manifold and
(B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian manifold. A pseudo-Riemannian submer-

sion ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) is known a hemi-slant submersion if the vertical
distribution kerψ∗ of ψ accepts two orthogonal complementary distribution
Dϕ and D⊥, such that Dϕ is slant and D⊥ is anti-invariant, i.e., we can show

kerψ∗ = Dϕ ⊕ D⊥

Therefore, the angle ϕ is known the hemi-slant angle of the submersion.

Definition 2.7. Let (B, gB, J) be an almost para-Hermitian manifold and
(B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian manifold. A pseudo-Riemannian submer-

sion ψ : (B, gB, J)→ (B̃, gB̃) is known a bi-slant submersion if there are two
slant distribution Dϕ1 ∈ kerψ∗ and Dϕ2 ∈ kerψ∗ such that

kerψ∗ = Dϕ1 ⊕ Dϕ2

where Dϕ1 and Dϕ2 have slant angles ϕ1 and ϕ2, respectively.

Lemma 2.8. Let ψ : (B, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian sub-
mersion from a pseudo-Riemannian manifold (B, gB) onto an other pseudo-
Riemannian manifold (B̃, gB̃), we have;

(i) (∇ψ∗)(ζ, V ) = 0;

(ii) (∇ψ∗)(U,W ) = −ψ∗(TUW ) = −ψ∗(∇UW );

(iii) (∇ψ∗)(ζ, U) = −ψ∗(∇ζU) = −ψ∗(AζU).

where ζ and V are horizontal vectors and U and W are vertical vectors.
Let (B, gB) and (B̃, gB̃) be pseudo-Riemannian manifolds and π : B → B̃

is a differentiable map. Then the second fundamental form of ψ is given by

(∇ψ∗)(X,V ) = ∇ψXψ∗V − ψ∗(∇XV ) (16)

for X,V ∈ Γ(B), here we indicate conveniently by ∇ the Riemannian con-
nections of the metrics gB and gB̃. Recall that ψ is said to be harmonic if
trace(∇ψ∗) = 0 and ψ is called a totally geodesic map if (∇ψ∗)(X,V ) = 0
for X,V ∈ Γ(TB) ([13]). Where ∇ψ is the pullback connection.

3. Quasi bi-slant submersions

Definition 3.1. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a quasi-bi-slant sub-
mersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). A pseudo-Riemannian submersion

ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) is known a quasi-bi-slant submersion if there
are three orthogonal distributions D, Dϕ1and Dϕ2, such that

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

154       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



� kerψ∗ = D⊕ Dϕ1 ⊕ Dϕ2 ,

� φ(D) = D since D is invariant,

� φ(Dϕ1)⊥ Dϕ2 ,

� the angle ϕ1 between φU and (Dϕ1)q is constant and independent of
the choice of point q and U in (Dϕ1)q, for any non-null vector field
U ∈ (Dϕ1)q,

� the angle ϕ2 between φU and (Dϕ2)q is constant and independent of
the choice of point q and U in (Dϕ2)q, for any non-null vector field
U ∈ (Dϕ2)q,

where Dϕ1 and Dϕ2 have slant angles ϕ1 and ϕ2, respectively.

Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a quasi-bi-slant submersion. Let’s
suppose the total manifold as an almost para-Hermitian manifold and base
manifold as a pseudo-Riemannian manifold. Then, we obtain;

TB = kerψ∗ ⊕ (kerψ∗)
⊥ (17)

For any non-null vector field U ∈ (kerψ∗), we get

U = KU + LU +RU + η(U)ξ, (18)

where KU,LU and RU are projection morphisms of kerψ∗ onto D, Dϕ1 and
Dϕ2 , respectively.
For non-null vector field U ∈ (kerψ∗), we have

φU = wU + fU, (19)

where wU ∈ kerψ∗ and fU ∈ (kerψ∗)
⊥ .

From (18) and (19) we get:

φU = φ(KU) + φ(LU) + φ(RU),

= w(KU) + f(KU) + w(LU) + f(LU) + w(RU) + f(RU).

Since φ(D) = (D), we obtain f(KU) = 0. Now, let’s arrange the above equa-
tion

φU = w(KU) + w(LU) + f(LU) + w(RU) + f(RU). (20)

So, we have the following decomposition:

φ(kerψ∗) = D⊕ (wDϕ1 ⊕ φDϕ2)⊕ (fDϕ1 ⊕ fDϕ2). (21)
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Also, for U ∈ Γ(Dϕ1) and W ∈ Γ(Dϕ2) we have;

gB(U,W ) = 0.

From Definition 3.1, we obtain;

gB(φU,W ) = gB(U, φW ) = 0.

If we rearrange the equation,we get;

gB(wU,W ) = gB(φU − fU,W ),

= gB(φU,W ),

= 0.

In a similar way, we get;

gB(U,wW ) = 0.

for non-null vector fields Z ∈ Γ(D) and U ∈ Γ(Dϕ1) we have;

gB(wU,Z) = gB(φU − fU,Z),

= gB(φU,Z),

= −gB(U, φZ),

= 0.

Since D is invariant, we know that φZ ∈ Γ(D).

Then, for non-null vector field Z ∈ Γ(D) and W ∈ Γ(Dϕ2) we have;

gB(wW,Z) = 0.

From above equations, we obtain;

gB(wU,wW ) = 0,

and
gB(fU, fW ) = 0,

for all non-null vector field U ∈ Γ(Dϕ1) and W ∈ Γ(Dϕ2).
After, we obtain;

wDϕ1 ∩ wDϕ2 = 0, fDϕ1 ∩ fDϕ2 = 0.

If wR = 0, then Dϕ2 is anti-invariant, i.e., φ(Dϕ2) ⊆ (kerψ∗)
⊥.

So, we define Dϕ2 by D⊥. Such that;

φ(kerψ∗) = D⊕ wDϕ1 ⊕ fDϕ1 ⊕ φD⊥. (22)
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Since, fDϕ1 ⊆ (kerψ∗)
⊥, fDϕ2 ⊆ (kerψ∗)

⊥. We have;

(kerψ∗)
⊥ = fDϕ1 ⊕ fDϕ2 ⊕ µ

where µ is the orthogonal complementary distribution of fDϕ1 ⊕ fDϕ2 in
(kerψ∗)

⊥.

In adittion, for any non-null vector field W ∈ (kerψ∗)
⊥ is decomposed

as

φW = BW + CW (23)

where BW ∈ Γ(kerψ∗) and CW ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.

Lemma 3.2. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). Then, we obtain the following equa-
tions:
(a) w2Z +BfZ = Z + η(Z)ξ (b) C2U + fBU = U
(c) wBU +BCU = {0} (d) fwZ + CfZ = {0}
for all non-null vectors Z ∈ Γ(kerψ∗) and U ∈ Γ(kerψ∗)

⊥.

Theorem 3.3. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). In this case, ψ is quasi-bi-slant sub-
mersion such that:
(a) w2Z = cos2 ϕ1Z (b) w2U = cos2 ϕ2U
(c) gB(wZ, wY ) = − cos2 ϕ1gB(Z, Y ) (d) gB(wU,wW ) = − cos2 ϕ2gB(U,W )
(e) gB(fZ, fY ) = − sin2 ϕ1gB(Z, Y ) (f) gB(fU, fW ) = − sin2 ϕ2gB(U,W ).
for any space-like(time-like) vector field Z, Y ∈ Dϕ1 and U,W ∈ Dϕ2.

Now, we can easily notice the following situations:

(1) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) = 0 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is an invariant
submersion.

(2) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is
proper semi-slant submersion.

(3) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is
proper slant submersion with slant angle ϕ1.

(4) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) = 0 and dim(Dϕ2) 6= 0, 0 < ϕ2, then ψ is
proper slant submersion with slant angle ϕ2.

(5) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , ϕ1 = π
2 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is

anti-invariant submersion.
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(6) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , ϕ1 = π
2 and dim(Dϕ2) = 0, then ψ is

semi-invariant submersion.

(7) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 <
π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0, ϕ2 = π

2
then ψ is a hemi-slant submersion.

(8) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) 6= 0, 0 < ϕ2 then
ψ is a bi-slant submersion.

(9) If dim(D) = 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 < π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0,

0 < ϕ2 <
π
2 then ψ is a bi-slant submersion.

(10) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 <
π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0, ϕ2 = π

2
then ψ is a quasi-hemi-slant submersion.

(11) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 and dim(Dϕ2) 6= 0, 0 < ϕ2 then
ψ is a proper quasi-bi-slant submersion.

(12) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , 0 < ϕ1 < π
2 and dim(Dϕ2) 6= 0,

0 < ϕ2 <
π
2 then ψ is a proper quasi-bi-slant submersion.

(13) If dim(D) 6= 0, dim(Dϕ1) 6= 0 , dim(Dϕ2) 6= 0, ϕ1 = ϕ2 = ϕ then ψ is
semi-slant submersion with semi-slant angle ϕ.

Let’s consider almost para-contact structure on R2n+1
n :

φ(
∂

∂y2i
) =

∂

∂y2i−1
, φ(

∂

∂y2i−1
) =

∂

∂y2i
, g = (dy1)2−(dy2)2+(dy3)2−...−(dy2n+1)2

where i ∈ {1, ..., n}. Also, (y1, y2, ..., y2n+1) denotes the cartesian coordinates
over R2n+1

n .
We can easily present non-trivial example of proper quasi-bi-slant pseudo-

Riemannian submersion.
Example 3.4. Let’s determine map ψ : R13

6 → R6
3

ψ(y1, ..., y13) = (y2 sinhβ1+y3 coshβ1, y7, y4 coshβ2+y5 sinhβ2, y8, y11, y12, y13),

So, ψ is a quasi-bi-slant pseudo-Riemannian submersion. By direct calcula-
tions, we have

D =< ∂
∂y9

, ∂
∂y10

>

Dϕ1 =< − coshβ1
∂
∂y2

+ sinhβ1
∂
∂y3

, ∂
∂y1

>

Dϕ2 =< − sinhβ2
∂
∂y4

+ coshβ2
∂
∂y5

, ∂
∂y6

>

ξ = ∂
∂y13

with bi-slant angles β1 and β2.
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Lemma 3.5. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). So, we obtain the following equations.

∇̂UwW + TUfW = w∇̂UW + BT UW (24)

TUwW +H∇UfW = f∇̂UW + CT UW (25)

V∇XBY +AXCY = wAXY + BH∇XY (26)

AXBY +H∇XCY = fAXY + CH∇XY (27)

∇̂UBX + TUCX = wTUX + BH∇UX (28)

TUBX +H∇UCX = fTUX + CH∇UX , (29)

for any non-null vector fields U,W ∈ Γ(kerψ∗) and X ,Y ∈ Γ(kerψ∗)
⊥.

Now we can show

(∇Uw)W = ∇̂UwW − w∇̂UW

(∇Uf)W = H∇UfW − f∇̂UW,

(∇XB)ζ = ∇̂XBζ −BH∇Xζ

(∇XC)ζ = H∇XCζ − CH∇Xζ

for any non-null vector fields U,W ∈ kerψ∗ and X, ζ ∈ (kerψ∗)
⊥.

Lemma 3.6. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). So, we obtain the following equations.

(∇Uw)W = BT UW − TUfW

(∇Uf)W = CT UW − TUφW

(∇XB)ζ = wAXζ −AXBζ

(∇XC)ζ = fAXζ −AXCζ

for any non-null vector fields U,W ∈ kerψ∗ and X, ζ ∈ (kerψ∗)
⊥.
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Proof. The proof is simple.

If φ and f are parallel with respect to ∇ on B respectively, we have

BT UW = TUfW and CT UW = TUφW

for any U,W ∈ Γ(TB).

Theorem 3.7. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto
a pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). The invariant distribution D is in-
tegrable if and only if

gB(TWwU − TUwW, fLζ + fRζ) = −gB(V∇WwU − V∇UwW,wLζ + wRζ)(30)

for any non-null vector fields U,W ∈ Γ(D) and ζ ∈ Γ(Dϕ1 ⊕ Dϕ2).

Proof. For any non-null vector fields U,W ∈ Γ(D) and ζ ∈ Γ(Dϕ1 ⊕ Dϕ2).
Then using (1),(3),(8) and (19) obtained:

gB([U,W ], ζ) = −gB(∇UφW,φζ)− η(ζ)η(∇UW ) + gB(∇WφU, φζ) + η(ζ)η(∇WU)

= −gB(∇UwW,φζ) + gB(∇WwU, φζ)

= gB(TWwU − TUwW, fLζ + fRζ)

+ gB(V∇WwU − V∇UwW,wLζ + wRζ).

So, the proof is complete.

Theorem 3.8. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). The slant distribution Dϕ1 is integrable
if and only if

gB(TW fU − TUfW,wKX + wRX ) = gB(H∇UfW −H∇W fU, fRX )

− gB(TUfwW − TW fwU,X ) (31)

for any non-null vector fields U,W ∈ Γ(Dϕ1) and X ∈ Γ(D⊕ Dϕ2).

Proof. For any non-null vector fields U,W ∈ Γ(Dϕ1) and X ∈ Γ(D⊕ Dϕ2).
Then using (1),(3),(9), (19) and Teorem 3.4(a), we get:

gB([U,W ],X ) = −gB(∇UφW,φX ) + gB(∇WφU, φX )

= −gB(∇UwW,φX )− gB(∇UfW, φX )

+ gB(∇WwU, φX ) + gB(∇W fU, φX )

= cos2 ϕ1gB(∇UW,X )− cosh2 ϕ1gB(∇WU,X )
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+ gB(TUfwW − TW fwU,X )

− gB(TUfW +H∇UfW,wKX + wRX + fRX )

+ gB(TW fU +H∇W fU,wKX + wRX + fRX ).

Then, we have;

− sin2 ϕ1gB([U,W ],X ) = gB(TW fU − TUfW,wKX + wRX )

+ gB(H∇W fU −H∇UfW, fRX )

+ gB(TUfwW − TW fwU,X )

which completes proof.

Similarly, the following conclusion is obtained.

Theorem 3.9. Let ψ : (B, φ, ξ, η, gB) → (B̃, gB̃) be a pseudo-Riemannian
submersion from an almost para-cosymplectic manifold (B, φ, ξ, η, gB) onto a
pseudo-Riemannian manifold (B̃, gB̃). The slant distribution Dϕ2 is integrable
if and only if

gB(TV fζ − TζfV,wWL) = gB(H∇ζfV −H∇V fζ, fLW)

− gB(TζfwV − TV fwζ,W) (32)

for all non-null vectors ζ, V ∈ Γ(Dϕ2) and W ∈ Γ(D⊕ Dϕ1).
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ABSTRACT 

Elliptical Curve Cryptography (ECC) is a complex asymmetric key encryption, while Hill 

Cipher uses simple symmetrical encryption. Previous study found that a self-invertible key 

matrix which is built up from a domain of elliptical curve parameter over prime field has been 

implemented for increasing security and efficiency of sending grayscale image through 

combination system of ECC and Hill Cipher. This paper aims to introduce the use of elliptical 

curve over binary field as replacing the role of the previous type of elliptical curve especially 

during the key generation process. Next, applying self invertible key during encryption and 

decryption process are done on new combination of ECC and Hill Cipher. 

Keywords: Elliptical Curve Cryptography, encryption, decryption, Hill Cipher, self-

invertible, cryptography 

 

1.   Introduction   

A few decades ago, cryptography was proven to be widely used in communication security 

systems. Usually, it is facilitated to protect corporate confidential information, to obtain 

confidential information and to protect personal information from being compromised. There 

are two classifications in cryptography which are symmetrical and asymmetrical cryptography 

keys. Symmetric key cryptography uses the same secret key for both original text encryption 

and cipher text decryption. The keys may be the same or there may be some simple 

transformation to obtain an encryption key from a decryption key. Hill Cipher is a well-

known symmetrical key scheme that affects the linear transformation in the message space. It 

consists of an integer vector with 𝑚 dimensional (Hill, 1929).  

Based on Christensen's study, 2006, the numerical form of original text in Hill Cipher is 

often written as a matrix 𝑃. The matrix 𝐾 is selected to be the main key that is kept in secret 

and 𝐶 is the cipher text. The encryption 𝑃 to 𝐶 is uses 𝐶 ≡ 𝐾𝑃 mod  𝑁 with 𝑁 is a positive 

integer and the resulting matrix is matched to a specific letter. While decryption from 𝐶 to 𝑃 

is done via 𝑃 ≡ 𝐾−1𝐶 mod  𝑁 with 𝐾−1 is the inverse of 𝐾 in modulo 𝑁. This Hill Cipher 

algorithm has a simple structure and fast calculations in case the user can easily get  𝐾−1. If 

the main key has an inverse, the process of decrypting the cipher text will become more 

difficult as the number of key dimensions increases. This is because the inverse of this key 

should be searched first. Typically, the elementary row operation and the concept of 

multiplication inverse in moulo arithmetic used to get the inverse of a matrix. By taking 

advantage of the use of self-invertible matrices as Hill Cipher's secret key, the process of 

finding the inverse of the key before performing the decryption process can be eliminated. 

(Acharya et al., 2007) has presented several methods to generate such a key for any 

dimension. This method is also used in the modified Hill Cipher system as in (Acharya et 
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al., 2009; Acharya et al., 2010; Naveenkumar et al., 2013; Dey, 2012; Dawahdeh et 

al., 2018; Satapathy & Rajkumar, 2020). 

The Hill Cipher algorithm has low security system because the sender and receiver need to 

use and share the same private key in a channel that may be not secure. To increase its 

security, Acharya et al., 2009 proposing a self-invertible generation method, because this 

scheme can generate different key patterns for each data encryption block. 

Other wise, Acharya et al., 2010 suggest interwaveing in each step of iterations techniques 

to obtain biometric features by using the modified Hill Cipher with a self-invertible key and 

robust cryptosystem.  

The method of image-based digital encryption is increasing rapidly in tandem with the 

increasing use of Internet networks through communication media. Sharing important images 

through insecure channels gives space to be hacked by intruders. The encryption technique is 

an ideal method to protect the image from attackkers. Dey, 2012 suggested SD-AEI for 

image encryption that uses the modified Hill Cipher technique using a self-invertible matrix. 

This matrix is generated by the same password used in previous encryption to make it more 

secure.  

Naveenkumar et al., 2013 suggested two-level  Hill Cipher that includes the selection of 

square blocks to manipulate self-invertible matrices. This is intended to control the number of 

encryption for pixel conversion rates.  

Elliptic Curve Cryptography (ECC) is a complex asymmetric key encryption, while Hill 

Cipher uses simple symmetrical encryption. An image encryption technique that combines 

ECC with Hill Cipher (ECCHC) has been proposed in Dawahdeh et al., 2018 to convert Hill 

Cipher from symmetrical techniques to asymmetry and improve its security and efficiency to 

counter hackers. The self-invertible key matrix comes from the elliptical curve parameter 

𝐸𝑝: 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (mod 𝑝) over prime field 𝐹𝑝 used to generate encryption and 

decryption secret keys. Therefore, it is not necessary to find for the inverse matrix during 

decryption process. Entropy, Peak Signal to Noise Ratio (PSNR), and Unified Average 

Changing Intensity (UACI) has been used to assess the efficiency of proposed encryption 

technique for grayscale image. Through these measurement, ECCHC proved to be better than 

the previous cryptosystem developed by (Panduranga & Naveen Kumar,  2012; Naveen 

Kumar et al., 2012). 

To protect a grayscale image, (Satapathy & Rajkumar, 2020) modified the ECCHC system 

and named as MECCHC. Hill Cipher in ECCHC requires the original image to be mapped to 

a numerical value before implementing encryption, but for the case of image encryption in 

MECCHC, the plain text is an image pixel that is already in numerical form and does not 

require a mapping function. The analysis proved that the calculation time for image 

encryption and decryption is faster than  the ECCHC method. Efficiency assessments using 

Entropy, PSNR and UACI showed equivalent effects such as ECCHC. 

The above literaturer review focuses on the use of self-invertible keys aimed in reducing the 

time to obtain the inverse of decryption keys thus improving the efficiency and security of the 

Hill Cipher system and its modification. Recent analysis shows the positive effect when 

combined ECC and Hill Cipher. The question arises, are there other types of curves that can 

replace 𝐸𝑝 and have the  same avantages? 

The order of this paper is as follows: Section 1 describes the implementation of the self-

invertible matrix in Hill Cipher and its modification with some advantages. In Section 2, 

restates the conventional Hill Cipher Algorithm. While Section 3, a brief description of the 

elliptical curve equation to be used in this study. Section 4 proposes a cryptosystem that 

combines between ECC based on curve E over binary field and Hill Cipher. Following the 

example of its implementation in Section 5. The last chapter contains the conclusion of this 

paper. 
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2. Hill Cipher Algorithm 

Hill Cipher is a symmetrical cipher block technique introduced by mathematician Lester Hill 

in  1929. Both the sender and the recipient must share and use the same secret key to perform 

the encryption and decryption process. The original image to be sent to the recipient must first 

be converted to the corresponding numeric value, for example, in RGB and grayscale code. 
Then, arrange the plaintext into a matrix 𝑃𝑖×𝑗  that depends on the size of the secret key. For 

example, if the size of secret key K is 3 × 3 then the corresponding sequence of numbers of 

the original text should be arranged as 𝑃3×j, and the encryption process through 𝐶 ≡

𝐾𝑃 mod 𝑁 will result in a cipher text block with numerical values in the form of 𝐶3×j. So, the 

alphabetical sequence corresponding to this block is arranged as a secret message. To decrypt 

this message, the recipient needs to calculate the inverse of the matrix for 𝐾 such that 

𝐾 ⋅ 𝐾−1 = 𝐼 with 𝐼 is an identity matrix. Then, use the equation 𝑃 ≡ 𝐾−1𝐶 mod N to get the 

original message 𝑃. 

3.  Eliptic Curve Function 

ECC is an encryption technique suitable for use in mobile devices dan embedded system as it 

can provide high security features with smaller key size and less memory and power 

consumption (Dawahdeh et al., 2018). 

Non-supersingular curve 𝐸 over binary field 𝔽2𝑚  defined by  

𝐸: 𝑦2 + 𝑥𝑦 ≡ 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏 mod 𝑓(𝑧) 
with some of the following properties: 

1)  Identity: 𝑃 + ∞ = ∞ + 𝑃 = 𝑃 for all 𝑃 ∈ 𝐸(𝔽2𝑚).  

2)  Negative: If 𝑃 = (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸(𝔽2𝑚), then (𝑥, 𝑦) + (𝑥, 𝑥 + 𝑦) = ∞. Point (𝑥, 𝑥 + 𝑦) denoted 

by −𝑃 and called negative P; Note that point −𝑃 an element of 𝐸(𝔽2𝑚). Also −∞ = ∞.  

3)  Point addition: Let 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) ∈ 𝐸(𝔽2𝑚) and 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) ∈ 𝐸(𝔽2𝑚), where 𝑃 = ±𝑄. 

Next    𝑃 + 𝑄 = (𝑥3, 𝑦3) with  

𝜆 =
𝑦1 + 𝑦2

𝑥1 + 𝑥2
 

𝑥3 = 𝜆2 + 𝜆 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑎    and 𝑦3 = 𝜆(𝑥1 + 𝑥3) + 𝑥3 + 𝑦1. 

4)  Point doubling: Let 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) ∈ 𝐸(𝔽2𝑚), where 𝑃 = −𝑃. Therefore 2𝑃 = (𝑥3, 𝑦3) with  

𝜆 = 𝑥1 +
𝑦1

𝑥1
 

𝑥3 = 𝜆2 + 𝜆 + 𝑎 = 𝑥1
2 +

𝑏

𝑥1
2
    and  𝑦3 = 𝑥1

2 + 𝜆𝑥3 + 𝑥3. 

5)  Scalar multiplication: Scalar of an integer 𝑘 for point 𝑄 = (𝑥1, 𝑦1) located on the cuve 𝐸 

can be defined by repeating the addition of a point 𝑄 to itself as many as k times such that 

a point R that also lies on the same curve.  

𝑅 = 𝑘𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + ⋯+ 𝑄. 

 

4. Methodology 

In this section, we restated some of the key generation, encryption and decryption presented 

by Dawahdeh et al., 2018. Suppose the sender (User A) wants to send an image to another 

party (User B) . First, they must agree with the elliptical curve E function and sharing the 

domain 𝑎, 𝑏, 𝑓(𝑧), 𝐺, where 𝑎, 𝑏   are the coefficient in E, 𝑓(𝑧) is an irreducible polynomial 

and G is a generator point. Then, each party has to choose its private key randomly which 

is less than degrees of 𝑓(𝑧).  Variables 𝑢𝐴 and 𝑢𝐵  for Users A and B respectively to 

generate their own public keys i.e. 

𝑁𝐴 = 𝑢𝐴 ⋅ 𝐺 and 𝑁𝐵 = 𝑢𝐵 ⋅ 𝐺. 
Each user multiplies his private key with the other user's public key to get the initial key , 

𝐾𝐼 = (𝑥, 𝑦). through 
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𝐾𝐼 = 𝑢𝐴 · 𝑁𝐵 = 𝑢𝐵 · 𝑁𝐴 = 𝑢𝐴 · 𝑢𝐵 · 𝐺 = (𝑥, 𝑦). 
Next, they have to compute 

𝐾1 = 𝑥 · 𝐺 = (𝑘11, 𝑘12)   and 𝐾2 = 𝑦 · 𝐺 = (𝑘21, 𝑘22) 

to generate the secret key matrix , 𝐾3. Nevertheless, the inverse of this matrix does not always 

exist. To solve this problem, the self-invertible key matrix is 𝐾3 = 𝐾3
−1 will be generated, 

and the same key will be used for encryption and decryption. In our study, this new approach 

will be implemented on a grayscale image with 128 x 128 pixels. The image will be divided 

into four-pixel value sized blocks. Thus, each user produces a key , 𝐾3 with 4 x 4 in size using 

the method presented by Acharya et al., 2007. 

Let's say 𝐾3 = [

𝑘11 𝑘12 𝑘13 𝑘14

𝑘21 𝑘22 𝑘23 𝑘24

𝑘31 𝑘32 𝑘33 𝑘34

𝑘41 𝑘42 𝑘43 𝑘44

] rewritten as  𝐾3 = [
𝐾11 𝐾12

𝐾21 𝐾22
]. Assume that 𝐾11 =

[
𝑘11 𝑘12

𝑘21 𝑘22
] then the value of the other partition in 𝐾3 is obtained by solving 𝐾12 = 𝐼 − 𝐾11 , 

𝐾21 = 𝐼 + 𝐾11 and, 𝐾11 + 𝐾22 = 0 with  I  an identity matrix. 

Now, separate the pixel value of the image into four-sized blocks. Each block will be 

converted to a vector 4 x 1 with (𝑃1, 𝑃2 , 𝑃3, … ). Then multiply 𝐾3  to each vector by taking 

the modulo 𝑓(𝑧) to get the cipher vector (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, …). After that, reconstruct the cipher 

image 𝐶 from the correspondence values in the cipher vector and send it to the other party. 

The following calculations are repeated for each block: 

Let 𝑃1 = [

𝑝11

𝑝21

𝑝31

𝑝41

] then 𝐶1 ≡ 𝐾3𝑃1 ≡ [

𝑘11 𝑘12 𝑘13 𝑘14

𝑘21 𝑘22 𝑘23 𝑘24

𝑘31 𝑘32 𝑘33 𝑘34

𝑘41 𝑘42 𝑘43 𝑘44

] [

𝑝11

𝑝21

𝑝31

𝑝41

] ≡ [

𝑐11

𝑐21

𝑐31

𝑐41

]mod 𝑓(𝑧). 

The decryption process begins after the recipient receives the cipher image by separating the 

pixel value of the image into four-sized blocks. Then each block is arranged into a column 

vector with four rows. After that, multiply it to each vector (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, …  ) by taking the 

modulo 𝑓(𝑧) to get vector (𝑃1, 𝑃2 , 𝑃3,  … )  that gives the original image. The approach we 

propose in this combination of ECC based on E curve over binary field and Hill Cipher is 

symbolized as ECCBHC: 

Step 1: Key Generation 

1.1 User A as the sender of the message have to 

1.1.1 selecting a private key, 𝑢𝐴 with degree is less than the degree of 

irreducible polynomial, 𝑓(𝑧). 
1.1.2 calculate the public key 𝑁𝐴 = 𝑢𝐴 · 𝐺 

1.1.3 calculate initial keys 𝐾𝐼 = 𝑢𝐴 · 𝑁𝐵 = (𝑥, 𝑦) 

1.1.4 Calculate 𝐾1 = 𝑥 · 𝐺 = (𝑘11, 𝑘12) and 𝐾2 = 𝑦 · 𝐺 = (𝑘21, 𝑘22) 

1.1.5 generate a self-invertible key matrix 𝐾3 

 

1.2 User B as the recipient of the message shall 

1.2.1 selecting a private key, 𝑢𝐵 with degree is less than the degree of 

irreducible polynomial, 𝑓(𝑧). 
1.2.2 calculate the public key 𝑁𝐵 = 𝑢𝐵 · 𝐺 

1.2.3 calculate initial keys 𝐾𝐼 = 𝑢𝐵 · 𝑁𝐴 = (𝑥, 𝑦) 

1.2.4 calculate 𝐾1 = 𝑥 · 𝐺 = (𝑘11, 𝑘12) and 𝐾2 = 𝑦 · 𝐺 = (𝑘21, 𝑘22) 

1.2.5 generate a self-invertible key matrix K3 

Step 2: Encryption by users A 

2.1 Split the pixel value of the original image into four-sized blocks. 

2.2 Arrange each block into column vectors with four rows (4 x 1). 
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2.3 Multiply the self-invertible key matrix K3 with each vector (P1, P2, P3, …) 

to get a value 𝐶𝑖 ≡ 𝐾3𝑃𝑖 mod 𝑓(𝑧). 
2.4 Building an cipher image C from values in cipher vectors (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, …).  

Step 3: Decryption by user B 

3.1 Split the pixel value of the original image into four-sized blocks. 

3.2 Arrange each block into column vectors with four rows (4 x 1). 

3.3 Multiply the self-inverted key matrix 𝐾3 with each vector (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, …) 

to get a value 𝑃𝑖 ≡ 𝐾3𝐶𝑖 mod 𝑓(𝑧). 
3.4 Building an cipher image 𝐶 from the corresponding values in the cipher 

vector (P1, P2, P3, … ). 

 

The step change listed above is in step 1.1.1, 1.2.1, 2.3 and 3.3 when compared to 

Dawahdeh et al., 2018. This is due to the replacement of the curve 𝐸𝑝 with E. 

Matrix 𝐾11 which generates a square matrix 𝐾3 is the result of several steps of 

scalar multiplication via the curve E. Previous studies have proven that secrecy 

𝑢𝐴 and 𝑢𝐵 very difficult to disassemble due to log discrete problems in execution 

ECC. Hence, confidentiality 𝐾11 also guaranteed. Like previous researchers, 

ECCBHC system still retains its main advantages during the implementation of 

encryption and decryption with Hill Cipher technique that is   no need to get 

inverse for 𝐾3.  

5. Example of Implementation 

Assume that user A wants to send M image to user B and they agree to use an 

elliptical curve 𝐸: 𝑦2 + 𝑥𝑦 = 𝑥3 + 𝑧3𝑥2 + (𝑧3 + 1) mod (𝑧4 + 𝑧 + 1) over binary field 

𝐹24 . Let 𝑎 = 𝑧3, 𝑏 = 𝑧3 + 1. One of the selected points from E is 𝐺 = (𝑧3, 1) is a 

generator point or base point (Hankerson et al., 2006). Therefore, the 

domain 𝑎, 𝑏, 𝑓(𝑧),𝐺 for E are 𝑧3, 𝑧3 + 1, 𝑧4 + 𝑧 + 1, (𝑧3, 1). Before User A sends a 

grayscale image, the first thing needs to do is to get a numerical value that matches 

the red, green, blue (RGB) colors for each pixels for color images for example Angry 

Birds with size 128 x 128 pixels in Figure 1. The objects we chose for this study 

are unrealistic/real compared to the images of Lena that were commonly used as 

comparisons by previous researchers. 

 

Figure 1:  Color Image of Angry Birds for 128 x 128 pixels 

 Sourse: 

http://icongal.com/gallery/icon/105201/128/heart_pissed_off_cross_icon_desktop_desktop_bi

rd_angry 

 
Whereas, the following is the grayscale image for Figure 1. We applied the 

procedure to convert from image in RGB to grayscale  color from   website 

https://www.howtogeek.com/360495/ 
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https://www.howtogeek.com/360495/


 

Figure 2 : Grayscale Image of Angry Birds with 128 x 128 pixels 

 
The following are some of the numerical values in RGB that are corresponds to 

Figure 1: 

 

                                    

[
 
 
 
 
 
 
 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
… 243 119 8 …
… 243 119 8 …
… 243 120 9 …
… 5 5 84 …
… 5 5 62 …
… 6 6 11 …
… ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ]

 
 
 
 
 
 
 

 (1)   

 

If the User A wants to send a grayscale image of Angry Birds with 128 x 128 pixels to the 

User B such as Figure 2, then both the sender and the recipient of the image should follow the 

following steps: 

Step 1 : Key generation   

    1.1  User as a message sender  𝐴 

       1.1.1 choosing a secret key, 𝑢𝐴 = 𝑧2 + 1.  

       1.1.2 calculate the public key 𝑁𝐴 = 𝑢𝐴 ⋅ 𝐺 = (𝑧3 + 𝑧 + 1, 𝑧)  

       1.1.3 calculate the initial key 𝐾𝐼 = 𝑢 𝐴 ⋅ 𝑁𝐵 = (𝑧3 + 𝑧2, 𝑧3 + 𝑧2) = (𝑥, 𝑦)  

       1.1.4 Calculate 𝐾1 = 𝑥 ⋅ 𝐺 = 𝑧3(𝑧3, 1) + 𝑧2(𝑧3, 1) = (𝑧3, 1) = (𝑘11, 𝑘12) and 

                𝐾2 = 𝑦 ⋅ 𝐺 = 𝑧3(𝑧3, 1) + 𝑧2(𝑧3, 1) = (𝑧3, 1) = (𝑘21, 𝑘22)  

        1.1.5 Using 𝐾11 = [𝑧
3 1

𝑧3 1
] to generate a self-invertible key  

[

𝑧3 1 𝑧3 + 1 1
𝑧3 1 𝑧3 0
𝑧3 + 1 1 𝑧3 1
𝑧3 0 𝑧3 1

] 

  

    1.2  The user as the recipient of the message  𝐵 

          1.2.1 choosing a secret key, 𝑢𝐵 = 𝑧2 + 𝑧 + 1.  

          1.2.2 calculate the public key 𝑁𝐵 = 𝑢𝐵 ⋅ 𝐺 = (𝑧3 + 𝑧 + 1, 𝑧3 + 1)  

          1.2.3 calculate the initial key 𝐾𝐼 = 𝑢𝐵 ⋅ 𝑁𝐴 = (𝑧3 + 𝑧2, 𝑧3 + 𝑧2) = (𝑥, 𝑦)  

          1.2.4 calculate 𝐾1 = 𝑥 ⋅ 𝐺 = 𝑧3(𝑧3, 1) + 𝑧2(𝑧3, 1) = (𝑧3, 1) = (𝑘11, 𝑘12) and 

                   𝐾2 = 𝑦 ⋅ 𝐺 = 𝑧3(𝑧3, 1) + 𝑧2(𝑧3, 1) = (𝑧3, 1) = (𝑘21, 𝑘22)  

1.2.5 using 𝐾11 = [𝑧
3 1

𝑧3 1
] to generate self-invertible key  

[

𝑧3 1 𝑧3 + 1 1
𝑧3 1 𝑧3 0
𝑧3 + 1 1 𝑧3 1
𝑧3 0 𝑧3 1

] 
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 Step 2: Encryption by Users 𝐴 

   2.1  Map the entries elements in the matrix (1) to corresponding number of grayscale image 

through formula 𝑌 = 0.299𝑅 + 0.587𝐺 + 0.114𝐵. The use of this formula is very 

popular among previous researchers and has been studied in terms of its suitability 

compared to some other formulas (Nguyen & Brown, 2017). 

                                  

[
 
 
 
 
 
 
 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
… 243 119 8 …
… 243 119 8 …
… 243 119 8 …
… 5 5 63 …
… 5 5 63 …
… 5 5 63 …

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ]
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     (2)       

followed by changing the matrix (2) to the polynomial form as follows:  

[
 
 
 
 
 
 
 

⋮ ⋮ ⋮
… 𝑧7 + 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧 + 1 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧2 + 𝑧 + 1 𝑧3 …
… 𝑧7 + 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧 + 1 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧2 + 𝑧 + 1 𝑧3 …
… 𝑧7 + 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧 + 1 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧2 + 𝑧 + 1 𝑧3 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧 + 1 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧 + 1 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧 + 1 …

⋮ ⋮ ⋮ ]
 
 
 
 
 
 
 

 

  (3)   

 Next, reduce each of those polynomials in modulo (𝑧4 + 𝑧 + 1) i.e.  

 

[
 
 
 
 
 
 
 

⋮ ⋮ ⋮
… 1 𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧 𝑧3 …
… 1 𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧 𝑧3 …
… 1 𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧 𝑧3 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧3 + 𝑧 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧3 + 𝑧 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧3 + 𝑧 …

⋮ ⋮ ⋮ ]
 
 
 
 
 
 
 

 (4)   

    2.2  Split the matrix (4) be a block 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, … with size 4x1 for each block:  

𝑃1 = [

1
1
1
𝑧2 + 1

], 𝑃2 = [

𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧
𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧
𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧
𝑧2 + 1

], 𝑃3 = [

𝑧3

𝑧3

𝑧3

𝑧3 + 𝑧

], …. 

In accordance with, a secret key 𝑇 needs to be shared with the recipient of the 

message . Suppose 𝑀1 = [𝑚i1] and 𝑃1 = [𝑝i1] from matrix (3) and (4) respectively for 

𝑖 = 1,2,3,4. Entries element for both matrices can be connected by relation 𝑝i1 =
𝑚i1 − 𝑡i1(𝑧

4 + 𝑧 + 1) where 𝑡i1 is a secret key an element of 𝑇. By using long 

division method (i.e. Euklidean Algotrithm), value 𝑡11 = 𝑡21 = 𝑡31 = 1 and 𝑡41 = 0 

searchable. In general, the key  
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𝑇 = [𝑡𝑖𝑗] =

[
 
 
 
 
 
 
 

⋮ ⋮ ⋮
… 1 𝑧2 + 𝑧 + 1 0 …
… 1 𝑧2 + 𝑧 + 1 0 …
… 1 𝑧2 + 𝑧 + 1 0 …
… 0 0 𝑧 + 1 …
… 0 0 𝑧 + 1 …
… 0 0 𝑧 + 1 …

⋮ ⋮ ⋮ ]
 
 
 
 
 
 
 

 

obtained through relation 𝑝𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑗 − 𝑡𝑖𝑗𝑓(𝑧).  

    2.3  Multiplication 𝐾3 to vector 𝑃1 will produce a cipher vector 𝐶1  

𝐶1 ≡ 𝐾3 ⋅ 𝑃1 ≡ [

𝑧3 1 𝑧3 + 1 1
𝑧3 1 𝑧3 0
𝑧3 + 1 1 𝑧3 1
𝑧3 0 𝑧3 1

] [

1
1
1
𝑧2 + 1

] ≡ [

𝑧2 + 1
1
𝑧2 + 1
𝑧2 + 1

]mod (𝑧4 + 𝑧 + 1) 

and the same process is repeated to acquire the other blocks. 
    2.4  The pixel value of the cipher image is  

[
 
 
 
 
 

⋮ ⋮ ⋮
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧3 + 𝑧 …
… 1 𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧 𝑧3 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧3 + 𝑧 …
… 𝑧2 + 1 𝑧2 + 1 𝑧3 + 𝑧 …
… ⋮ ⋮ ⋮ ]

 
 
 
 
 

 

 

Step 3: Decryption by User B 

    3.1.  Split the pixel value of the cipher image into four-sized blocks.  

    3.2.  Form a column vector 𝐶1 = [

𝑧2 + 1
1
𝑧2 + 1
𝑧2 + 1

], 𝐶2 = [

𝑧2 + 1
𝑧3 + 𝑧2 + 𝑧
𝑧2 + 1
𝑧2 + 1

] ,…  

    3.3.  Multiply 𝐾3 with 𝐶1 to get  

𝑃1 ≡ 𝐾𝑚 ⋅ 𝐶1 ≡ [

𝑧3 1 𝑧3 + 1 1
𝑧3 1 𝑧3 0
𝑧3 + 1 1 𝑧3 1
𝑧3 0 𝑧3 1

] [

𝑧2 + 1
1
𝑧2 + 1
𝑧2 + 1

] ≡ [

1
1
1
𝑧2 + 1

]mod (𝑧4 + 𝑧 + 1) 

and the same process is done on other vectors. 

Next, transform 𝑃1 = [𝑝i1] to 𝑀1 = [𝑚i1] through 𝑚i1 = 𝑝i1 + 𝑡i1(𝑧
4 + 𝑧 + 1) where 

𝑡11 = 𝑡21 = 𝑡31 = 1 and 𝑡41 = 0:  

𝑀1 = [

1
1
1
𝑧2 + 1

] + [

𝑧4 + 𝑧 + 1
𝑧4 + 𝑧 + 1
𝑧4 + 𝑧 + 1
0

] = [

𝑧7 + 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧 + 1
𝑧7 + 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧 + 1
𝑧7 + 𝑧6 + 𝑧5 + 𝑧4 + 𝑧 + 1
𝑧2 + 1

] 

Repeat the same process to obtain other transformations through 𝑚𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗 + 𝑡𝑖𝑗𝑓(𝑧) 

for 𝑖 = 1,2,3,4 with 𝑡𝑖𝑗 that have been secretly shared by users A.  

3.4.  The pixel value of the resulting cipher image as matrix (3). After that, a numerical 

message on gray scale (2) is easily obtained by substituting 𝑧 = 2. The following is 

some part of the corresponding image. 

Figure 3: Some Part of Figure 2  
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6. Conclusion 

In conclusion, we have successfully built a combined system named ECCBHC that still 

retains the security features of its parameter domain. The calculation time of the decryption 

key in the original Hill Cipher system is also accelerated with self-invertible key. The actual 

analysis for calculating the running time of encryption and decryption algorithms has not been 

done yet. The same goes for Entropy, PSNR and UACI analysis. These four analyses need to 

be done in the future to test how effective they are against ECCBHC when compared to the 

previous system. 
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ÖZET 

Günümüzde Dünya’nın karşılaştığı en büyük üç problem gıda güvenliği, enerji ve temiz su 

kaynaklarıdır. Özellikle enerji ile ilgili kaynakların kısıtlı olması, birçok ülkenin dışa bağımlı 

olması gibi nedenlerle alternatif yenilenebilir enerjilere olan ihtiyaç giderek artmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de biyogazdır. Biyogaz, ekolojiye verdiği katkı, 

istihdam alanları oluşturması ve temiz bir enerji olması gibi nedenlerle katma değeri yüksek 

bir sistemdir. Son yıllarda devlet destekleri ile birlikte Türkiye’de biyogaz tesisleri giderek 

artmaktadır. Şanlıurfa ilinde de biyogaz tesislerinde bu kapsamda artış meydana gelmiştir.  Bu 

çalışmada, Şanlıurfa’da bulunan biyogaz tesislerinin durumu, biyogaz üretimi için kullanılan 

materyaller ve biyogazın kullanım alanları ile ilgili veriler elde edilerek incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Biyogaz, Enerji, Biyokütle 

 

ABSTRACT 

The three biggest problems facing the world today are food security, energy and clean water 

resources. In particular, the need for alternative renewable energies is increasing due to the 

limited resources related to energy and the foreign dependency of many countries. One of the 

renewable energy sources is biogas. Biogas is a system with high added value due to its 

contribution to ecology, creating employment opportunities and being a clean energy. In 

recent years, biogas facilities in Turkey have been increasing gradually with state supports. 

There has also been an increase in biogas facilities in Şanlıurfa. In this study, the status of the 

biogas facilities in Şanlıurfa, the materials used for biogas production and the usage areas of 

biogas were examined by obtaining data. 

Keywords: Şanlıurfa, Biogas, Energy, Biomass 

 

1. GİRİŞ 

Enerji problemi, tüm ülkeler için çözülmesi gereken en büyük problemlerden biridir. 

Kullanılan enerji kaynaklarının tükenebilir olması, fosil yakıtların ekolojiye verdiği zararlar, 

birçok ülkenin enerjide dışa bağımlı olması vb. gibi nedenlerle alternatif sürdürülebilir enerji 

üretim sistemlerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Iqbal (2007) yaptığı çalışmada 

geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş devresinde ticari enerji kullanımının da keskin bir 

şekilde arttığını belirtmiştir. Endüstrinin tüm dallarında enerji en büyük girdilerden biridir. 

Enerji girdisi iyi yönetilemezse hiçbir üretim ekonomik olamaz ve bu da üretimin durmasına 

neden olur. Enerjinin üretimde optimal kullanımında 3 kriter vardır. Bunlardan birincisi 

kullanılan enerjiyi azaltmak veya verimli kullanmak, ikincisi ürün miktarını arttırmak, 

üçüncüsü ise alternatif ucuz enerji kaynakları bulmaktır.  Alternatif enerji kaynakları olarak 

güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi, biokütle enerjisi, jeotermal enerji vb. 
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kullanılmaktadır. Günümüzde, alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyogaz üretimine 

tüm ülkeler daha fazla önem vermekte ve bu tesisler yapılan teşviklerle birlikte artmaktadır. 

Türkiye’de biyogaz üretiminin arttırılması için yapılacak çalışmalar iyi yönetim planlamasıyla 

daha saglıklı bir çevreye kavuşulmasını sağlayacak ve enerji bakımından dış ülkelere olan 

bağımlılığın azalmasına yardımcı olacaktır (Özbaşer ve Erdem, 2013). Atık su arıtan bir 

septik tankta oluşan biyogazın toplanıp Exeter şehrindeki sokak lambalarında yakılmasıyla, 

anaerobik çürütme teknolojisi 1895’de İngiltere’de ilk defa kullanılmış oldu (Anonim, 

2022a). 2014 yılı verilerine göre Dünya’da önde gelen biyogaz üreticileri sırasıyla Çin (15 

milyar metreküp), ABD (8.48 milyar metreküp), Tayland (1.3 milyar metreküp), Hindistan 

(0.81 milyar metreküp) ve Kanada (0.79 milyar metreküp) olarak bildirilmiştir (Anonim, 

2022b). Türkiye’de temmuz ayında devrede olan santrallerin %54,2’sini yenilenebilir 

kaynaklardan elektrik üreten santraller oluşturdu. Böylece yenilenebilir kaynakların oranı 

%54 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Biyokütle tesislerinin toplam kurulu güçteki 

payı %2.2 seviyesinde gerçekleşti (Anonim, 2022c).  Biyogaz, ülkelerin enerji bağımlılığını 

azaltma, atıkların değerlendirilmesi, ekolojik olması, istihdama yaptığı katkı vb. gibi 

avantajlarıyla özellikle öne çıkmaktadır. Aynı zamanda biyogaz tesislerinden elde edilen 

ürünler ısıtma, enerji, aydınlatma, tarımda gübre ve sulama vb. gibi birçok farklı alanda 

kullanılmaktadır. Hayvansal, bitkisel, organik içerikli şehir ve endüstriyel atıklardan elde 

edilen biyogazın üretimi ile enerji elde etmenin yanı sıra ortaya çıkan atıklar tarlalarda 

kullanılmak üzere iyi bir organik gübreye dönüşmektedir (Deviren ve ark., 2017).  Türkiye’de 

2022 yılı itibari ile toplam biyogaz tesisi sayısı 95’dir. Bunların 4 tanesi Şanlıurfa’da 

bulunmaktadır (Anonim, 2022d). Tarımsal atıklarından biyogaz üretilmesiyle sağlanacak 

enerji eşdeğerinin, enerji ihtiyacının anlamlı bir yüzdesini karşılayabileceği şehir Şanlıurfa 

olarak belirlenmiştir. Elektrik ihtiyacı nispeten düşük olan Şanlıurfa’da elektrik ihtiyacının 

%21.16’sının biyogaz enerjisi eşdeğeri ile karşılanabileceği belirlenmiştir (Çakal ve Çelik, 

2022).  

Bu çalışmada Şanlıurfa’da bulunan biyogaz tesislerinin durumu, biyogaz tesislerinde 

kullanılan materyaller ve biyogazın kullanım alanları araştırılmıştır.  

2. ŞANLIURFA’DA BULUNAN BİYOGAZ TESİSLERİ 

2.1. BABİL BİYOGAZ TESİSİ 

Şanlıurfa’da bulunan Organize Besi Bölgesi’nin içerisinde 172 dekarlık alanda kurulu olan 

bünyesinde çeşitli mühendisler ve kimyagerler bulunduran bir biyogaz tesisidir. Üretim 

mühendisi çeşitli formasyonlardaki hayvansal ve bitkisel gübrelerin doğru oranlarda 

planlayarak maksimum verimlilikle biyogaz üretimini amaçlamaktadır. 10 işçi, 1 üretim 

mühendisi, 2 ustabaşı, 4 elektrik teknisyeni, 2 dolumcu, lojistik müdür ve yardımcısı, 2 

vardiya amiri olmak üzere 20’ye yakın insana iş istihdamı sağlanmaktadır. 

Şanlıurfa’daki 30.000 civarı hanenin elektriği bu biyogaz tesisinin üretimi ile 

gerçekleşmektedir. Buda yaklaşık 4.6 Megawatt elektrik enerjisine tekabül ediyor. 

2.2. ŞANLI BİYOGAZ TESİSİ 

2013 yılından bu yana Namet bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa Entegre Besi ve Et 

Tesisi, 740 bin m2'lik açık alan üzerine kuruludur. Besi çiftliğinin yıllık yetiştirme kapasitesi 

100 bin büyükbaş hayvandır. Ayrıca tesis bünyesinde yeter uzaklıkta 4 bin 200 baş kapasiteli 

karantina işletmesi mevcuttur. Tesisin kesimhanesi ise, günde 2 bin 500 adet küçükbaş ve 500 

adet büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahiptir. Türkiye’nin en büyük büyükbaş besi 

çiftliği olan tesistir. 

2.3. CEYLANPINAR TİGEM GÜMÜŞSUYU BİYOGAZ TESİSİ 

Ceylanpınar Gümüşsuyu tesisi olarak tigemin orada 5600 adet büyükbaş hayvan çiftliği 

mevcuttur. Üretilen elektrik enerjisi enerji bakanlığına satılmaktadır. Ayrıca Babil Biyogaz-

Şanlı Biyogaz ve BEÜAŞ biyogazdan çıkan sıvı ve katı organik gübre Babil Biyogaz’ın alt 
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firması olan Bio Organomineral firmasına satılarak tarım arazilerine organik gübre olarak 

atılmaktadır. 

3. BİYOGAZ TESİSLERİNDE KULLANILAN MATERYALLER 

Biyogaz tesislerinin kurulumuna ve karlılığına etki eden en önemli kriterlerinden biri de 

biyogaz üretimi için gerekli malzemeye ulaşımdır. Biyogaz üretimi için gerekli malzemenin 

bulunmasının yanında tesise yakınlığı, sürekliliği, ulaşımı vb. tesisin kurulumuna büyük 

oranda etki etmektedir.  Biyogaz tesislerinde genel olarak hayvansal atıklar, bitkisel atıklar ve 

endüstri atıkları kullanılmaktadır. Şanlıurfa’da bulunan tesislerde de birincil biyogaz kaynağı 

olarak hayvan gübresi olmakla birlikte bunun yanında farklı malzemeler de kullanılmaktadır. 

Aybek ve ark., (2015) Kahramanmaraş ilinde tarımsal atıklardan elde edilebilecek yıllık 

toplam biyogaz enerji potansiyelinin 2177 TJ/yıl olduğunu ve bunun da yaklaşık %95’ini 

hayvansal atıkların oluşturduğunu belirtmişlerdir. Birçok tesiste metan gazı çıkışını arttırmak 

için peynir altı suyu da kullanılmaktadır. Sözer ve Yaldız (2006) sığır gübresine %5, 10, 20, 

40, 50 ve 75 oranlarında peynir suyu karıştırarak biyogaz üretimine etkisini incelemiş ve 

sonuçta en yüksek biyogaz üretiminin 25.47 litre/gün olarak %50 peynir suyu, %50 sığır 

gübresinde olduğunu bulmuşlardır. Demirer ve ark., (2000) yaptıkları çalışmada 1 litre peynir 

altı suyundan ortalama metan gazı üretiminin 23.4 litre (CH4/L) olduğunu belirtmişlerdir. 

Kavacık ve Topaloğlu (2007) peynir altı suyunun biyogaz üretimine etkisini inceledikleri 

çalışmalarında en fazla günlük gaz üretiminin kesikli sistemde 1.39 L/L gün iken sürekli 

sistemde 1,51 L/L/gün ile 5 günde oluştuğunu bildirmişlerdir. 

4. BİYOGAZIN KULLANIM ALANLARI 

Biyogaz tesisleri, ana amacı olan elektrik üretimiyle birlikte bunun yanında birçok farklı 

alanlarda da kullanılmaktadır. Biyogaz ve yan ürünleri, ısıtma amacıyla gaz ile çalışan 

sistemlerde, biyogazla çalışan motorlarda, aydınlatmada,  tarımda gübreleme ve sulamada vb. 

alanlarda kullanılabilmektedir. Biyogazın kullanım alanları Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Biyogazın Çeşitli kullanımları (Williams, 2005) 

 

Kırsal alanlarda biyogaz, hem enerji kaynağı hem de gübre kaynağı olarak kullanımından 

dolayı önem taşımaktadır (Eryılmaz ve ark., 2015).  Biyogaz, aynı zamanda pişirme için 

kullanılan geleneksel yakıtlara kıyasla ucuz bir yakıttır. Mutfak atığı ve sığır gübresi karışımı 

uygulanabilir gaz üretimi elde etmek için çok önemlidir (Türker, 2021). Düzgün ekipmanların 

kullanılması ve yakıt-hava karışımının doğru olarak ayarlanması durumunda, biyogaz 

kullanımı motorun aşınmasını ve bakım giderlerini diğer konvansiyonel sıvı yakıtlara göre 
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düşürmektedir (Bayhan ve Zablocki, 1991). Ray ve ark., (2019) dizel motorlarda biyogaz 

kullanımında karbon monoksit (CO) çıkışının daha az olduğundan dolayı motor verimini 

arttırdığını ve bundan dolayı sıkıştırma ile ateşlemeli sistemlerde kullanımının uygun 

olacağını belirtmişlerdir. Biyogaz yemek pişirme ve aydınlatma için kullanılabilecek yüksek 

nitelikte bir yakıttır. 1m3biyogaz bir biyogaz lambasında, 6-7 saat çalışan 60 Watt’lik elektrik 

ışığına eşdeğer bir aydınlanmayı sağlar (Anonim, 2022e). Biyogaz, hem doğrudan yanma, 

hem de elektrik enerjisine çevrilerek aydınlatmada kullanılabilmektedir. Biyogazın doğrudan 

aydınlatmada kullanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan 

yararlanılmaktadır. Bu sistemde aydınlatma alevini arttırmak üzere amyant gömlek ve cam 

fanus kullanılmaktadır. Cam fanus ışığı sabitleştirdiği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha 

fazla olmasını sağlamaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli tesislerde, elektrik 

jeneratörlerinde biyogaz kullanılmaktadır. Biyogazın elektrik enerjisine çevrim verimi % 22-

40 arasındadır (Afacan ve Kasap, 2009) 

5. SONUÇ 

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar, mevcut enerji kaynaklarının kısıtlı olması, birçok 

ülkenin enerjide dışa bağımlı olması gibi nedenlerle her geçen gün alternatif enerjilere olan 

ihtiyaç giderek artmaktadır. Biyogaz alternatif bir enerji üretim sistemi olmasının yanında 

atıkların değerlendirilmesi, istihdama ve ekonomiye yaptığı katkı, enerji üretimi sonrası çıkan 

atıkların tarımda kullanılması gibi ek katma değerleriyle geleceğin enerji kaynakları arasında 

gösterilebilir. Biyogazın hammaddesini temelde tarım ve hayvancılık sektörü karşılamaktadır. 

Tesislerin karlılığı açısından hammaddeye yakın olması zorunludur. Türkiye tarım ve 

hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir ülkedir. Bundan dolayı Türkiye biyogaz tesisi 

üretimi yapılabilecek yerler belirlenerek haritalanmalıdır. Ayrıca müteşebbisler 

desteklenmelidir. 
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ÖZET 

Malign mezoteliyoma (MM) nadir görülen ancak agresif kanser türlerinden biridir. Hastalığın 

Türkiye'de görülme oranı 100.000 erkekte 1,06 ve 100.000 kadında 0,39 olarak 

bildirilmektedir. MM’nin bilinen etkili bir tedavisi olmadığından araştırmacılar bitkisel 

alternatifleri de değerlendirmektedir. Örneğin kapsaisin bu amaçla çalışılan ve anti kanser 

özellikleri son zamanlarda araştırmacıların dikkatini çeken bir moleküldür. Kanser 

hücrelerindeki kontrolsüz ve sınırsız bölünme kapasitesi, diğer bir deyişle ölümsüzlüğün 

nedenlerinden biri olarak telomeraz (TERT) isimli enzimin yüksek aktivitesi gösterilmektedir. 

İnsanlarda sıkı hTERT (insan-TERT) düzenlemesi nedeniyle somatik hücrelerin telomeraz 

aktivitesi çok düşükken malign tümörlerin büyük çoğunluğunda telomeraz seviyesi belirgin 

bir şekilde yükselmiştir. Öte yandan, hücre çoğalmasını sınırlayıcı etkisi nedeniyle bilinen ve 

önemli bir tümör baskılayıcı olarak kabul edilen PTEN ise birçok kanser türünde işlevini 

yitirmiş bir moleküldür.  Ökaryotik hücrelerde translasyon aşaması öncesinde, üretilen öncül 

mRNA’lar post-transkripsiyonel modifikasyonlar adı verilen bir dizi değişikliğe maruz 

kalırlar. Bu modifikasyonlardan biri olan öncül mRNA zincirinde bulunan intronların 

çıkarılması işleminde, bazen aradaki ekzonlar da çıkarılarak aynı öncül mRNA’dan farklı 

olgun mRNA’ların üretilmesi mümkün olur. Böylesi bir süreç sonunda oluşturulan yapıların 

her birine transkript varyantı denir. Bu çalışmada; i) mezotelyoma (H2452) hücreleri üzerinde 

kapsaisinin sitotoksisitesinin belirlenmesi, ii) hücrelere kapsaisin uygulamanın PTEN ve 

hTERT protein seviyelerini nasıl değiştirdiğinin gözlenmesi ve iii) kapsaisin uygulanmış 

hücrelerde pten ve htert genlerinden üretilecek toplam mRNA’ların ve transkript 

varyantlarının tip ve miktarlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için sırasıyla MTS 

Assay, Western Blotlama ve qRT-PCR teknikleri kullanılmıştır. Yapılan deneylerin 

sonucunda; i) H2452 hücreleri için kapsaisin IC50 değeri 401 µM olarak belirlenmiş, ii) 

H2452 hücrelerine IC50 değerinde kapsaisin uygulanmış hücrelerde kontrol grubuna göre 

PTEN protein seviyesi azalırken hTERT protein seviyesinin yükseldiği gözlenmiştir. iii) Öte 

yandan kapsaisin uygulanmış hücrelerde yine kontrol grubuna kıyasla hem PTEN hem de 

hTERT için toplam mRNA ifadelerinde artış olduğu bulunmuştur.  Varyant spesifik analiz 

sonrasındaysa PTEN için varyant 1 etanole göre artış gösterirken kontrole göre artış 

göstermemiştir. PTEN 2 yine kontrole göre değişiklik yokken PTEN 3 varyantı kontrole göre 

anlamlı ölçüde yükselmiştir. hTERT için 4. varyantın ifadesi kontrole göre artarken 1., 2. ve 

3. varyant seviyelerinin değişmediği tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Kanser, post-transkripsiyonel modifikasyonlar, qRT-PCR 
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ABSTRACT 

Malignant mesothelioma (MM) is one of the rare yet aggressive types of cancer. The 

incidence of the disease in Turkey is reported to be 1.06 per 100,000 men and 0.39 per 

100,000 women. Since there is no known effective treatment for MM, researchers have also 

been evaluating herbal alternatives. Capsaicin, for instance, is such a molecule that has been 

studied for this purpose and its anti-cancer properties have recently attracted the attention of 

researchers. The high activity of the enzyme called telomerase (TERT) is shown as one of the 

reasons for the uncontrolled and unlimited division capacity in cancer cells, i.e., immortality. 

Due to the tight regulation of hTERT (human-TERT) in humans, the telomerase activity of 

somatic cells is very low. In cancerous cells, however, the telomerase level is markedly 

elevated. Another key molecule for malignancy, PTEN, which is known as an important 

tumor suppressor because of its cell proliferation limiting effect, has lost its function in many 

cancer types. Prior to the translational stage in eukaryotic cells, the precursor mRNAs of these 

proteins undergo a serious changes called post-transcriptional modifications. As one of these 

modifications, the process of removing introns from the precursor mRNA chain may 

sometimes result in producing different mature mRNAs by removing the exons in between. 

Each of the structures formed as a result of such a process is called a transcript variant. In this 

study, we aimed at i) determining the cytotoxicity of capsaicin on mesothelioma (H2452) 

cells, ii) observing how capsaicin changes PTEN and hTERT protein levels of the cells, and 

iii) determining the type and level of total mRNAs and transcript variants expressed from the 

pten and htert genes in capsaicin treated cells. For this purpose, MTS Assay, Western Blotting 

and qRT-PCR techniques were performed, respectively. As a result of the experiments, i) the 

capsaicin IC50 value for H2452 cells was determined as 401 µM. ii) When capsaicin at IC50 

was applied to the cells, it was found to decrease the PTEN protein levels while increasing the 

hTERT levels compared to the control. iii) On the other hand, it was found that there was an 

increase in total mRNA expressions for both PTEN and hTERT in capsaicin-treated cells 

compared to the control group. After variant-specific analysis, variant 1 for PTEN increased 

relative to the ethanol treated group but not to the control. While PTEN 2 was still unchanged 

compared to the control, the PTEN 3 variant was significantly increased. For hTERT, the 

expression of variant 4 increased compared to the control, while the levels of variant 1, 2 and 

3 did not change. 

Key Words: Cancer, Post-transcriptional modifications, qRT-PCR 

 

1. GİRİŞ 

Bir genin kod bilgisinden transkripsiyon ismi verilen bir süreç sonunda üretilen mesajcı RNA 

(mRNA), translasyon işlemi ile proteine dönüştürülür. Ökaryotik hücrelerde; translasyon 

aşaması öncesinde, üretilen öncül mRNA’ların translasyona hazırlanmasını sağlayan ve 

onların hücre içerisinde hareketlerini de yönetecek olan post-transkripsiyonel modifikasyonlar 

gerçekleştirilir. Bu modifikasyonlardan biri, öncül mRNA zincirinde bulunan intronların 

çıkarılmasıdır. İntronların çıkarılması işleminde, bazen aradaki ekzonlar da çıkarılarak aynı 

öncül mRNA’dan farklı olgun mRNA’lar üretilmesi mümkün olur. Farklı şekilde ekleme-

çıkarma (kırpma) olarak özetlenebilecek bu süreç alternative splicing (AS) olarak da bilinir. 

AS sonucunda oluşturulan yapıların her birine transkript varyantı denir. Transkript 

varyantları, farklı işlevlere ve aktivitelere sahip olabilir ve hücrenin görevine ve çevresel 

koşullarına göre farklılık gösterebilirler. Bu varyantlar, aynı zamanda gen ekspresyon 

seviyelerinin ve doku özgüllüğünün düzenlenmesi için de önemlidir ve yanlış sentezlenmeleri 

durumunda hastalıklara yol açabilirler (Keren vd., 2010).  

Kanser; kontrolsüz bölünme kapasitesi, apoptozdan kaçış, kendi büyüme sinyallerini üretme, 

büyüme durdurucu sinyallere karşı duyarsızlık, ya da kendi kan damarlarını oluşturma gibi 
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belirli ortak özellikler taşıyan (Hanahan ve Weinberg, 2011), ancak bulunduğu doku ve bireye 

göre farklılıklar gösterebilen bir hastalıklar grubudur. Son zamanlarda uygulanan tedavi 

yöntemlerindeki önemli gelişmelere rağmen, kanser hâlâ dünya genelindeki ölümlerin en 

büyük sebeplerinden biridir (World Health Organization, 2022).   

Kanser hücrelerindeki kontrolsüz ve sınırsız bölünme kapasitesi, diğer bir deyişle, 

ölümsüzlüğün nedenlerinden biri olarak telomeraz isimli enzimin yüksek aktivitesi 

gösterilmektedir. Telomerler, tüm omurgalı kromozomlarının terminal uçlarında bulunan ve 

kodlayıcı olmayan "TTAGGG" tekrarlı DNA dizileridir (Montpetit vd., 2014). Telomer 

uzunluğu, hücre kültüründeki insan somatik hücrelerindeki her hücre bölünmesinde 50-150 

baz çifti (bç) oranında azalır. Sıkı hTERT düzenlemesi nedeniyle somatik hücrelerde 

telomeraz aktivitesi çok düşükken (Cifuentes ve Shippen, 2012) malignant tümörlerin büyük 

çoğunluğunda telomeraz seviyesi belirgin bir şekilde yükselmiştir (Kim ve vd.,1994; Koziel 

vd., 2011; Shay ve Wright, 1996).  hTERT insan geni dört farklı transkript varyantı 

üretmektedir ve bu varyantların rolleri henüz tam olarak anlaşılmamıştır (Khosravi-

Maharlooei vd., 2015). 

PTEN, yine kanser oluşumunda önemli rolü olduğu bilinen bir sinyal molekülüdür. Sağlıklı 

hücrelerdeki etkisi hücre çoğalmasını sınırlamak yönündedir ve bu nedenle önemli bir tümör 

baskılayıcı olarak bilinir (Guo vd., 2018). Kanser hücrelerinde PTEN geninin tamamen yok 

olduğu yahut işlevini yitirdiği gözlenmiştir (Dillon ve Miller, 2014). PTEN geninden ifade 

edilen üç transkript varyantı tanımlanmıştır ve bu varyantların kanser hücrelerindeki rolleri 

üzerine tartışmalar devam etmektedir (Hasle vd., 2019). 

Kapsaisin, kapsikum sınıfındaki bitkilerde sentezlenen, keskin kokulu, acı bir fenolik (8-

metil-N-vanilil-6- nonenamid) bileşiktir (Cao vd., 2015). Şimdiye kadar yapılan birçok 

çalışma, kapsaisinin ağrı kesici (Maihofner ve Heskamp, 2013), anti-obezite (Baboota vd., 

2014) ve anti-inflamatuar (Toyoda vd., 2016) gibi çok çeşitli biyolojik ve fizyolojik işleve 

sahip olduğunu göstermiştir. Bunların yanında, kapsaisinin anti kanser özellikleri de son 

zamanlarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir (Cao vd., 2015; Helvaci ve Comertpay, 

2018; Comertpay ve Ozcelik Demirbanka, 2020). 

Bu çalışmanın amacı, H2452 isimli mezotelyoma (akciğer zarı) hücrelerinde kapsaisin 

uygulamasına bağlı olarak telomeraz (hTERT) ile PTEN protein ve toplam RNA bağıl 

miktarlarının nasıl değiştiğinin gözlenmesi ve hTERT ve PTEN genlerinden ifade edilen 

transkript varyant seviyelerinin yine kapsaisin uygulamasıyla nasıl değiştiğinin 

belirlenmesidir.   

2. Gereç ve yöntem 

2.1. Hücre Kültürü 

Ticari olarak edinilen insan mezotelyoma (H2452) hücreleri (ATCC, ABD), %10 FBS (Fetal 

Bovine Serum) ve %1 Penicilin+Streptomicin içeren DMEM (Dubelco’s Modification on 

Eagle’s Medium) içerisinde yetiştirilmiştir. 37 ̊C’de %5 CO2 basıncı altındaki inkübatör ile 

hücrelere yaşama ortamı sağlanmıştır.  

2.2. Kapsaisinin Hücreler Üzerinde IC50 Değerinin Tespiti 

H2452 hücreleri sayıldıktan sonra, 96 kuyucuklu plakanın kuyucuklarına, her birinde 5000 

adet olacak şekilde ekilmiştir. 0 da dahil olmak üzere farklı derişimlerde kapsaisin 

kullanılacağından, ihtiyaç duyulan derişime eşit sayıdaki sütunda, 4 tekrarlı olacak şekilde 

ekim yapılmıştır. Hücreler 100 µL’lik besiyeri ile ekilmiştir. Uygulanacak her derişimde, 

hücresiz iki kuyucuk da besiyerinin kendi absorbansını ölçmek üzere ayrılmıştır. H2452 hücre 

hattı için derişimler 0-100-150-200-250-300-400-500-600 µM şeklindedir. Sürecin devamı 

Cömertpay ve vd. (2022) kaynak kullanılarak sürdürülmüş ve buna göre IC50 değerleri elde 

edilmiştir. 

2.3. Hücrelere Kapsaisin Muamelesi 
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Hücreler, JuliBr slaytları kullanılarak sayılmış ve bunlardan 1173000 hücre, üç T75 flaskı 

içerisinde kültüre edilmiştir. Tüm flasklar gece boyunca 37ºC ve %5 C02'de tutulmuş, ertesi 

gün, flasklardaki ortam ya IC50 değerinde kapsaisin (M2028; Sigma-Aldrich, Almanya) 

(C)Kapsaisinli besiyeri, ya eşdeğer miktarda etanol içeren (E) ya da katkısız besiyeri (K) ile 

değiştirilmiştir. Etanolün deneye dahil edilmesinin nedeni; kapsaisin çözücüsü olarak 

kullanılan bu bileşiğin kendi başına hücrelerde bir etkiye neden olup olmadığının anlaşılmak 

istenmesidir.  Bu muamelede Helvaci ve Cömertpay ( 2018) kaynak olarak kullanılmıştır. 48 

saat sonunda canlı hücreler sayılmış ve yeniden kapsaisinli (ya da etanollü) besiyeri içerisine 

ekilmişlerdir. Bu işlem 96 saat sonunda da tekrarlanmış ve 120. saatte canlı hücreler 

toplanmıştır.  

2.4. Western Blotlama (WB) 

WB, laboratuvarımızda sıklıkla gerçekleştirilen bir işlemdir ve uygulamanın farklı antikorlar 

için yapılmış bir benzerine Cömertpay ve Özçelik Demirbanka, (2020)’den ulaşılabilir. 

Hücreler, sayılarak flasklara 15640 adet/cm
2
 yoğunlukta ekilmiş ve (C), (E) ve (K) gruplarına 

ayrılarak uygun şekilde muamele edilmiştir. İzolasyondan sonra, protein derişimleri Bradford 

Assay ile belirlenip her bir proteinin 50 µg’lık kısmı, protein markörü (abcam, ABD) de bir 

kuyucukta yer alacak şekilde, SDS-PAGE jel üzerine yüklenmiştir. Daha sonra elektriksel 

ortamda göç ettirilerek büyüklüklerine göre ayrılan proteinler PVDF membran üzerinde 

tutuklanmış ve bu membran telomeraz (abcam-ab32020, ABD), PTEN (abcam-ab133532, 

ABD) ve kontrol olarak GAPDH (ThermoFisher, PA1-9046, ABD) antikorları ile inkübe 

edilmiştir. İnkübasyon sonunda, her birincil antikora özgü ikincil antikor ile muamele 

gerçekleşmiş ve ECL Substrat ile (Huang vd., 2009) kemilüminesans oluşturularak UVP 

cihazı yardımıyla zarların fotoğrafları çekilmiştir. Elde edilen fotoğraflar Image J isimli 

yazılım aracılığıyla analiz edilmiş; gözlenen bantlar için şiddetler sayısal olarak ifade 

edilmiştir. Çalışılan proteinler (Telomeraz “hTERT”, PTEN) için elde edilen bant değerleri, 

aynı zardaki GAPDH değerlerine oranlanmış ve sonrasında Kontrol grubu için alınan değere 

bölünerek normalizasyon değerleri belirlenmiştir.  

2.5. qRT-PCR ile Bağıl mRNA Seviyelerinin Ölçülmesi 

Bu adım Comertpay ve ark. (2022) tarafından anlatıldığı gibi gerçekleştirilmiştir. C, E ve K 

grubundaki hücrelerden toplam RNA izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen RNA’ların saflık ve 

derişim değeri ölçümleri NanoDrop ile yapıldıktan sonra RNA’lar %2’lik agoroz jele 

yüklenmiştir. Jelde yürütülerek kalitesinden emin olunan RNA’lardan cDNA’lar 

oluşturulmuştur. National Center For Biotechnology Information (NCBI)’dan (2022a, 2022b) 

alınan insan telomeraz geri transkriptaz ve PTEN mRNA’larının toplam miktarını 

belirtebilecek özel primerler dizayn edilmiştir. Bu primerler Çizelge 1.’de görülebilir. İç 

kontrol olarak aynı yöntemle oluşturulan beta aktin (β-Aktin) primeri kullanılmıştır. Yapılan 

qRT-PCR sonrası her bir örnek için üç tekrarlı olarak elde edilen Ct değerleri karşılaştırılmalı 

2
-ΔΔCt

 formülü ile hesaplanmıştır (Schmittgen ve Livak, 2008). 

Çizelge 1. RT-PCR analizinde kullanılan primerlerin dizilimleri ve beklenen ürünün 

uzunluğu (bç) 

 
Primerler Sekans Ürün için beklenen 

baz çifti sayısı 

Beta-aktin (ileri)  CCCTGGACTTCGAGCAAGAG 

323 
Beta-aktin (geri) GATCTTCATTGTGCTGGGTGC 

PTEN (ileri) CACACGACGGGAAGACAAGTTC 

161 PTEN (geri) CCTCTGGTCCTGGTATGAAGAATG 
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Telomeraz (ileri) CCACATAGGAATAGTCCATCC 

220 
Telomeraz (geri) TTTACTCCCACAGCACCTC 

 

2.6. Varyant spesifik analiz 

Varyant Spesifik Analiz, yukarıda anlatıldığı gibi her bir gen bölgesinden ifade edilen toplam 

RNA’ların bağıl miktarı belirlendikten sonra gerçekleştirilmiştir. PTEN ve hTERT gen 

bölgeleri için NCBI veri tabanına göre üretilen her bir transkript varyantının seviyesinin nasıl 

değiştiğini belirlemek için varyantlara özgü primerler tasarlanmış ve kullanılmıştır.  

İlk basamakta, her iki gen bölgesindeki transkriptlerin her birine özgü primerlerle yapılan 

qRT-PCR sonrasında 2
-ΔΔCt

 formülü ile her bir koşulda mRNA değişiminin K’ye göre nasıl 

değiştiğinin matematiksel olarak ifade edilmesi vardır. Çizelge 2’de çalışmamız dahilinde 

kullanılmış ve PCR ile üretilecek varyantları seçmemize yardımcı olacaktır.  

Çizelge 2. (a) hTERT ve (b) PTEN gen bölgesinden kodlanan RNA transkriptlerinin 

ayrı ayrı elde edilebilmesi için kullanılacak primerler 

a. PTEN gen bölgesinden transkripte edilen 3 varyantın ayrıştırılması için 

düşünülen primerler 

b.  
PRİMER 

Çoğalacak 

Varyant 

Çoğalacak 

Varyant Boyu 

P
T

E
N

 

1 

İleri GCTGGCACATCCAGGGA 

1 572 
Geri 

GATTGTATATCTTGTAATG

G 

2 

İleri GCGGCACATCCAGGGA 

2 575 
Geri 

GATTGTATATCTTGTAATG

G 

3 
İleri GATGTAGTAAGTTGTGCTG 

3 452 
Geri TTAGCCTTGGCCTCTACA 

 

 

b. hTERT gen bölgesinden transkripte edilen 4 varyantın ayrıştırılması için 

düşünülen primerler. 

 

PRİMER 
Çoğalacak 

Varyant 

Çoğalacak 

Varyant Boyu 

h
T

E
R

T
 

1 
İleri TCTTCCTACGCTTCATGTG 

1 417 
Geri AGTAGTCGCTCTGCACCT 

2 
İleri TCTTCCTACGCTTCATGTG 

1, 2 324 
Geri GCAAGACCCCAAAGAGTT 

3 

İleri 
ACGGGCGCGTACGACACCA

T 
1, 2, 3 241 

Geri 
AAACAGCTTGTTCTCCATG

T 

4 

İleri TGAAGGCACTGTTCAGCGT 

1, 2, 3, 4 372 
Geri 

AAACAGCTTGTTCTCCATG

T 

 

2.7. İstatistiksel Analiz 

Elde edilen sayısal sonuçların gruplar (“C”, “E” ve “K”) ya da uygulamalar yönünden 

karşılaştırılmaları student t test ile GraphPad Prism (CA, ABD) yazılımı kullanılarak 

yapılmıştır. P değeri 0.05’e eşit ya da bu değerden küçük olan tüm karşılaştırmalarda, 
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karşılaştırılan gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu ifade edilmiştir. Bu 

veri, oluşturulan grafikler üzerinde * ile işaretlenmiştir. P değerinin sırasıyla 0.01, 0.001 ve 

0.0001’den küçük olması halinde ise; **, ***, **** imleri oluşturulan grafik üzerinde ilgili 

noktaya yerleştirilmiştir.  

 

3. Bulgular 

3.1. Hücrelerin kapsaisin IC50 değerlerinin hesaplanması 

Kapsaisinle 24 saat muamele edilmiş H2452 hücreleri ile yapılan MTS Assay sonunda 

GraphPad Prism yazılımı aracılığıyla hesaplanan IC50 değeri Şekil 1.’de sunulmuştur 

 

 
Şekil 1. Kapsaisinin H2452 hücre hattı üzerinde sitotoksisitesinin MTS ile belirlenmesi. 

Hücrelerin herhangi bir etken maddeye (kapsaisin) maruz kalmadığı “0” noktası hücre 

canlılığın %100 olduğu nokta olarak düşünülmektedir. Buna bağlı olarak artan kapsaisin 

derişimi ile hücre canlılığında bir azalma olduğu grafikten açıkça görülmektedir.  

3.2 H2452 PTEN Protein Seviyesinin Western Blotlama ile Belirlenmesi 

H2452 hücrelerinden toplanan proteinlerle yapılan Western Blotlama (WB) sonunda, PTEN 

ve Telomeraz (hTERT) seviyelerinin 24 saat IC50 değerinde kapsaisin muamelesine bağlı 

değişimi gözlenmeye çalışılmış, buna ilişkin sonuçlar Şekil 2.’de sunulmuştur.  

Şekil 2. Kapsaisin muamelesi görmüş H2452 hücrelerinde PTEN ve hTERT proteininin 

bağıl seviyesi. 

Yükleme kontrolü olarak GAPDH kullanılmış ve Image J ile yapılan analiz sonunda Kontrol 

Grubu’nda hesaplanan değer 1.00 kabul edilerek diğer gruplardaki seviyeler ifade edilmiştir. 

Normalizasyon değerleri proteinin bağıl seviyesini yansıtmaktadır.  

3.3 H2452 Hücre Hattında PTEN ve hTERT için Toplam mRNA Seviyelerinin qRT-

PCR ile Tespiti 

H2452 hücrelerinden toplanan RNA’larla yapılan sırasıyla cDNA’ya dönüştürme ve qRT-

PCR sonunda, PTEN ve Telomeraz (hTERT) gen bölgelerinden ifade edilen toplam mRNA 
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seviyelerinin 24 saat IC50 değerinde kapsaisin muamelesine bağlı değişimi gözlenmeye 

çalışılmış, buna ilişkin sonuçlar Şekil 3.’de sunulmuştur.  

 

 
Şekil 3. H2452 hücrelerinde kapsaisin uygulaması sonrası (a.) Toplam PTEN, (b.) 

Toplam hTERT mRNA seviyesi.C: Kapsaisin E: Etanol muamelesine maruz kalmış 

hücreler; K: düz besiyerinde yetişmiş kontrol hücreleri. Deneyler iki kez tekrar edilmiştir. C 

ve E grupları K ile karşılaştırılmış, p değerine ilişkin gösterge bar üzerine yerleştirilmiştir. C 

ve E grupları arasında yapılan karşılaştırma, iki barı birleştirir gibi duran çizgi ile temsil 

edilmiştir. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p<0.0001, ns: istatistiksel olarak anlamlı 

değil. İç kontrol olarak β-Actin kullanılmıştır.  

3.4 H2452 Hücre Hattında PTEN için Varyant Spesifik mRNA Seviyelerinin qRT-PCR 

ile Tespiti 

H2452 hücrelerinden toplanan RNA’larla yapılan sırasıyla cDNA’ya dönüştürme ve qRT-

PCR sonunda, PTEN gen bölgesinden ifade edilen üç farklı varyantın seviyelerinin 24 saat 

IC50 değerinde kapsaisin muamelesine bağlı değişimi gözlenmeye çalışılmış, buna ilişkin 

sonuçlar Şekil 4.’de sunulmuştur.  

 

 
 

Şekil 4. H2452 hücrelerinde kapsaisin uygulaması sonrası (a.) PTEN1 (b.) PTEN2 (c.) 

PTEN3 varyantlarına ait mRNA seviyesinin bağıl değerlendirmesi.  

3.5 H2452 Hücre Hattında hTERT için Varyant Spesifik mRNA Seviyelerinin qRT-

PCR ile Tespiti 

H2452 hücrelerinden toplanan RNA’larla yapılan sırasıyla cDNA’ya dönüştürme ve qRT-

PCR sonunda, hTERT gen bölgesinden ifade edilen dört farklı varyantın seviyelerinin 24 saat 

IC50 değerinde kapsaisin muamelesine bağlı değişimi gözlenmeye çalışılmış, buna ilişkin 

sonuçlar Şekil 5.’de sunulmuştur.  
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Şekil 5. H2452 hücrelerinde kapsaisin uygulaması sonrası (a.) hTERT1 (b.) hTERT 2 

(c.) hTERT3 (d.) hTERT4 varyantlarına ait mRNA seviyesinin bağıl değerlendirmesi.  

 

4. Tartışma 

Çalışmamızın en temel amacı; kanser yolaklarında önemli olduğu bilinen PTEN ve hTERT 

genlerinin H2452 hücrelerinde kapsaisin uygulamasına bağlı olarak varyant spesifik 

ifadelerinin nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Çalışmamız, ilgili hücre hattında kapsaisin 

muamelesine bağlı olarak hTERT ve PTEN kodlayıcı gen bölgelerinden ifade edilen 

transkript varyantlarının miktarlarının tespitine dair yapılmış bilgimiz dahilindeki ilk 

çalışmadır. 

 

Çalışmamızın ilk aşaması kapsaisinin, sitotoksik etkilerinin belirlenmesidir. Ticari olarak 

satın alınan kapsaisin, etanol içerisinde çözülmüş ve hücre hatlarımız üzerinde değişen 

derişimlerde uygulanmıştır. Daha sonra yapılan MTS testi ile bu hücre hattına ait IC50 değeri 

belirlenmiştir. 2020 yılında yayımladığımız bir çalışmada kapsaisinin H2452 (mezotelyoma) 

hücreleri üzerindeki sitotoksisitesi, normal besiyeri içerisinde 299.3 µM olarak tespit 

edilmiştir. Aynı hücre hattı ile yapılan bir yüksek lisans tezinde ise bu değer 238.1 µM olarak 

verilmiştir (Turan, 2019). Aynı hücre hattının bizim çalışmamızdaki kapsaisin IC50 değeri 

401 µM olarak bulunmuştur. Bu farklılık; çalışmamızda kullanılan H2452’nin bahsi geçen bu 

iki çalışmadan sonra pasajlanmış olmasına ve Ben-David vd. (2018) tarafından da işaret 

edildiği gibi ‘hücrelerin az da olsa farklı ortamlarda yetiştirilmelerine bağlı olarak 

geçirdikleri genetik ve transkripsiyonel evrimin ilgili hücre hattının aynı ilaca yanıtlarını 

değiştirebileceği’ gerçeğine bağlı olabilir.  

Bulgularımıza göre; H2452 hücrelerinde etanol muamelesi gören mezotelyoma hücreleri, 

herhangi bir muameleye maruz kalmamış hücrelere göre düşük seviyede, yaklaşık %24 daha 

az, PTEN proteini üretmişlerdir. PTEN’in hücre büyümesini baskılayıcı rolü göz önünde 

bulundurulduğunda, bu azalmanın hücre proliferasyon hızında bir artışa neden olmuş olacağı 

düşünülebilir. Ancak bu düşünce laboratuvar gözlemlerimizle örtüşmemektedir. Şekil 2’ye 

göre H2452 hücrelerindeki Telomeraz protein seviyesi etanol muamelesine bağlı olarak %79 

oranında bir artış göstermektedir. Bu artış, kapsaisinle azalmakla birlikte, kontrol grubuna 

kıyasla %27’lik bir fark göstermeye devam etmektedir. Kapsaisin muamelesinin hücreleri 

öldürebildiği göz önünde bulundurulduğunda, telomeraz gibi hücre canlılığına katkı sağlayan 

bir enzimin artış göstermesi şaşırtıcı görünebilir. Ancak, durumu popülasyon seçilimi 

üzerinden değerlendirdiğimizde gözlemimiz anlaşılır olacaktır. Şöyle ki; kapsaisin 

uygulaması telomeraz seviyesini değiştirme eğilimi göstermeyen hücreleri öldürmüş, 

telomerazlarında artışa meyil gösteren hücreleri ise öldürememiş olabilir. Buna bağlı olarak 

yapılan analizde, sağ kalan hücreler toplanıp WB’da değerlendirildiği için ve bu hücreler 

telomeraz seviyesini arttıran hücreler olduğu için gözlenen artış anlaşılır kabul edilebilir.  

H2452 hücreleri için PTEN1 ve PTEN3 varyantlarının miktarı etanol grubuna göre artarken 

PTEN2 varyantlarının miktarı bu uygulamadan etkilenmemiş gibi görünmektedir. Varyantlar 

arasında görülen bu farklılıklar Yeo vd. (2004)’nin ortaya koyduğu gibi farklı varyantların o 

anki çevre koşullarına bağlı olarak farklı roller gösterebileceğini düşündürmektedir.  
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Çalışmamızın en önemli limitasyonu; hTERT varyantlarının her biri için ayrı bir primer 

tasarlamanın mümkün olmamasıdır. Bunun nedeni, varyantlar arasındaki benzerliğin yüksek 

olması ve ayrım sağlayacak kısımların yeterince uzun olmamasıydı (NCBI, 2022a). 

Kullanılan primerler Çizelge 2’de görüldüğü gibi sırasıyla 1; 1ve 2; 1, 2 ve 3; son olarak 1, 2, 

3 ve 4 numaralı hTERT varyantlarını birlikte tanımaktadırlar. Bu varyantlardan sadece 

hTERT4’te değişim olduğu görülmektedir. Her ne kadar primer tasarımı kısıtlayıcı olsa da 

varyantların miktarında değişim olmaması yorumu kolaylaştırmıştır. Dahası, qRT-PCR’da 

elde edile ürünler agoroz jelde yürütülmesinden sonra amplikonların boyları üzerinden 

elemeye gidildiğinde, varyantlar fark edilebilmiş ve karşılaştırmalı analiz sonunda her bir 

varyantın miktarında nasıl bir değişim olduğu tespit edilebilmiştir (veri gösterilmemektedir).  

Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, toplam mRNA’da görülen artışın da aslında 

hTERT4 varyantının artışı ile ilişkili olduğu söylenebilir.  

Literatüre bakıldığında hTERT varyantlarına ilişkin şöyle bir çalışmayla karşılaşılmıştır:  

Khosravi-Maharlooei ve arkadaşları 2015 yılında, AS ile üretilen hTERT varyantlarının 

bolluğu ile hematopoetik, meme, kolorektal, nöral, yumurtalık, akciğer, böbrek, mesane, 

prostat ve baş ve boyun gibi bir dizi kanser hücre hattının proliferasyon süresi arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlar, dört farklı hTERT varyantının (tam uzunluk, α-silme, β-silme ve α/β-

silme) ekspresyon seviyelerinin, nispi oranlarında yüksek çeşitlilik gösterdiğini, ancak 

çalışılan hücrelerin çoğunluğunun ana transkript olarak tam uzunluktaki varyantı ifade 

ettiğini gözlemişlerdir. Ayrıca, bu hücrelerin, telomeraz aktivitesine sahip hücrelere kıyasla 

α/β-silinmiş varyanta daha az sahip oldukları da gözlenmiştir (Khosravi-Maharlooei vd., 

2015). Bu çalışma, bizim burada kurduğumuz hipotezin (yani ifade edilen varyantlarla 

hücresel durumlar arasında ilişki olabileceği düşüncesinin) güvenilir bir kanıtını 

oluşturmaktadır. Ancak, maalesef ki, çalışılan hücreler ve şartlar çok farklı olduğundan bizim 

sonuçlarımızla buradakileri karşılaştırmak mümkün görünmemektedir.  

PTEN varyantlarına ilişkin benzer bir taramada ise Chen ve arkadaşlarının 2017 yılında 

yaptığı bir çalışma fark edilmiştir. 61 CS hastasından alınan 34 farklı germ hattında PTEN 

intronik varyantını inceleyen ekip, ekleme bağlantılarının yakınındaki birçok mutasyonun 

ekzon atlamayla sonuçlandığını bulmalarının yanında, erken sonlandırma veya izoform 

kullanımında bir kayma ile sonuçlanan şifreli eklemenin varlığını da belirlemişlerdir. Ayrıca, 

PTEN protein ekspresyonunun, AS olan grupta önemli ölçüde daha düşük olduğu 

gözlenmiştir. Bu gözlemleri, PTEN intronik varyantlarının çalışılan patojenitenin 

belirlenmesinde önemli olabileceği ve genetik danışmanlığa yardımcı olabileceği şeklinde 

yorumlamıştır (Chen vd., 2017). Bu çalışma da yine yaklaşım bakımından bizimkinden 

oldukça farklı olmasına rağmen, hücre davranışlarının varyantlar ile ilişkisini ortaya koyması 

bakımından önemlidir.  

 

5. Sonuçlar 

 Kapsaisin uygulanmış H2452 hücrelerine ait IC50 değeri 401 µM’dır. 

 Kapsaisin uygulaması hücrelerdeki PTEN protein seviyesini azaltırken telomeraz 

protein seviyesini artırmıştır. 

 Kapsaisin, hücrelerdeki toplam PTEN ve hTERT mRNA’larının bağıl seviyelerini 

arttırmıştır.  

 H2452 hücreleri için, kapsaisin, PTEN1 varyantında kontrole göre bir değişiklik 

yapmazken etanole göre bir artış göstermiştir. PTEN2 varyantında kontrole göre 

herhangi bir değişiklik gözlenmemiş, PTEN3 varyantlarının kontrole göre miktarının 

yükseldiği görülmüştür.   

 Kapsaisin uygulamasına bağlı olarak, H2452 hücrelerinde hTERT1, hTERT2, 

hTERT3 varyantlarının miktarları değişmezken, hTERT4 varyantı artış 

göstermektedir.  
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ÖZET 

Farklı iklim koşullarına yüksek adaptasyonu ve geniş çevre şartlarında yüksek yem verimi ve 

kalitesi nedeniyle yonca, tüm dünyada en önemli yem bitkilerinden birisidir. Yem bitkilerinin 

kraliçesi olarak da adlandırılan yonca, tarımı yapılan tüm yem bitkilerinden daha yüksek bir 

yem değerine sahip olup,  birim alanda protein verimi yüksektir. Kuru ve yeşil biyokütlesi; süt 

sığırı, besi sığırı, at, koyun, keçi ve diğer evcil hayvanlar için yem rasyonlarının temel 

bileşenidir. Yonca, diğer yemlere göre daha yüksek miktarda mineral ve vitaminler içerir. 

Uzun ömürlü bir baklagil yem bitkisi olan yonca; derin kökleri ile toprak bünyesini 

iyileştirmek, yaprakları ile toprağa organik madde ilave etmek ve gölge yapmak suretiyle 

toprak erozyonunu önlemesi bakımından örtü bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bu derlemede 

yonca yetiştiriciliği ve yoncanın farklı toprak özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yonca, toprak özellikleri, azot fiksasyonu, yem bitkisi 

 

SUMMARY 

Alfalfa is one of the most important forage crops all over the world due to its high adaptability 

to different climatic conditions and high forage yield and quality in wide environmental 

conditions. Also called the queen of forage crops, alfalfa has a higher forage value than all 

cultivated forage crops, and has a high protein yield per unit area. Dry and green biomass; It is 

the main component of feed rations for dairy cattle, beef cattle, horses, sheep, goats and other 

domestic animals. Alfalfa contains higher amounts of minerals and vitamins than other feeds. 

Alfalfa, a long-lived legume forage plant; It is used as a cover plant in order to improve the 

soil structure with its deep roots, to add organic matter to the soil with its leaves and to 

prevent soil erosion by casting shade. In this review, alfalfa cultivation and its effects on 

different soil properties were investigated. 

Keywords: Alfalfa, soil properties, nitrogen fixation, forage crop 
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1. GİRİŞ 

Yonca bitkisi oldukça yüksek bir verim potansiyeline sahip olmakla birlikte üretimde 

karşılaşılan sorunlar nedeni ile bu potansiyele ulaşma olanağını yakalamamıştır. Bitkilerde 

boy uzadıkça yaprak oranın düştüğü, kuru madde ve ham protein veriminin arttığı, yaprak 

oranındaki düşüşe bağlı olarak ham protein oranının kısmen azaldığı birçok araştırmacı 

tarafından saptanmıştır. Yoncan asidik karakterli topraklarda özellikle potasyumlu gübreleme 

yapıldığında yüksek verim ve ot kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bir yılda birçok 

kez biçildiğinden ve her biçimde fazla miktarda yeşil aksam ürettiğinden, topraktan oldukça 

fazla miktarda besin maddesi kaldırır.  Bu alanlarda toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri 

doğal etkenler ve mevcut alanın idaresi nedeniyle önemli ölçüde farklılıklar gösterebilir. 

Doğal varyasyonlar genelde mineral aşınım ve erozyonun sebep olduğu toprak şekillenmesi 

işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucu olarak farklı yerlerde besin maddesi 

kayıpları veya birikimleri meydana gelmektedir. 

Yem bitkileri tarımının yapılması, devamlı ve güvenilebilir kaba yem üretilmesi açısından 

önemli bir yöntemdir. Tarım faaliyetleri içinde kayda değer bir yeri olan yem bitkileri tarımı, 

bitkisel ve hayvansal üretimin garantisi konumundadır. Tarım alanlarında üretilen otları 

hayvan beslenmesinde kullanılıp et, süt vb. ürünlere dönüştürülerek oluşan bu ürünlerden de 

insanların faydalanması sağlanmaktadır (Soya ve ark ., 2004). 

Ülkemizde kaliteli kaba yem açığı 24 milyon tona yakındır. Mevcut kaba yem üretim 

miktarımız ile hayvanlarımızın yaşamsal faaliyetleri için gereken besin maddesi ihtiyaçlarının 

sadece %58’lik bir kısmı sağlanabilmektedir. Ekolojik yapı olarak ülkemiz, kaliteli kaba yem 

eksikliğini kapatabilecek sayıda birçok yem bitkisini yetiştirmeye müsaittir. Fakat ülkemizde, 

tarımsal üretim içerisinde kayda değer bir yeri olan yem bitkileri üretimi yeterince 

geliştirilememiştir (Açıkgöz vd. 2005).  

1.1.  Yoncanın Bitkisel Özellikleri ve Önemi 

Diğer yem bitkilerine oranla protein, vitamin, mineral madde bakımından zengindir. Toprak 

üstü aksamı 50- 80 cm arası değişirken toprak altı aksam derinliği 120-180 cm arasında 

değişen çok yıllık otsu bir bitkidir. 

 

 
 

Şekil 1. Yoncanın fizyolojisi 
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Şekil 2. Yoncanın dünyadaki dağılımı 

 

Yem bitkileri, hayvan yemi olarak yetiştirilen, ancak bunun yanında toprak ve suyu muhafaza 

etme, ekim nöbeti içerisinde kendinden sonra gelen ürünlerin verimini artırma özellikleri 

taşıyan, doğrudan doğruya veya sonradan yedirilmek üzere hasat edilerek kurutulan veya 

silajı yapılan bitkilerdir. Kaba yem olarak tanımlanan yem bitkileri en ucuz besin kaynağıdır.  

Yem bitkilerinin yem olma niteliğinin yanında daha birçok faydalı yönleri vardır. Tarımsal 

üretimin esas kaynağı olan toprağın yerinde tutulmasında yani toprak ve su erozyonlarının 

önlenmesinde en etken silahtır. Özellikle baklagiller ailesinden olan yonca, korunga ve fiğ 

gibi yem bitkileri, köklerinde oluşturdukları boncuk şeklindeki yumrucuklar içerisinde 

barındırdıkları bakteriler vasıtasıyla, havanın serbest azotunu toprağa aktararak hiçbir zararlı 

yan etkisi bulunmayan tabii bir gübreleme yaparlar (Karakurt ve Fırıncıoğlu, 2005). 

Hayvan varlığı bakımından önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye hayvansal üretim 

bakımından sonuncu sıralarda yer almaktadır.  Böylece insan beslemesi için çok önemli 

kaynak olan hayvansal ürünün kişi başına düşen tüketim miktarı diğer ülkelerle 

kıyaslanmayacak kadar düşüktür. Bu nedenlerle, öncelikle hayvanların çok iyi ve kaliteli 

yemlerle beslenerek hayvansal ürünlerin verim ve kalitesinin artırılması gerekmektedir. 

Nitekim yapılan araştırmalarda çiftçi şartlarında hayvanların üstün kaliteli yem bitkileri ile 

beslenmesi durumunda verimlerinin en az iki kat artırılabildiği tespit edilmiştir. Hayvancılıkla 

uğraşan işletmelerin, hayvan beslemede kullanacakları kaba yemleri kendi işletmelerinde 

üretmeleri, kârlı bir yetiştiricilik için esastır. Yonca bitkisi; 

 

 Hayvan Yemi 

 Yeşil Gübre 

 Örtü Bitkisi (Erozyonu önler) 

 Toprak Islah Edici Bitki   

 Toprağa Azot Bağlama 

 Bitki besin maddelerini üst katmanlara taşır. 

 

1.2. Yonca Yetiştiriciliği 

1.2.1. Toprak Hazırlığı ve Toprak İsteği 

Yonca en fazla tınlı, yeterli derecede kireç içeren toprakları sever.  Yonca yetiştirilen 

topraklarda iyi bir drenaja ihtiyaç vardır. Toprağın derin katlarına indirdiğinden tabanda 

durgun su ihtiva eden topraklardan hoşlanmamaktadır. Taban suyu derinde olan topraklarda 

da yonca köklerini yukarıya yayarak buna adapte olmaktadır. Ancak değişen taban suyu 

seviyesine köklerini adapte edememektedir. Taban suyunun kök bölgesinde kalma süresi 
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uzadıkça yonca zarar görmektedir. Yoncanın yetişebilmesi için toprak asitliğinin 6,5’dan 

küçük olmaması gerekir (Kır ve Soya, 2006). 

Toprağın çok ağır killi yapıda olması durumunda, yonca kökleri havasız kalıp faaliyet 

gösteremez bu duruma gelmesini önlemek için, ekimden bir yıl önce yoncanın öncüsü olan 

çapa bitkisinin, dekara 3,5 ton hesabıyla, çiftlik gübresi ile gübrelenmesi gerekmektedir. 

Çiftlik gübresi ön bitkiye verilmemiş ise yanmış ve olgunlaşmış gübreden dekara 2 ton 

hesabıyla ekimden önce yonca toprağına verilebilir. Yoncanın fazla ot vermesini sağlamak 

amacıyla, toprağın verimli olması için gerekli bütün şartlar temin edilir. Eksik bitki besin 

elementi ihtiyacı toprak analizleri ile belirlenerek ihtiyaç duyduğu kadar toprağa ilave edilir 

(Kır ve Soya, 2006). 

Yoncanın kökleri uygun şartlarda 8–10 m, bazı hallerde 20–30 m derine gitmekte ve toprakta 

geniş bir alana yayılmaktadır. Bu nedenle yonca yetiştirilecek tarlanın derince işlenmesi 

zorunludur. Ancak derin işlenerek alt üst edilmesi sakıncalı olan topraklarda dipkazan gibi 

toprağı alttan işleyen özel aletlerle toprak alttan yırtılarak gevşetilmelidir. 

 

Tablo 1. Yoncanın toprak istekleri 

 
 

1.2.2. Yoncada Ekim Ve Bakım 

Sıcak bölgelerde sonbaharda, daha serin ve soğuk olan bölgelerde ise ilkbaharda ekilebilir. 

Yonca fideleri ekildikleri yıl soğuğa karşı çok hassastırlar. Onun içindir ki serin ve soğuk 

iklimlerde sonbaharda ekilen yonca fideleri henüz iyice gelişmeden kışa girmek 

mecburiyetinde kaldıkları için soğuktan çok fazla zarar görürler. İlkbahar ekiminde şiddetli 

kış soğukları ile geç donların sona ermesi ve ilkbahar yağışları ile toprağın belli bir sıcaklığa 

ve tava gelmesi gerekmektedir. Yonca fidelerinin iyi bir kök ve gövde gelişmesinin olabilmesi 
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için kurak dönemden 4 hafta önce ekimlerinin yapılmış olması gerekir (Koç ve Tan, 1997). 

Yonca tohumları çok küçük olduğu için (Şekil 3.) ekim erinliği 1,5 cm’i geçmemelidir. 

 

 
 

Şekil 3. Yonca tohumunun görünümü 

 

 

1.2.3. Gübreleme 

Tesis yılı hariç kesinlikle azotlu gübre verilmez. Tesis yılında yonca ekimden ancak dört ay 

sonra kendi azot ihtiyacını karşılamaya başladığı için bu süre içerinde ihtiyaç duyacağı kadar 

az miktarda azotlu gübre verilir (Şekil 4.). Bu dönemde toprakta bulunan ve ilave edeceğimiz 

azot oranı dekara 4 kilogramı geçmemelidir. Azotun aşırı olması durumunda bitki köklerinde 

yumruların oluşumu engellenir. Yoncanın tesis gübrelemesinde toprak analizleri de dikkate 

alınarak dekara 6 kg fosfor (yaklaşık % 49’luk TSP’den dekara 13 kg) uygulanmalıdır (Kır ve 

Soya, 2006). 

Bölgeye, yağışa ve toprak tipine bağlı olarak verilecek gübre miktarlar da değişmektedir. 

Yonca potasyuma fazla ihtiyaç duyan bir bitkidir. Karadeniz bölgemiz hariç ülkemiz 

toprakları potasyum yönünden zengin olduğu için genellikle yoncanın potasyumlu gübreye 

ihtiyacı yoktur. Gübre ihtiyaçlarının belirlenmesinde mutlak surette toprak analizlerine 

gereken önem verilmelidir (Koç ve Tan, 1997). 

 13-14 kg/da fosfor (TSP % 46 ) 

 2-3 kg/da azot (NH4NO3  %26) 

 15-20 kg/da potasyum (KOMPOZE) 

 

 
 

Şekil 4. Yonca Gübreleme 
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1.2.4. Sulama 

Yonca hem kıraçta hem de sulu şartlarda yetiştirilebilen bir bitkidir. Bununla birlikte su 

ihtiyacı çok yüksek olan bir bitkidir. Yonca 1 kg kuru madde üretebilmek için 560–830 kg su 

sarf eder. Çünkü yoncanın gelişme mevsimi uzundur, bir mevsimde birden fazla biçim verir. 

Her biçimde fazla miktarda yeşil aksam meydana getirir ve büyümesi oldukça hızlıdır. 

Yoncanın su ihtiyacı yoncanın yaşına, gelişme dönemine, yağış ve toprak durumuna bağlı 

olarak değişir. Yoncanın yaz sonunda kullandığı su miktarı ilkbahara göre aşağı yukarı % 75 

oranında daha fazladır. Yonca tesisleri salma veya yağmurlama sulama sistemleri (Şekil 5.) 

ile sulanabilmektedir (Gülcan ve Anlarsal, 1992);(Şeker, 2003). 

 Yoncanın yıllık su ihtiyacı yaklaşık 1250-1300 mm’dir.  

 Yaz aylarında su isteği aylık 250-300 mm civarındadır. 

 

 
Şekil 5. Yonca Sulama 

 

1.2.5.  Hasat 

Silajlık bitkilerde hasat zamanı son derece önemlidir. Hasat zamanı (Şekil 8) ile bitkilerin 

nem içerikleri, protein ve karbonhidrat oranları arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Kaliteli silaj 

elde etmenin ilk aşaması, % 65-70’lik bir nem içeriğine sahip, yeşil bitki elde etmektir. Diğer 

bir ifade ile kuru madde oranı % 27–32 arasında iken en uygun hasat zamanıdır. Tüm bunların 

sağlanabilmesi için bitkilerin uygun bir dönemde hasadı şarttır. Eğer hasat çok geciktirilirse, 

silo içerisinde yeterli sıkışma olamayacağı için hava kalır ve silaj bozulur. Bu nedenlerle 

silajlık materyalin zamanında hasadı son derece önemlidir. Hasat, tek sıra veya iki sıra 

işleyebilen silaj makinesi ile yapılır ve yeşil materyal 2,5–5 cm uzunluğunda parçalar halinde 

kıyılır (Akbari ve Avcıoğlu,  1992). 

 

 Doğu Anadolu’da 2 – 3  

 Orta Anadolu’da 4 – 5 

 Ege ve Marmara’da 6 – 7 

 Akdeniz’de 7 – 8 

 Güney Doğu Anadolu’da 8-9   

 Kıraç şartlarda 1,5 biçim alınabilir. 

 

En uygun biçim zamanı (Tablo 2) yoncanın % 10 çiçeklendiği dönemdir. 
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Şekil .3. Hasat Zamanı 

 

Tablo 2. Biçim devrelerinde yoncanın kimyasal komposizyon değişimi 

 
 

2. YONCANIN TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Köklerinde yaşayan bakteriler havanın serbest azotunu toprağa bağlarlar.  Organik maddece 

fakir topraklarda,  yeşil gübre uygulaması yapılarak toprakların organik madde oranı 

yükseltilebilir.  Bol miktarda kök artığı bırakarak toprakların organik madde yönünden 

zenginleşmesini sağlarlar. Toprak strüktürünü iyileştirirler. 

2.1.  Azot Fiksasyonu 

Baklagil bitkilerinin köklerinde ortak yaşayan Rbizobium bakterilerinin simbiyotik azot 

fiksasyonu, araştırıcılar tarafından en fazla incelenen biyolojik azot fiksasyonu olayıdır. Bu 

olayda bakteri (Şekil 10) konukçu bitkiye indirgenmiş azotu, konukçu bitkide bakteriye 

çözünebilir karbonatları temin etmekte ve azot fiksasyonu (Şekil 9) konukçu bitkinin 

köklerinde oluşan yumrucuklarda gerçekleşmektedir.  
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Şekil 4. Yoncanın azot fiksasyonu 

 

 
Şekil 5. Rhizobium bakterisi 

 

 Dünyada, biyolojik yolla bağlanan azot miktarının 175 milyon ton/yıl olduğu kabul 

edilmektedir. 

 Bu azotun yaklaşık %50'si Baklagil- Rhizobium birliği tarafından sağlanmaktadır.  

 Baklagil yem bitkileri yaklaşık 10-30 kg/Ha N sağlar. 

 

2.2. Toprak Strüktürü ve Agregat Stabilitesi 

Toprak strüktürü, toprağın üretim potansiyelini belirleyen en önemli fiziksel ortam 

özelliklerinden biridir. Toprakta strüktürel gelişim birçok iç ve dış faktörün kontrolü 

altındadır. Farklı bitki yönetim uygulamaları bitkinin agronomik özellikleri, kök sistemi ve 

toprağa organik madde döngüsü farklılıkları dahilinde toprağın strüktürel durumunu önemli 

ölçüde etkilemektedir. 

2.3. Yeşil Gübreleme  

Bitkisel üretimi artırmak için toprağa verilen maddelere gübre, bu maddelerin toprağa verilme 

işlemine de gübreleme denilmektedir. Yeşil gübreleme ise; yeşil gübre bitkilerinin, 

gelişmelerinin belli bir döneminde bitkiler henüz yeşil iken, toprak altına getirilmelerine 

denir. Bu amaçla yetiştirilen bitkilere de yeşil gübre bitkileri adı verilir. Yeşil gübreleme ile; 

kullanılan bitkinin azot kapsamına bağlı olarak toprağa önemli ölçüde azot verilir. Yeşil 

gübreleme de özellikle baklagil bitkilerinin kullanılması durumunda bu miktar çok daha fazla 

olmaktadır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine olumlu etki ederek 

toprak verimliliğini artırır. 
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3. SONUÇ  

Baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler havanın serbest azotunu toprağa bağlarlar.  

Organik maddece fakir topraklarda,  yeşil gübre uygulaması yapılarak toprakların organik 

madde oranı yükseltilebilir.  Bol miktarda kök artığı bırakarak toprakların organik madde 

yönünden zenginleşmesini sağlarlar. Baklagil yembitkileri erozyon kontrolünde etkili bir 

şekilde kullanılabilir.  

Yurdumuzda doğal yem kaynakları verimsiz ve taşıyabileceğinden fazla miktarda hayvanla 

aşırı şekilde otlatılmaktadır. Başta yetersiz beslenme nedeniyle hayvanlarımızın verimleri çok 

düşüktür. İleri gitmiş ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde yem bitkisi ekim alanı çok azdır. 

İşte tüm bu problemlerin çözümü için yem bitkileri yetiştiriciliğine gereken önem 

verilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Gençlik merkezlerinde sosyokültürel faaliyetlere katılan bireylerin 

hizmet algısı ve yaşam tatmini düzeylerini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2021-2022 

yıllarında Samsun ilinde bulunan Atakum ve Canik Gençlik Merkezlerine üye bireyler, 

örneklemi ise araştırmaya gönüllü katılan toplam 203 (135 kadın, 68 erkek) katılımcıdan 

oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde demografik değişkenlerin tespiti için kişisel 

bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümünde Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) 

tarafından geliştirilen, Bekmezci ve Mert (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan yaşam tatmini 

ölçeği, üçünçü bölümündeise Rust ve Oliver (1994) tarafından geliştirilen, Aycan (2005) 

tarafından Türkçeye uyarlanan Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ölçeği 

kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde bağımsız 

örneklem T-Testi ve One Vay ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ‘Cinsiyet, 

medeni durum ve gelir durumu değişkenlerinin, yaşam tatmin ölçeği ve gençlik merkezlerinde 

algılanan hizmet kalitesi ölçeği puanları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığın olmadığı sonucu elde edilmiştir (p>0.05). Eğitim durumu değişkenine göre yaşam 

tatmin ölçeği ve gençlik merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi ölçeği puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,05). Eğitim 

durumunun artması ile algılanan hizmet kalitesinin de arttığı, eğitim durumu düşük kişilere bu 

konuda seminerler verilmesinin önemli olacağı düşünülmektedir ayrıca çalışmanın farklı 

şehirler ve bölgeler olarak yapılmasının algılanan hizmetin ne düzeyde olduğunu öğrenmek 

adına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Ölçeği, Hizmet Kalitesi, Gençlik Merkezi, Sosyokültürel 

faaliyetler 

 

 

SERVICE PERCEPTION AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS 

PARTICIPATING IN SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES IN YOUTH CENTERS 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the service perception and life satisfaction levels of 

individuals participating in sociocultural activities in youth centers. The population of the 

research consists of individuals who are members of Atakum and Canik Youth Centers in 

Samsun in the years 2021-2022, and the sample consists of a total of 203 (135 female, 68 

male) participants who voluntarily participated in the research. In the first part of the study, a 

personal information form was used to determine demographic variables. In the second part, 

the life satisfaction scale developed by Diener, Emmons, Larsen and Griffin (1985) and 
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adapted into Turkish by Bekmezci and Mert (2018), in the third part, the Perceived Service in 

Youth Centers developed by Rust and Oliver (1994) and adapted into Turkish by Aycan 

(2005). Quality scale was used. Independent sample T-Test and One Vay ANOVA tests were 

used in the statistical analysis of the data obtained from the participants. As a result of the 

research, it was concluded that there was no statistically significant difference when the 

variables of gender, marital status and income status were compared with the scores of life 

satisfaction scale and perceived service quality scale in youth centers (p>0.05). A statistically 

significant difference was observed when the scores of life satisfaction scale and perceived 

service quality scale in youth centers were compared according to the education level variable 

(p<0.05). 

Keywords: Life Scale, Service Quality, Youth Center, Sociocultural activity  

 

 

GİRİŞ 
Dünya da ki tüm milletler geleceğinin ve güç kaynağı olan gençliğin milli, manevi, 

değerlerini kazanmış çalışkan, üretken, görgülü ve bilgili nesiller olmasına önem vermişlerdir. 

Bu bağlamda gençlerimizin ihmal edilmemesi, zararlı alışkanlıklardan ve ortamlardan 

korunması, sosyal bireyler olmasına teşvik etmek ve sağlıklarının korunmasını sağlamak 

temel amaçtır(Aksaray,2021). Gençlik merkezleri; bireylerin sanatsal, sosyal, kültürel ve 

sportif alanlarda boş vakitlerini ilgi, ,istek ve yeteneklerine göre değerlendirilip olanak 

sunarak, topluma yararlı bireyler olmaları, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için 

çalışmaları yapan, imkanı olmayan gençlere de ücretsiz faydalandırılarak fırsat eşitliği 

sağlanması ve kişilik gelişimlerinin zenginleştirilmesi ve kendilerini keşfetmelerine yardımcı 

olan kurumlardır.(Ulusal gençlik ve Spor Politikası Belgesi, GSB yayın no:57). Bu amaçlar 

sebebiyle gün geçtikçe tüm ülkeye yayılan illerde ki sayısı da giderek artan gençlik 

merkezlerinin önemi ve talepleri de artmıştır. Gençlerimizin ve velilerinin istek, memnuniyet, 

yetenek ve taleplerine göre belirlenen gençlik merkezleri faaliyetleri gençlerimize sosyal, 

kültürel ve sportif, psikolojik vb. açılardan gençlere yol göstermektedir.(Cılga,2001). Yaşam 

tatmini, bireylerin hayatta ummuş oldukları beklenti ile bu ummuş oldukları beklenti 

arasındaki olumlu fark olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanım yapacak olursak yaşam 

tatmini, kişinin sosyal ve iş yaşantısında oluşmuş olan hayatın 2 tamamına vermiş olduğu 

duygusal haz veya göstermiş olduğu tutumdur (Özdevecioğlu,2003).  Gençlerin yaşam tatmin 

düzeylerine ve isteklerine göre belirlenen gençlik merkezi faaliyetleri bu noktada gençlere ne 

kadar önem verdiğini göstermektedir. Bu bağlamda Gençlik merkezlerinden yararlanan tüm 

bireylerin, Gençlik merkezlerine ilişkin görüş ve düşüncelerinin sonucunda ihtiyaçlarına ne 

kadar cevap verdiği hedeflenmektedir. Bu çalışmamızın amacı Samsun ilinde yaşayıp Atakum 

ve Canik gençlik merkezleri faaliyetlerinden yararlanan 14-29 yaş arasındaki gençlerin 

gençlik merkezi ve gençlik merkezlerinde yapılan sosyokültürel faaliyetler hizmet algısı ve 

yaşam tatmini düzeylerini cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir durumuna göre incelemeyi 

amaçlamıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmamızda Samsun ilindeki Canik ve Atakum gençlik merkezlerinde ki sosyokültürel 

faaliyetlere gönüllü olarak katılan gençlerimizin Gençlik Merkezlerinden almış oldukları 

hizmetlerin incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu araştırma da Nicel araştırma metotları 

kullanılmıştır. Canik ve Atakum gençlik merkezlerinden 69 erkek, 135 kadın gönüllü genç 

olmak üzere toplam 204 genç katılım sağlamıştır. 

A)Kişisel Bilgi Toplama Formu  
Gençlik merkezi üyesi bireylerinden demografik özelliklerini belirlemek üzere 5 adet soruya 

(Cinsiyet,  yaş, medeni durum, eğitim durumu ve gelir durumu ) yer verilmiştir. 
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B)Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği  
Araştırmamızda Gençlik merkezlerine yönelik olarak Aycan (2005) tarafından geliştirilen, 

sonrasında Polat ve arkadaşları (2013) tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılarak 

düzenlenen “Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Bu veri 

toplama aracı, fiziksel çevre kalitesi (1-10. maddeler), etkileşim kalitesi (11 - 18. maddeler), 

çıktı kalitesi (19-23. maddeler) olmak üzere toplam üç (3) alt boyut ve 23 sorudan 

oluşmaktadır. Ölçme aracı 5‟li likerttir (1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen 

katılıyorum).                                          

C)Yaşam Tatmini Ölçeği (YTÖ) 

Diener, E.,Emmons, R.A., Larsen, R.J. ve Griffin, S. (1985) tarafından geliştirilen, Mustafa 

Bekmezci ve İbrahim Sani Mert (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan yaşam tatmini ölçeği 

kullanılmıştır. Bu çalışmada, Diener, E.,Emmons, R.A., 34 Larsen, R.J. ve Griffin, S. (1985) 

tarafından geliştirilen ve ve oldukça kısa olan (beş madde) Yaşam Tatmini Ölçeği Türkçe‟ye 

çevrilmiş ve psikometrik özellikleri incelenmiştir. Faktör analizlerinin sonucunda, orijinali ile 

uyumlu olarak ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. İç tutarlılık katsayısı. 

876 olarak tespit edilen Yaşam Tatmini Ölçeğinin örgüt çalışanlarının mutluluğunu ölçmede 

kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. Ölçme aracı 7‟li 

likerttir (1=kesinlikle katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum). 

İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER 

Araştırmamızda elde edilen veriler IMB SPSS 22 istatistik paket programıyla analiz 

edilmiştir.                                         

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için çarpıklık ve basıklık 

değerlerine bakılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. İki grup 

arasındaki farkı ortaya koymak için bağımsız örneklem T testi, ikiden fazla gruplar için tek 

örneklem (ANOVA) testi ve ANOVA çıktısında elde edilen farklılıkların hangi gruplardan 

kaynaklandığını tespit etmek içinde Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Çalışmada 

anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1. Yaşam Tatmini Ölçeği ve Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği 

Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Analiz Sonuçları 

Alt Boyutlar Cinsiyet N Ortalama 
Std. 

Sapma 
P 

Yaşam Tatmini Ölçeği 
Erkek 69 19,34 7,62 

0,714 
Kadın 135 18,97 6,55 

Fiziksel Çevre Kalitesi 
Erkek 69 21,1 6 

0,68 
Kadın 135 22,76 6,16 

Etkileşim Kalitesi 
Erkek 69 13,1 5,33 

0,734 
Kadın 135 12,84 4,98 

Çıktı Kalitesi 
Erkek 69 8,97 3,3 

0,567 
Kadın 135 9,25 3,44 

Toplam Puan 
Erkek 69 43,17 12,46 

0,353 
Kadın 135 44,86 12,21 

(p>0,05). 

 

Araştırmada cinsiyete Yaşam Tatmini Ölçeği ve Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet 

Kalitesi Ölçeği Puanlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  Erkek bireylerin 

yaşam tatmini düzeylerinin ortalaması ve kadın bireylerin yaşam tatmini düzeylerini 

cinsiyetin etkilemediğini göstermektedir. 
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Tablo 2. Yaşam Tatmini Ölçeği ve Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği 

Puanlarının Medeni Durum Değişkenine Göre t-Testi Analiz Sonuçları 

Alt Boyutlar 
Medeni 

Durum 
N Ortalama Std. Sapma P 

Yaşam Tatmini Ölçeği 
Evli 12 18 7,94 

0,573 
Bekâr 191 19,16 6,89 

Fiziksel Çevre Kalitesi 
Evli 12 22,91 6,78 

0,684 
Bekâr 191 22,16 6,13 

Etkileşim Kalitesi 
Evli 12 13,08 5,55 

0,921 
Bekâr 191 12,93 5,09 

Çıktı Kalitesi 
Evli 12 7,83 3,29 

0,166 
Bekâr 191 9,23 3,39 

Toplam Puan 
Evli 12 43,83 13,66 

0,892 
Bekâr 191 44,33 12,27 

(p>0,05). 

 

Araştırmada medeni durumu Yaşam Tatmini Ölçeği ve Gençlik Merkezlerinde Algılanan 

Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  Erkek 

bireylerin yaşam tatmini düzeylerinin ortalaması ve kadın bireylerin yaşam tatmini 

düzeylerini medeni durumu etkilemediğini göstermektedir. 

 

Tablo 3. Yaşam Tatmini Ölçeği ve Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği 

Puanlarının Gelir Düzeyi Değişkenine göre Varyans Analizi Sonuçları 

  

Alt Boyutlar Gelir Düzeyi N Ortalama Std.Sapma p 

Yaşam Tatmini 0-1000 TL 81 19,59 6,35 
 

Ölçeği 1001-2500 

TL 
66 18 7,21 0,213 

 
2501-5000 

TL 
21 21,38 5,83  

  
5001 ve 

Üzeri 
36 18,66 7,96 

  

 
0-1000 TL 81 21,88 5,72 

0,569 

Fiziksel Çevre Kalitesi 1001-2500 

TL 

66 22,84 6,52 

 
2501-5000 

TL 

21 20,85 6,05 

  
5001 ve 

Üzeri 
36 22,5 6,47 

 
0-1000 TL 81 12,17 4,61 

0,193 

Etkileşim Kalitesi 1001-2500 

TL 

66 13,72 5,55 

 
2501-5000 

TL 

21 12,09 4,5 

  
5001 ve 

Üzeri 
36 13,66 5,41 

 
0-1000 TL 81 9,3 3,44 

0,586 

Çıktı Kalitesi 1001-2500 

TL 

66 9,4 3,37 

 
2501-5000 

TL 

21 8,95 3,21 

  
5001 ve 

Üzeri 
36 8,5 3,46 

Toplam Puan 0-1000 TL 81 43,37 11,45 0,472 
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1001-2500 

TL 

66 45,98 13,35 

2501-5000 

TL 

21 41,9 10,98 

5001 ve 

Üzeri 
36 44,66 12,88 

(p>0,05). 

 

Araştırmada gelir durumuna Yaşam Tatmini Ölçeği ve Gençlik Merkezlerinde Algılanan 

Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  Erkek 

bireylerin yaşam tatmini düzeylerinin ortalaması ve kadın bireylerin yaşam tatmini 

düzeylerini gelir durumu etkilemediğini göstermektedir. 

 

Tablo 4. Yaşam Tatmini Ölçeği ve Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği 

Puanlarının Eğitim Durumu Değişkenine göre One Way Anova Analiz Sonuçları 

Alt Boyutlar 
Eğitim 

Durumu 
N Ortalama Std.Sapma P 

Yaşam Tatmini Lise 50 19,8 6,62 
 

Ölçeği Yüksekokul 18 17,27 7,01 0,306 

 
Lisans 126 19,3 6,86 

 
  Lisansüstü 10 16,2 8,65   

 
Lise 50 20,28ab 5,53 

0,005* 
Fiziksel Çevre Kalitesi Yüksekokul 18 19,44b 4,81 

 
Lisans 126 23,21a 6,36 

  Lisansüstü 10 24,00a 4,87 

Etkileşim Kalitesi 

Lise 50 11,44b 4,54 

0,031* 
Yüksekokul 18 11,44b 4,3 

Lisans 126 13,64a 5,28 

Lisansüstü 10 14,10a 4,97 

Çıktı Kalitesi 

Lise 50 9,1 4,1 

0,137 
Yüksekokul 18 7,44 2,5 

Lisans 126 9,44 3,16 

Lisansüstü 10 9 3,23 

Toplam Puan 

Lise 50 40,82b 11,03 

0,006* 
Yüksekokul 18 38,33b 9,85 

Lisans 126 46,30a 12,69 

Lisansüstü 10 47,10a 10,98 

p<0,05** 

Araştırmada eğitim durumuna göre gençlik merkezlerini kullanan bireylerin gençlik merkezi 

algılanan hizmet kalitesi ölçek toplam puan ve fiziksel çevre kalitesi ve etkileşim kalitesi alt 

boyut toplam puanları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0,005 

Tablo 4).  Lisans ve lisansüstü mezunu bireylerin toplam puanları lise ve yüksekokul mezunu 

olanlara göre yüksek çıkmıştır. 

TARTIŞMA 

Araştırmamızın amacı, Canik ve Atakum Gençlik merkezlerinde sosyokültürel faaliyetlere 

katılan bireylerin algıladıkları yaşam tatmini ve hizmet kalitesi düzeylerini belirlemektir. 

Yaşam tatmini ölçeği ve gençlik merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi ölçeklerinin cinsiyet 

değişkenine göre alt boyutlarında ve toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı farklılığın 

olmadığı sonucu elde edilmiştir (P>0,05). Literatür çalışması yaptığımız zaman (Afthino vd. 

2005) tarafından yapılan Yunan Fitness Center‟da Müşteri Beklentileri, Cinsiyet, Yaş, Tip 
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Spor Merkezi ve Motivasyon Farkları‟‟ adlı çalışmalarında cinsiyet değişkeni ile hizmet 

kalitesi algısı arasında bir farklılığın olmadığı gözükmektedir.  Aynı şekilde (Sun ve Qu, 

2011) tarafından yapılan Hizmet Kalitesi İle Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişkide 

Cinsiyet Farkı Var mı? adlı çalışmada da anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aycan (2005), 

tarafından yapılan araştırmada da gençlik merkezi üyelerinin hizmet kalitesinin alt boyutlarına 

yönelik algı düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ve bu 

çalışmalardaki sonuçlarda bizim çalışmamızı destekler niteliktedir. Fakat (Lee vd., 2011) 

tarafından yapılan Hizmet Kalitesinin Memnuniyet ve Niyet Üzerindeki Etkisi: Bir Cinsiyet 

Segmentasyonu Stratejisi‟‟ adlı çalışmada anlamlı bir farklılık tespit ederek  çalışmamızı 

desteklemeyen bir sonuç saptamıştır. Yaşam tatmini ölçeği ve gençlik merkezlerinde 

algılanan hizmet kalitesi ölçeklerinin medeni durum değişkenine göre alt boyutlarında ve 

toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı gözükmektedir (P>0,05). 

Yapılan diğer çalışmalara baktığımızda çalışmamızı destekleyen çalışmalar saptanmıştır. 

Öner‟in (2014) yaptığı çalışma bizim araştırmamızı desteklerken, E. Şimşek (2011) evli olan 

akademisyenlerin bekârlara göre, Kırcı ve Korkmaz (2014) ise aksine bekâr kamu çalışanların 

evlilere göre yaşam tatmini düzeyleri daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çelik ve Tümkaya 

(2012) yaşam tatmini ile evlilik uyumu arasında artı yönde bir ilişki saptanmıştır. Yaşam 

tatmini ölçeği ve gençlik merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi ölçeklerinin gelir düzeyi 

değişkenine göre alt boyutlarında ve toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı farklılığın 

olmadığı gözükmektedir (P>0,05). Literatür çalışması yaptığımızda gelir düzeyinin yaşam 

tatmini ve algılanan gelir düzeyi pozitif yönde artmakta olduğu saptanmıştır. (Kırıcı ve 

Korkmaz, 2014; Öner, 2014; Özgür ve diğerleri, 2010; 50 Yılmaz ve Altınok, 2009). Fakat 

Tuzgöl (2007) yaptığı çalışmanın sonuncunda çalışmamızın aksine yaşam tatmininin 

ekonomik seviyeye göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Yaşam tatmini ölçeği ve 

gençlik merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi ölçeklerinin eğitim durumu değişkenine göre 

yaşam tatmini ölçeğinde ve çıktı kalitesi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılığın 

olmadığı gözlemlenirken (p>0,05), fiziksel çevre kalitesi, etkiletişim kalitesi alt boyutlarında 

ve toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı farklılık sonucu elde edilmiştir (p<0,05). Lisans 

ve lisansüstü mezunu bireylerin toplam puanları lise ve yüksekokul mezunu olanlara göre 

yüksek çıkmıştır. Eğitim durumu artıkça yaşam tatmini ve hizmet algısı pozitif yönde bir artış 

saptanmıştır.  

Sonuç olarak; bu çalışmamızı ilimizdeki diğer gençlik merkezlerimizin tümüne sayılarımızı 

artırarak geniş kitleye uyguladığımızda daha çok belirleyici olduğuna inanmaktayız. Bu 

çalışmada eğitim durumuna göre bir farklılık elde edilmiştir. Bunun sebebini çalışmamızı 

eğitim kademeleri farklı gruplara eşit sayıda yaptıramadığımızdan kaynaklı olduğunu 

düşünüyoruz. Çalışmamızı eğitim kademelerine göre eşit sayıda gençlerimize 

uyguladığımızda sonucumuzun da daha objektif çıkacağını düşünmekteyiz. Gençlik 

merkezleri tanıtımlarının daha dikkat çekici olması tanıtımlarda kullanılan materyallerin 

artırılması gerektiğini önermekteyiz. İstenilen ve talep edilen faaliyetlerin dikkate alınarak 

düzenlenmesi yaşam tatmini ve hizmet algısını pozitif yönde artıracağını düşünmekteyiz 
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ÖZET 

İnsan bilinci varlığı kavradığı ölçüde anlamlandırır ve yaşamına yön verir. Bu kavrama 

durumu ise insanın ontik duruşunu oluşturan unsurdur. Yaşamını çoğu zaman bu ontik duruş 

perspektifinde şekillendiren insan için ontolojik tasavvur yaşamının perspektifidir denebilir. 

Sanatçılar ve tasarımcılar için de bu durum sanat ve tasarımın belirleyici faktörlerinden 

olmaktadır. Ontolojik duruş özne-nesne arasındaki ayrımı kaldıran, bütüncül bakan bir 

yaklaşımdır. Biçimdeki anlamı nesnenin biçimlenişi ve öznenin nesneye bakışı ile birlikte 

kuran ontolojik yaklaşım, nesneleri ‘var olan’ olarak değerlendirir. Bu ‘var olan’ ise daima 

insan bilincinin ve nesneye bakışının bir ürünüdür. Var olan olarak nesne bizim evren 

kavrayışımızın bir tezahürüdür. Fiziksel mekanın ortaya çıkışı ve biçimlenişi ise insanın arka 

plandaki bu ontolojik duruşunun yansımasıdır. Fiziksel mekanı salt geometrik ilişkiler 

boyutuna indirgeyerek okumak ise bu bağlamda eksik kalacaktır. Bu çalışmada gerek 

kuramsal olarak mimarlığı ele alışına gerekse mimarlık pratiğindeki tasarımlarına ontolojik 

bakışını yansıtan mimar Turgut Cansever ele alınmıştır. Ağa Han Mimarlık ödülünü üç kez 

almış olan Cansever, insan bilincini ve dolayısıyla ontolojik tasavvurunu biçimler dünyasına 

yansıtmayı hedeflemiş bir mimardır. Yöntem olarak fenomenolojiden yararlanacak bu çalışma 

Turgut Cansever’in ontolojisininde var olan ‘bütünlük, eklenme ve hareket’ kavramlarını, 

tasarladığı iç mekanlar üzerinden okumayı ve yorumlamayı hedeflemektedir. Çalışma 

kapsamında Turgut Cansever’in tasarladığı Türk Tarih Kurumu Binası, Bodrum’daki Ertegün 

Evi analiz edilecektir. Çalışmanın sonucu ise tasarım nesnesinin tasarımcının ontolojisinin bir 

yansıması olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Mekan, Ontoloji, İç Mekan, Turgut Cansever 

 

ABSTRACT 

Human consciousness gives meaning to existence to the extent that it comprehends it and 

directs its life. This state of understanding is the element that constitutes the ontic stance of 

the human being. It can be said that ontological imagination is the perspective of life for a 

person who shapes his life in this ontic stance perspective most of the time. For artists and 

designers, this is one of the determining factors of art and design. The ontological stance is a 

holistic approach that removes the distinction between subject and object. The ontological 

approach, which establishes the meaning in form together with the formation of the object and 

the subject's view of the object, evaluates objects as 'existing'. This "existing" is always a 

product of human consciousness and view of the object. The object as existent is a 

manifestation of our understanding of the universe. The emergence and formation of physical 

space is the reflection of this ontological stance of the human in the background. Reading 

physical space by reducing it to the dimension of purely geometric relations will be 

incomplete in this context. In this study, architect Turgut Cansever, who reflects his 

ontological approach to both his theoretical approach to architecture and his designs in 

architectural practice, is discussed. Cansever, who has received the Aga Han Architecture 

Award three times, is an architect who aims to reflect human consciousness and therefore 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

206       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



ontological imagination to the world of forms. This study, which will benefit from 

phenomenology as a method, aims to read and interpret the concepts of 'integrity, attachment 

and movement' in Turgut Cansever's ontology through the interiors he designed. Within the 

scope of the study, the Turkish Historical Society Building designed by Turgut Cansever, 

Ertegün House in Bodrum will be analyzed. The result of the study is that the design object 

will be a reflection of the ontology of the designer. 

Key Words: Space, Ontology, Interior Space, Turgut Cansever 

 

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanın bilgiye yaklaşımı ve düşünme biçimi dolayısıyla bilgiyi yorumlayarak kullanma 

biçimi de genellikle belirli bir ontolojik duruş çerçevesinde şekillenmiştir. Bununla beraber 

bilimsel düşünce geleneği kurmanın yanı sıra felsefi ve etik paradigmalar da bu ontolojik 

anlayış üzerine kurulmuştur denilebilir. Bu bağlamda tarihsel süreçte yaşanan tüm kırılma 

evreleri genel olarak var olan ontolojik bakışın yerini yeni ontolojilerin alması ile oluşmuştur 

diyebiliriz. Buna örnek olarak Antik Yunan düşünce sisteminden Orta Çağ düşüncesine, Orta 

Çağ’dan ise Rönesans düşünce sistemine geçiş verilebilir. Bu geçişin temelinde ontolojik 

kabullerin değişmesi yatmaktadır. 

Varlıkla ilgili bu sorgulamada tarih boyunca iki tür yaklaşım görülmektedir. Bunlardan 

birincisi nesne ağırlıklı, özün değişmezliğinin savunulduğu yaklaşımdır. “Varlık felsefesi 

veya alışagelmiş bir deyişle ontoloji nesne boyutlu yaklaşımla felsefenin merkezinde yer 

almıştır. Bu durumda da çoğunlukla ilgi, var olanın tek bir özle açıklanmasına ilişkin 

olmuştur” (Çotuksöken, 2004). Bu tarz yaklaşımda, görüldüğü üzere, gerçeklik, öznenin her 

tür deneyiminden ve bilgisinden bağımsız olarak vardır. O, ontolojik temel yasalara ve 

yapılara veya temel ilkelere (arkhe), kendinde içkin olarak sahiptir. Bu yaklaşım, özneyi 

dışarıda bırakır. 

Uğur Tanyeli’ye (2007:190-203) göre Cansever, bazı mimarların yaptığı gibi tasavvuf ve 

mimarlık arasındaki ilişkiyi yalın bir simgeler dizisine indirgemez, yani sayıları renkleri, 

geometrik biçimleri tasavvuf kavramlarına işaret eden göstergeler gibi yapılandırarak 

kullanan bir mimar değildir. Sembolizmin Ortaçağ’a özgü ilkel kolaylıklarına yönelmeyişi 

Cansever’in tasarımlarını basit yan anlamlar dizgesi olmaktan korur. Cansever’e göre İslam’ın 

belirli bir mimari ifadesi ve yönelimi yoktur, tam tersine İslam’ın ortak bir ontolojik bakışın 

altında farklı bakış açılarına olanak verdiğini savunur. Bu bağlamda Cansever’in temel 

yaklaşımının sürekli değişen bir çağda değişmeden kalan bir bakış açısı inşa etmek olduğu 

söylenebilir. Ancak bu değişmeden kalan bakış açısından kasıt biçimsel dayatmalar ve 

normatif bir bakış açısı değildir. Aksine aşkın bir anlamı reddeden bir bakış açısının olduğu 

söylenebilir. Cansever’in mekana bakışında bütün varlıklara bakışı gibi bir yöntem 

görmekteyiz. Cansever insan bilincini biçimler dünyasına yansıtmak istemektedir ve bu bakış 

açısı nesne ile özne arasındaki mesafenin kalkmasını isteyen, insan mekan düalitesini ortadan 

kaldırmak isteyen bütüncül bir bakıştır diyebiliriz. 

Hegel, tez-sentez antitez şeklinde kuramlaştırdığı diyalektiği, evrenin hareketini yorumlamak 

üzere kullanmıştır,  çünkü Hegel’e göre evren "maddeleşmiş bir fikir" dir ve diyalektik, 

düşüncenin ve varlığın gelişim sürecidir. Diğer bir deyişle Hegel için düşünce ve varlık 

özdeştir diyebiliriz.  Aslında burada Hegel düşüncesi ile Cansever’in bakışı arasında bir 

ortaklıktan söz edilebilir çünkü Cansever de bilinci biçimler dünyasına yansıtmak istemiştir. 

Turgut Cansever, bir akademisyen, düşünür ve mimar olarak sürdürdüğü kariyerinde ilgisini 

geniş bir yelpazeye yaymıştır. Cansever, Selçuklu ve Osmanlı üslup değişmeleri hakkında 

sanat tarihi doktorası yaptıktan sonra 1960 yılında modern mimarlık üzerine doçentlik tezi 

yapmıştır. İlerleyen yıllarda ise söylemlerinde İslam ve tasavvuf etkisi ön plana çıkmaktadır. 

Cansever’in tasarımlarına bakıldığında bu söylemlerin mimari pratiklerine etkisi de 

görülmektedir. Genel anlamda Turgut Cansever’in kavramsal çerçevesini ayetler, hadisler ve 
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İbn Arabi’nin eseri Fususu’l Hikem oluşturmuştur diyebiliriz. İbn Arabi’ye dayandırılan, 

Cansever’in mimarisini temellendirdiği Tevhid inancının, Vahdet-i Vücud fikrinin de 

temelindeki isim İbn Arabi’dir. ‘Ferdiyetin yüceliği’ ve ‘Güzellik sevgisi’ düşüncelerini ve 

her peygamberin kendinden önceki peygamberin hikmetini tamamladığı, dolayısıyla eklenme 

ve hareket gibi kavramları Fusüs’tan çıkarmıştır (Düzenli, 2019:125). 

Turgut Cansever’in ontolojisindeki bir diğer önemli kavram ‘tevhid’ ise birlik, bütünlüktür 

diyebiliriz. Bu çıkarımı özellikle Cansever’in Kubbeyi Yere Koymamak adlı eserinden 

yapmak mümkündür. 

‘…İslam’ın gündemindeki ilkelerin en önemlisi Tevhid ilkesi. İnsanın söylediği ile yaptığının 

tamamen aynı olması lazım geldiği şeklindeki ilke. İnanç ile yapılan arasındaki münasebet 

bütünlüğünü modern İslam alemi hiçbir şekilde tesis edilemiyor. Bu, İslam’a göre günahların 

en büyüğü; hiçbir şekilde affedilmeyecek bir günah. Her türlü felaketin ana sebebi. Buna 

karşılık asır başında varlık felsefesiyle, Gestalt Teorisiyle beraber bütünün önemi tekrar 

kavranıldı.  Halbuki İslam’da bu bağlar temel konseptin en önemli unsuru olduğu halde 

kaybedilmiş. Batı’da ise bu bütünlük ilkesi bir gelişme gösteriyor, hiç değilse asır başından 

beri.’(Cansever, 1997:47) 

Atilla Yücel’e (2007:106) göre Cansever’in şablonları yoktur. Cansever, kendi ontolojisi 

bağlamında özgür bir insandır. Oluşturduğu kuramsal çerçeve her ne kadar kendisini 

kavramlar, kriterler ve değerlerle bağlasa da tasarımcı özgürlüğünü korumaktadır. 

Çalışmada Turgut Cansever’in ontolojik duruşundan yola çıkılarak seçilen üç mimari eseri 

üzerinden bu ontolojik duruş ‘bütünlük, eklenme ve hareket’ kavramları kapsamında ele 

alınıp tasarladığı iç mekanlar üzerinden okumak ve yorumlamak hedeflemektedir. Çalışma 

kapsamında Turgut Cansever’in tasarladığı Türk Tarih Kurumu Binası ile Bodrum’daki 

Ertegün Evi analiz edilecek yapılardır. Analiz edilecek yapıların seçiminde Cansever’e 

Ağahan ödülünü kazandırmaları etkili olmuş ve mimarın tasarım yaklaşımının işlev türleri 

arasında fark gösterip göstermediğini belirlemek için ise bir kamusal bir de özel mekan 

seçilmiştir. 

YÖNTEM 

Ontoloji, ‘var’ olanın varlığındaki ilkeleri inceler ve onun varoluşunu bu ilkelerin bütünlüğü 

olarak açıklar. Bu ilkeler, varlığın dışındaki ilişkiler tarafından belirlenmektedir (Arabacıoğlu, 

2005:14). Buradan yola çıkarak bir mekan tasarlanırken meydana gelişi yani ‘var oluşu’ 

tasarımcısının zihin yapısının oluşturduğu ilkelerin bütünlüğünün bir yansıması olur 

diyebiliriz. Anlamı ve oluşu bütünsel ilişkilere dayandırarak açıklamasından dolayı ontoloji, 

bu araştırmanın temelini oluşturacaktır. 

Ontoloji disiplini, insanın varoluşunu açıklayabilmek için, onun varlık ilişkilerini oluşturan 

bütünlüğü irdelemiştir. Nikolai Hartmann insanın ontik bütünlüğünün üç varlık alanından 

oluştuğunu belirtir. Başka bir deyişle, bu üç varlık alanı arasındaki bağlantıyı ancak insan 

gerçekleştirebilmektedir. Bu özelliği de, onun varoluşsal özünü oluşturur. “İnsan mesela 

yalnız akıllı bir varlık değildir. Onun akıldan bağımsız duygusal yaşamı da vardır. Ve insan 

organizmadır da. Hatta aynı zamanda nesnel-maddesel bir yapıdır da” (Hartmann, 1942:23). 

Bahsi geçen varlık alanları şunlardır:  

1) İnsanın güncel somut yaşamını yansıtan real varlık alanı,  

2) İnsanın düşünsel yaşamını belirleyen irreal varlık alanı,  

3) İnsanın sezgisel ifadeler alanı olan estetik varlık alanıdır (Hartmann, 1946:37). 

Hartman’ın bahsettiği bu varlık alanlarını bütüncül bir perspektiften değerlendirebilen ve 

tasarımlarına yansıtabilen bir tasarımcının ontik bütünlüğü sağlayabilmiş bir tasarımcı 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışma yöntem olarak fenomenolojiden yararlanarak, 

Mimar Turgut Cansever’in biri kamusal biri özel iki yapısını ontik bütünlük açısından 

değerlendirecektir. Bu değerlendirmeyi yaparken Turgut Cansever’in varlığa bakış 

ilkelerinden ‘bütünlük, eklenme ve hareket’ kavramları kullanılacaktır. 
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1. TÜRK TARİH KURUMU BİNASINA İLİŞKİN ANALİZLER 

Cansever’in mekan tasarımlarını plan düzleminde incelediğimizde, ilk gözümüze çarpan 

birimlerin parça-bütün ilişkisi üzerinden kurgulandığıdır. Belirli açılarla birbirlerine göre 

konumlanarak ya da eklemlenerek mekânsal bütünlük oluşturulduğu görülmektedir. Özellikle 

dikdörtgen formlu birimlerin bir avlu etrafında farklı yönlerde bir araya getirilişi, bu kütlelerin 

hareketliliğine dikkat çekmektedir. Binanın zemin katının geri çekilmesiyle oluşturulan üst 

katlardaki konsollar ise yine yapıdaki kütlelerin hareketliliğini sağlamaktadır (Tablo 1). 

 

 Türk Tarih Kurumu Binası Plan ve Cephe Çizimleri 
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Güney Cephesi Kuzey Cephesi 

  

Doğu Cephesi  Batı Cephesi 

Tablo 1. Türk Tarih kurumu proje çizimleri 

 

Batı cephesinde yer alan duvar satıhlarının çatı ile birleşiminden ortaya çıkan formal 

hareketler, çatıda ışık bacaları görevini üstlenmektedir. Bu tasarım cepheye bir yandan 

hareket katarken diğer yandan ise her biçimin karşılık bulduğu işlevsel etkinin 

tamamlayıcılığını yansıtmaktadır. Yapının biçimsel tasarımına iç mekandaki bileşenlerin şekil 

verdiği de gözler önüne serilmekte ve bu durum Cansever’in ontolojisindeki bütünlük 

ilkesinin kullanış biçimini örneklemektedir. 

Güney cephesinde yapının ana girişini vurgulayan saçak örtü iç mekandaki avlunun dış 

mekanla sürekliliği ve bütünlüğünü vurgulamaktadır. 

Kuzey cephesi ile doğu cephesi ise yapının en hareketli cepheleridir. Bu hareketliliğe sebep 

olansa yapıya yanal yüzeylerden doğal ışık alınmasını sağlayan sık aralıklarla açılmış pencere 
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boşluklarıdır. Boşluklar her ne kadar ritmik olarak hareket edildiği görülse de Cansever bazı 

noktalarda eksiltme yaparak sürekliliği tamamlama hissini yaratmıştır (Tablo 1).  

Cephelere baktığımızda da parça- bütün ilişkisinin cephe görüntüsü içerisinde yüzeylerin 

öndelik arkadalık ilişkisiyle sağlandığı ve tamamlandığı görülmektedir. Ayrıca binanın hem iç 

mekanında hem dış görüntüsünde vurgulanan taşıyıcı kolonlar birbirinin devamı niteliğinde 

bir bütünlük içerisinde cepheyi sarmaktadır. Bu kolonlar tüm cephede süreklilik arz etmeyip 

belirli noktalarda vurgulu hale gelmesi cepheye hareket unsuru katmaktadır. Cephedeki girinti 

ve çıkıntıların katmanlaşması ise yapının köşe noktalarında iyice belirgin hale gelmiş ve sanki 

yapıya dıştan bir formun eklemlenmesi imajı vermiştir (Tablo 2).  Bu durum, Turgut 

Cansever’in ontolojisindeki eklenme ve hareket kavramlarının rahatça okunabildiği bir 

yapılanma oluşturur. 

 

Türk Tarih Kurumu Binası Cephe Görselleri 

      
 

  
Tablo 2. Türk Tarih Kurumu Dış Mekan Görselleri 

 

İç mekandaki avlunun merkez alınıp çevresiyle ilişkisi üzerinden kurgulanan yapının tepe 

ışıklıkları ile bir yandan mekan aydınlatılırken diğer yandan içle dış arasında bağlantı 

kurulduğu görülür (Tablo 3). 
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Türk Tarih Kurumu Binası İç Mekan Görselleri 

  
Yapının iç avlusu ve konferans 

salonundan görüntü 

İç avluya bakan koridorlardan 

görüntü 

  
Avlunun üzerinde yer alan tepe 

ışıklığı 

Avlunun etrafında yer alan 

çalışma alanından görüntü 

  

Kitaplıktan görüntü Toplantı odası 

Tablo 3. Türk Tarih Kurumu Binası İç Mekan Görselleri 

 

Zemin katta sadece bir perde ile avludan ayrılan konferans salonu ve kitap depoları, üst 

katlarda ise kütüphane, okuma salonu ve ofis odalarının süreklilik içerisinde bir avlu etrafına 

dizilmesiyle kurgulanışı yine bütünlük kavramıyla bağdaşmaktadır. Sınırları tanımlı olan 

mekanlar aynı oranlarda kullanımları ile bir araya getirilmiş birlikte ve bütünlük içerisinde 

yapıyı var etmiştir. 

İç mekanda yapı elemanlarından mobilya detayına kadar tasarım bir bütünlük yansıtır 

niteliktedir (Tablo 4).  
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Bütünlük kavramının iç mekanda ayrıntı ve donatılarındaki ifadesi 

   
Tablo 4. Yapıda donatı özelinde bütünlük kavramı 

 

2. ERTEGÜN EVİ’NE İLİŞKİN ANALİZLER 

Bilindiği üzere yapı 1970'lerde yaklaşık 100 yıllık olan Tarihi Salih Efendi Konağı'nın 

korunarak eklemeler yapılıp tasarlandığı bir yazlık konuttur. Yapı zamanında iki kardeş ve 

ailesi için yapılmış haremlik ve selamlık olmak üzere iki kanadın tek bir kapıyla birleştiği 

geleneksel bir Türk evi niteliğindeyken Cansever’in dokunuşuyla geçmişle bağını koruyan 

çağdaş bir yapı haline dönüşmüştür. 

Cansever evi, bir tarafta deniz diğer tarafta yeşil doğa örtüsüyle çevrenin bir parçası olarak 

görmüş ve bu çevreyle bütünleşmesi için her iki manzarayı da seyredecek şekilde 

biçimlendirmiştir (Tablo 5). Cansever Osmanlı konut mimarisini tanımlarken ifade ettiği 

tabiat ile insanın inşa ettiği âlemin, mimarinin bir bütünlükte olması gerekliliği Ertegün 

evinde de hissedilmektedir. 

Cansever orijinal yapıyı korurken ona lineer yapılı bir kütle eklemleyerek yeni yapıyı 

kurgulamıştır. Bu lineer kütle bağımsız bir ek niteliğindedir. Yapı planına bakıldığında 

kütlelerin asimetrik olarak yerleştirilmiş olduğu görülür. Bu yaklaşım yapının dışarıyla 

bağlantısını sağlayan pencerelerde de görülmekte olup hem yatay hem de dikey düzlemde 

yapıya hareket katmaktadır (Tablo 5). 

 

 Ertegün Evi Plan ve Cephe Çizimleri 
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Zemin Kat Planı 1.Kat Planı 
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Ön Cephesi Arka Cephesi 

  
Yan Cepheler 

Tablo 5. Ertegün Evi Proje Çizimleri 

 

Konutun eski bölümü dar pencereli taş bir yapı iken Cansever’in yeni yaptığı ekte eski 

yapının aksine yuvarlak kolonlar, ahşap bölücü duvarlar ve kapılar ile yaşam alanına ışık 

sağlayan ahşap ayarlanabilir panjurlar kullanılmıştır (Tablo 6). Bu yaklaşım hem yapının yeni 

kısmını bize okutmak hem de özgün yapının aldığı sınırlı doğal ışığı büyük cephe 

boşluklarıyla giderme amacını taşımaktadır. Ayrıca içe dönük geleneksel Osmanlı yapı 

kurgusunu doğayla bir bütün haline getirmektedir. 

 

Ertegün Evi Dış Mekandan Görüntüler 

  

  
Tablo 6. Ertegün Evi Dış Mekandan Görüntüler 

 

Sade beyaz cephe yaklaşımının iç mekanda da sürdürüldüğü görülmektedir. Eski bina ile yeni 

bina arasında bir sınır kullanılmamış serbest bir dolaşım ve hareket imkanı sağlanarak yapılar 

arasında kullanıcı hareketlerinin serbestçe akışı sağlanmıştır (Tablo 7). Varlık tasavvurunu 
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bütüncül bir perspektifden değerlendiren Cansever’in ontolojik duruşunun açığa çıktığı 

yapılardan biri olarak bu iki kütlenin serbest dolaşım imkanı sağlayan tasarımı mimarın 

bilinci biçimler dünyasına yansıttığının göstergesi olarak okunabilir. 

 

Ertegün Evi İç Mekan Görselleri 

  

  
Yaşam Alanı ile Uyuma Alanı 

  
Yemek Alanı 

Tablo 7. Ertegün Evi İç Mekan Görselleri 

 

SONUÇ 

Cansever’in vurguladığı üzere mimarlık ve mekana yön veren irade veya tercihler, genel 

olarak insan topluluklarının dünya görüşleri ekseninde biçimlenir (Cansever, 2010, 17-18). 

Bununla beraber mimarlığı insan ile varlık arasındaki ilişkiyi hem maddi hem manevi hem de 

düşünsel tabakalar olarak düzenleyen bir disiplin olarak görmektedir. Cansever, ontolojinin 

temel meselelerinden olan varlığın kavranma biçimi ve bunun yansıtılma sürecinin; 

mimarlığın kuruluşunda ve yapılandırılışında yol gösterici olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tasarımcının bilincinin biçimler dünyasına yansıtılması gerekliliğine inanan Cansever, kendi 

mimarlığında da bunun arayışında bir mimarlık anlayışı benimsemiştir diyebiliriz. Genel 

anlamda toplumsal bir kolektif bilincin hem kentsel ölçekte, hem cephelerde hem de iç 

mekanda yansımalarının görüleceği bir mimarlığın varlık tabakaları arasındaki gerçek 

bütünlüğü sağlayabileceği inancının yansımalarını yapılarından okumak mümkün 

görünmektedir. Mekan söz konusu olduğunda salt biçimsel bir arayışın ötesinde biçim-

ontoloji ve anlam üçgeninde kurulan bir ilişki sisteminde tasarım yaptığını söyleyebiliriz.  

“Yaptığımız yapının kendisinin mi, yoksa o yapıya biçim veren iradenin, ruhun mu devam 

etmesi gerekir?” sorgulamasını yapan Cansever(2012:18) bu konuda tercihini yapılarda 

biçimsel ifadenin korunmasından yana değil, onu üreten varlık tasavvurunun korunmasından 

yana yapmıştır. Bu çalışmada Türk Tarih Kurumu binası ve Ertegün Evi yapısında bu 

bağlamdan hareketle, aynı ontolojik duruşu koruyarak, mimarlığın pratiğinde ortaya çıkan 

zorlayıcı koşullara rağmen bütünlük, eklenme- hareket gibi ilkeleri gözeterek tasarımlarını 

biçimlendirdiği görülmektedir. 
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ÖZET  
Sayısal görüntüler kullanılarak karakterlerin tanımlanması işlemi kağıt üzerindeki verilerin 

arşivlenmesi amacıyla önemlidir. Karakterlerin hızlı ve doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi 

için makine öğrenmesi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu alan geliştirilmeye açık bir 

araştırma konusudur. Bu çalışmada, makine öğrenme yöntemleri ile taranmış belge üzerindeki 

yazı karakterlerinin en iyi doğruluk oranı ile tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle 

Destek Vektör Makineleri (SVM),Karar ağacı, Rastgele orman, En Yakın Komşu (KNN) ve 

Naive Bayes (NB) makine yöntemleri incelenmiş ve yapay sinir ağı kullanılarak %95 başarı 

oranı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: makine öğrenmesi, optik karakter tanıma, OCR, belge tanıma 

 

ABSTRACT 

The process of identifying characters using digital images is important for archiving data on 

paper. Machine learning methods are utilized in order to accurately and quickly predict 

characters. This field is a subject of ongoing research. In this study, the aim is to detect text 

characters on scanned documents with the highest accuracy rate using machine learning 

methods. Therefore, Support Vector Machines (SVM), Decision tree, Random forest, Nearest 

Neighbor (KNN) and Naive Bayes (NB) machine methods were examined and 95% success 

rate was obtained by using an artificial neural network. 

Keywords: Machine learning, optical character recognition, OCR, document recognition 

 

1. Introduction 

Optical Character Recognition (OCR) is a technology that allows you to convert various 

document types such as scanned paper documents, PDF files, or images taken with a digital 

camera into editable and searchable data [1]. OCR systems are primarily designed to 

recognize characters written by machines [2]. Intelligent character recognition (ICR) is used 

to recognize handwritten characters [3]. The increasing interest in image processing has been 

further boosted by the development of image capturing devices and the speed of computers 

[4]. 

The convenience provided by character recognition technologies has helped them to be 

quickly implemented in many fields [5]. For example, character recognition technologies are 

widely used in projects such as sorting mail according to the postal codes on them, 

automatically recognizing checks sent to banks and performing the necessary accounting 

processes electronically, transferring books in libraries to a computer environment, reading 

advertising, job, and market boards in parking lots, areas with pass control, and license plate 

recognition systems. 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

216       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Many studies have been conducted on this subject using different methods. In a study by 

Berrin Yanıkoğlu, emphasis was placed on segmenting letters and an accuracy rate of 93,7% 

was obtained [6]. 

Jianchang Mao and colleagues developed an address recognition system using handwriting 

and obtained an accuracy rate of 83.5% [7]. 

C. Ng and his colleague aimed to recognize Braille (an alphabet method used by blind people 

to read and write) pages and obtained an accuracy rate of 94% [8]. 

Gorski and colleagues carried out a check recognition system for processing handwritten or 

printed checks in France, England, or America [9]. 

Leung and then Zhang and colleagues developed studies on recognizing handwritten Chinese 

characters in 2002 [10-11]. 

Ni used postal codes to sort addresses at the American postal service and obtained a very high 

accuracy rate [12]. 

In a study by Campos and colleagues, the aim was to recognize characters in some street 

images obtained [13]. 

In the study by Halit Çetiner and colleagues, the aim was to quickly identify Republic of 

Turkey (TC) identity numbers with a camera and call information about the person from the 

database in real-time [14]. 

In this study, the Tesseract library, which is widely used for OCR, is utilized. The library is 

used to convert the data into digital form. The obtained data is classified using classic 

machine algorithms. The classification results obtained are compared with Accuracy, 

Calculation Time, and Document Type values and a performance analysis is carried out. The 

best method in terms of performance is determined by considering these 3 parameters 

together. As classic machine algorithms, Support Vector Machines (SVM), Decision Tree, 

Random Forest, K-Nearest Neighbor (KNN), and Naive Bayes (NB) algorithms are used. 

In the studies mentioned above, it is seen that the accuracy rates are not sufficient according 

to the document type. To improve the accuracy rate, an artificial neural network using a 

Convolutional neural network structure is used.   

2. MATERIALS AND METHODS 

A document recognition system is a system that processes alphanumeric data. The recognition 

process consists of several stages. Each stage has its own problem-solving method and if one 

of them is incorrect, it reduces the success of document recognition. The document 

recognition system is shown in Figure 1. 

 

 

 
 

Figure 1 Document Recognition System Model 
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Tesseract OCR Engine; Tesseract is an optical character recognition engine for various 

operating systems [15]. It is free software, released under the Apache License [16-18]. 

Originally developed by Hewlett-Packard as proprietary software in the 1980s, it was released 

as open source in 2005 and development has been sponsored by Google since 2006 [19]. 

Editable Document; It is the process of extracting the attributes of the data to be processed. 

Classification; It is the process of making a decision about the class membership of the data. 

The main goal of the document recognition system is to obtain the highest accuracy rate by 

using different methods throughout these processes. 

In this study, the feature extraction and classification stages are focused on 1000 samples 

from each of 5 different types of documents. 

Feature Extraction 

In order to create the classification shown in Figure 1, it is necessary to extract attributes from 

the input patterns. The tesseract OCR engine is used for this process. In this study, the 

image_to_data function used for the tesseract OCR engine is used to extract the attributes 

"page_num, block_num, par_num, line_num, word_num, left, top, width, height, conf, text. 

Classification 

In the previous stage, the classification processes for the input patterns with attributes were 

carried out with the help of the following algorithms: 

 Random Forest Classifier 

 Decision Tree Classifier 

 K-Nearest Neighbor 

 Support Vector Machine 

 Naive Bayes Algorithm 

 Artificial Neural Network 

Random forest is a popular ensemble learning method that creates one or more models from 

the available dataset and classifies or estimates regression for classification or regression tasks 

based on the type of problem. It is widely used for classification, regression, and other tasks. 

 

 
Figure 2 Random Forest Classification Model 

 

The random forest method involves randomly selecting tens or hundreds of different subsets 

from both the dataset and the feature set, and then training these subsets. This process results 

in the creation of hundreds of sub-models, each of which makes an independent prediction 

[20]. 

The decision tree algorithm is a type of non-parametric, supervised learning technique that is 

utilized for both classification and regression tasks. By learning simple decision rules from 

the input data, this algorithm generates a model that can predict the value of a target variable 

[21]. 
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Figure 3 Decision Tree Regression 

, 

K-Nearest Neighbors (KNN) is a non-parametric, supervised machine learning algorithm that 

was first proposed in 1951 by Evelyn Fix and Joseph Hodges for pattern classification. It was 

later expanded upon by Thomas Cover and Peter E. Hart in 1967. KNN is the simplest and 

most basic among other machine learning algorithms, and it is used to solve classification 

problems [22]. 

 

 
 

Figure 4 K-Nearest Neighbors Classification Model 

 

Support Vector Machines (SVM) is a supervised learning algorithm based on statistical 

learning theory. It was first proposed by Vladimir Vapnik and Alexey Chervonenkis in 1963. 

Although its foundations date back to the 1960s, it was developed by Isabelle Guyon, Vladir 

Vapnik, and Berhard Boser in 1995 [23]. 

The Naive Bayes Classifier takes its name from English mathematician Thomas Bayes, who 

lived in the 17th century. It is a probabilistic classifier based on Bayes' theorem with unique 

assumptions. 

This theorem shows the relationship between prior (marginal) probabilities and conditional 

probabilities for a random variable [24]. 

Artificial neural networks is based on a collection of connected units or nodes called artificial 

neurons, which loosely model the neurons in a biological brain and are commonly used in the 

analysis of visual information. In this study, a 4-layered artificial neural network was used. 

The model used is shown in Figure 5. 
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Figure 5 4-Layered Neural Network Model 

 

The N-fold Cross Validation method is used in data mining studies to increase the validity of 

the results obtained. When the data set is divided into training and testing, N sets containing 

an equal number of different types of data are created and N-1 of these sets are used as the 

training set and the remaining one as the test set. 

In this study, the value of N for the 5000 sample data set was chosen as 20. As a result, the 

data set was divided into 20 equal sets, each containing 250 samples. As a result of this 

division, 4750 samples were used for training and 250 samples were used for testing. This 

process was repeated 20 times with the aim of using each set as a test, and the performance of 

the algorithms was determined by taking the average of the accuracy and calculation times 

obtained in each classification.  

3. RESULTS 

The data set used in the study consists of 5000 documents of 5 different types. 10 features 

were extracted from each document using the Tesseract OCR engine, a total of 50000 

features. The obtained features were classified using the Random Forest Classifier, Decision 

Tree Classifier, K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine, Naive Bayes Algorithm, and 

Artificial Neural Network algorithms using the 20-fold Cross Validation - Leave One Out 

method, and the results are shown in Table 1. 

 

Classifier Accuracy (%) Calculation 

Time 

Random Forest 

Classifier 

65.0289 1.35 

Decision Tree 

Classifier 

72.5864 2.74 

K-Nearest Neighbor 84.5686 1.78 

Support Vector 

Machine 

92.548 3.98 

Naive Bayes 75.2546 3.22 
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Algorithm 

Artificial Neural 

Network 

96.5845 1.58 

 

 

The accuracy value given in Table 1 indicates the ratio of the number of correctly classified 

samples to the total number of samples. The given calculation times are the time taken for the 

classifiers to complete the process of creating the model and 20-fold cross validation. The 

calculation time was also taken into account when performance analysis was carried out. 

4. DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Classifying data with very limited features is a very challenging problem for algorithms. 

Especially in document recognition studies, the production of a class value for each document 

group and the similarity of documents to each other negatively affects the classification 

results. 

When the results obtained in Table 1 are examined, it is seen that the Random Forest 

algorithm, which has the lowest calculation time, also produces the lowest accuracy values. 

Although the Support Vector Machines algorithm, which is a strong binary classification 

algorithm, produces higher accuracy values compared to the Random Forest algorithm, its 

long calculation time reduces its usability. 

The Naive Bayes algorithm produces long calculation times and low accuracy values. 

Although the Decision Tree algorithm has a shorter calculation time than the Naive Bayes 

algorithm, it has a lower accuracy rate. 

The K-Nearest Neighbor algorithm is seen as a feasible algorithm in terms of calculation time 

and accuracy rate among classical machine learning algorithms. However, the Artificial 

Neural Network, which has a lower calculation time and higher accuracy rate than the K-NN 

algorithm, shows itself to be quite effective in solving this problem without the need for any 

classification model. 

The Artificial Neural Network's ability to produce high performance values increases its 

usability in a low-cost and portable system. 

In future studies, using a hybrid model created by combining different feature extraction 

algorithms can improve the quality of the classification results, and applying feature reduction 

algorithms to the hybrid model can effectively determine the minimum number of features 

representing the data set and reduce long calculation times. 
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ABSTRACT 

Human exposure to heavy metals has increased due Industrialization, urbanization, mining 

operations, use of fertilizers and pesticides, these operation cause increase in metal 

contamination in our environment. Heavy metals are mostly found attached in human finger 

nails, the level of heavy metals concentration in male and female finger nails were 

investigated, nail samples were collected from different people in Federal University Wukari 

campus, the sampled collected were analyzed using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

and the results were compared with the standard level of (PMTDI) for metal ions. Zn and Mn 

concentrations were found to be higher in male finger nails than the female, while Cr and Cd 

in female finger nails were found higher concentration than in the female nails, lead were 

found to be in low concentration in both genders.they were found to be high in concentration 

than the permissible limit set by World Health Organization (WHO). Hence, there is need for 

the people to take care of their nails regularly, to avoid been infected with diseases caused by 

heavy metals. 

Key points; heavy metals, nail, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

 

INTRODUCTION 

Heavy metals concentrations  in nails has possible risk factors exposure to surface soil, 

drinking water, types of food and other environmental sources due to Industrialization, 

urbanization, mining operations, increased vehicular traffic and use of fertilizers and 

pesticides in agriculture have resulted in increased metal contamination in our environment. 

The human nail is permeable than skin and the composition consists of 7% - 12% of water, so 

that it is a solid part in body. Nails after growth remain isolated from other metabolic 

activities in the human body, which is considered as a good reflection of long-term exposure 

(1). 

The advantages of nails in elements evaluation are preferable biologic medium because of 

ease of collection, storage convenience, ease of handling and reproducibility of later analysis 

results. The nails from various fingers in feet and hands are grow in several weeks of time 

between formations and clipping and that indicates exposure to elevated concentration 

contamination integrated over a 2 - 12 month period (2). 

The trace elements levels in nails are subject of interest in the biomedical and environmental 

sciences since recent years. Nails measurement remains the subject of interest as indices for 

assessing nutritional status, diagnosing diseases, identifying systemic intoxication and 
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environmental exposures. The determination of elements contents in the nails can be 

considered as an indicator of level in other tissues and that reflect mineral metabolism in the 

body (3). 

NAIL   
Nail tissue is rich in fibrous proteins that contain keratins as cysteine residues. Their roots are 

highly influenced by health status of the cells, whereas blood and other body fluids give 

transient concentrations, human nails provide continuous record of elemental concentration. 

Nail growth in human is a continuous process throughout life, about 0.05-1.2mmper week, 

with the toenails growing at lower rate of 30-50 % and thus provide a longer integration 

period for the metals (4). 

Method 

Sample Collection 

Nail samples were collected from 10 persons from federal university wukari, Taraba State 

Nigeria. Samples were collected in plastic bag containers, well-labeled for each person in 

order to prevent a mix-up. After collection, the samples were taken immediately to the 

laboratory for analysis. 

Sample Pretreatment 

Each nail sample was first washed with acetone for about 10minutes with continuous stirring 

followed by rinsing with distilled water and then again with acetone. The samples were later 

air dried in the laboratory for a period of 24hours (5). 

Sample Treatment 

A known quantity of the pretreated fingernail sample of 0.5g (500mg) was taken in a 50ml 

volumetric flask. 5ml of concentrated nitric acid (HNO3 69%) was added at room 

temperature .The flask content were later heated to boiling in a fume cupboard, followed by 

the addition of 1ml perchloric acid (HClO4 72%). The content were then heated at 60-70
0
C 

until white dense fume appeared. The contents of the flask were allowed to cool and 

transferred into a 50ml volumetric flask and made up to mark with 2% nitric acid. The 

solution was finally filtered through Whatman No. 42 filter paper into a labeled reagent bottle 

(5). 

Sample analysis 

Concentration of Lead Pb, Chromium Cr, Cadmium Cd, in the effluent sample were 

subsequently analyzed for heavy metals, using BUCK Scientific 210VGR model Atomic 

Absorption Spectrophotometer (AAS). Each of the standards was aspirated into the 

spectrophotometer and absorption intensity measured at the wavelength absorption of the 

metal being determined. The absorbance of each set standards was plotted against the 

concentration of the standards from which calibration curves were obtained. The samples 

were also aspirated measured at the wavelength of absorption of the metal of interest, from 

which the absorbance was interpolated on respective calibration graphs to obtain 

concentrations (5). 
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RESULTS 

Table 1: Heavy metal concentration in female finger nails 

 

 
 

 

Table 2: Heavy metal concentration in male finger nails 

 

 
 

Dicussion 

The Distribution pattern for Chromium, Cadmium and Lead in Nail samples in the table 1 and 

2 shows that heavy metals were found in female finger nails in higher concentration than in 

male finger nails. above shows that zinc and manganese in both female and male finger nails 

have highest concentration than cadmium, and chromium, and therefore lead were found to be 

in low concentration in both genders. 
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Conclusion 
The concentration of zinc and manganese were found to be higher in the environment, 

followed by Cadmium and chromium, Lead were found in small concentration, hence there is 

need for the awareness of the student in the campus for the way to reduce the contamination 

of the heavy metals on their nails. 

 

Recommendations  
(i) Create awareness among all members of general public of the high levels of heavy metals 

in the environment and the potential dangers of such metals to their well-being.  

(ii) Encourage use of human fingernails as a bio-indicator of heavy metals status and 

environmental exposure.  

 

References 

 

1. Suhonen, R.E., Dawber, R. and Ellis, D.H. (1999). Fungal Infection of the Skin, Hair 

and  Nails. Martin Dunitz, London. 

 

2. Abdulrahman, F.I., Akan, J.C., Chellube, Z.M. and Waziri, M. (2012): Levels of 

Heavy  Metals in Human Hair and Nail Samples from Maiduguri Metropolis, Borno 

 State, Nigeria. World Environment, 2, 81-89. 

 http://dx.doi.org/10.5923/j.env.20120204.05. 

 

3. Kanabrocki, E.L., Kanabrocki, J.A., Greco, J., Kaplan, E. and Oester, Y.T. (1979):

 Instrumental Analysis of Trace Elements in Thumbnails of Human Subjects.

   Science of the Total Environment, 13, 131-140. 

http://dx.doi.org/10.1016/0048- 9697(79)90067-6. 

 

4. VCH Publishers, New York 1988..pp 224-254. 

 

5. Jabir A. M, Ansar A. B, Kaugama A. A, Shamus. I. A (2022): Health impact of heavy 

 metals found in nails of human. 3. International Cappadocia Scientific 

Research  Congress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

226       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye

http://dx.doi.org/10.5923/j.env.20120204.05
http://dx.doi.org/10.1016/0048-%099697(79)90067-6


 

CHANGES IN BLOOD HEMATOLOGICAL PARAMETERS DURING CHRONIC 

INTOXICATION WITH ZnCl2 UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS 

 

Khalilov V.H
1
. 

Aliyeva S.I
2
. 

Valiyeva Z.Y
1
. 

Iskanderova Z.Sh
1
. 

Museyibov F.M
1
. 

Azerbaijan Medical University, Scientific Research Center
1 

Azerbaijan Medical University, Department of Normal Physiology
2 

 

INTRODUCTION 

For normal physiological processes in the body, it is important that its chemical composition 

remains relatively stable. A change in the chemical composition of cells leads to the 

disruption of ion balance and metabolic processes, and the emergence of pathological 

conditions. Zinc is one of the unique and very important trace elements in the human and 

animal body. According to its quantity and importance, this trace element takes the second 

place in the cell (9). Zinc compounds are included in most proteins and nucleic acids. Its 

organic and inorganic compounds actively participate in all kinds of exchange processes in 

the body, play an important role in the synthesis of proteins and nucleic acids, in regulating 

the permeability of cell membranes and maintaining their stable composition. It participates in 

the formation of the immune system and antioxidant defense system, as well as in the normal 

functioning of the central nervous system, in the processes of cell division, growth and 

development (1,2,4,7,10). 

Although there is a lot of information about the structural and functional disorders that occur 

in the body during the deficiency of Zn ions in the cells in the current literature, there is little 

knowledge about the toxic effects of excess amounts of this trace element (3,5,6,8,11). 

Material and methods.  

The studies were conducted on 24 white rats of unknown gender in the ETM of AMU. The 

experimental animals were divided into two main groups: In the first group, 6 male rats 

(control group) were kept under normal food and water intake regime in vivarium conditions 

for one week. In the second group, 18 male rats were given a 1.0% ZnCl2 solution instead of 

the water they drank with the help of a specially made glass container for two months. On the 

7th, 21st, and 60th days of the experiments, rats were euthanized aliquots (6 heads per 

section), blood samples were collected in special K2EDTA tubes for hematological analysis, 

and internal organ samples were fixed in 10% neutral formalin solution for microscopic 

analysis. Hematological analysis of the collected blood samples was carried out with the help 

of Auto Hematology analyzer RAYTO (RT-7600) automatic blood analyzer. The statistical 

calculation of the obtained results was calculated according to the non-parametric criterion of 

Manley-Whitney. 

Results obtained.  

The hematological parameters in the blood of rats belonging to the control group were close 

to the norm on average. However, the 1.05% ZnCl2 solution of the test group decreased the 

amount of form elements in the blood of rats, hemoglobin, hematocrit, etc. as a result of 

chronic intoxication. has undergone considerable changes. The results of those studies are 

given in the table below (Table 1). 
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Changes of hematological indicators in the blood of white  

rats during intoxication with Zn ions 

 
  *

p<0,05 

 

Erythrocytes (RBC) - One of the most important form elements of the blood, it plays an 

important role in the transport of oxygen to tissues and cells and in the elimination of CO2, 

one of the end products of metabolic processes. The amount of erythrocytes in the blood of 

intact rats was close to the norm - 7.1 + 0.2x109/l. The amount of erythrocytes in the blood of 

rats intoxicated with 1.0% ZnCl2 solution for one week increased by an average of 2.8% 

compared to the control group. After three weeks of intoxication, the number of erythrocytes 

in the blood of rats increased by 7.7% compared to intact animals, and by 4.9% compared to 

one week of intoxication. After two months of chronic intoxication, the amount of 

erythrocytes in the blood of rats increased by 9.9% more compared to three weeks of 

intoxication (table 1). 

Blood erythrocyte volume (MCV) -The average size of red blood cells, characterizing their 

differentiation, is one of the important indicators that prove the presence of anemia. MCV in 

intact rats was on average close to the norm – 53.1 +0.2 fl, at the end of the first week of 

intoxication, MCV increased by 1.1%, and by the end of the third week, it increased to 2.4% 

Formative 

elements of blood 

 

Control group 

 
Duration of                

intoxication 

 

 

 

7 days 21 days 60 days 

Leukocytes 

WBC-(10
9
/L) 

9,6±0,2 

 

9,7±0,3 9,8±0,2 9,9±0,4 

Lymphocytes 

LYM- 10
9
/L 

6,6±0,3 6,7±0,3 6,7±0,4 6,9±0,4 

Granulocytes 

 GRA 10
9
/L 

3,5±0,2 3,5±0,2 3,7±0,2 3,8±0,2 

Erythrocytes 

 RBC (10
9
/l) 

7,1±0,2 7,3±0,2 7,6±0,2 8,2±0,2 

Hemoglobin HGB- 

q/l 

143±2,6 148±3,0 158±3,2 162±2,5 

Hematocrit  HCT 

(%) 

41,8±0,8 42,2±0,9 43,4±0,8 44,7±0,8 

Mean corpuscular 

volume of 

erythrocytes 

 MCV (fl) 

53,1±0,4 53,7±0,3 54,4±0,5 54,8±0,4 

Mean corpuscular 

hemoglobin 

 MCH ( pq) 

18,1±0,2 18,2±0,2 18,3±0,2 18,4±0,2 

Hemoglobin 

volume in 

erythrocyte 

 MCHC (q/l) 

345±4,2 352±7,7 354±4,3 363±4,2 

Trombositlər-PLT  

10
9
/L 

786 ±78 788 ±64 796 ±68 804± 48 

Average volume of 

platelets  MPV (fl) 

 

6,5 ±0,1 6,6± 0,1 6,7 ±0,1 6,8± 0,1 
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compared to the control group. After two months of chronic iontoxification with Zn ions, 

MCV in the blood of experimental animals remained at the level of three weeks post-

intoxication. 

Hemoglobin (HGB) –It is one of the main proteins included in the composition of 

erythrocytes. The amount of hemoglobin in intact rats was close to the norm - 143+2.6 g/l. 

After a week of intoxication with Zn ions, the amount of hemoglobin in the blood increased 

by 3.4% compared to the control group. After three weeks of chronic intoxication, HGB 

increased by 9.5% compared to intact rats, and by 11.7% in two-month-intoxicated rats. 

Mean corpuscular hemoglobin (MCH) –İs one of the important indicators to confirm 

anemia. MCH in intact rats was close to the norm - 18.1 + 0.1 g/l. After one week of chronic 

intoxication with Zn ions, MCH increased by 1.7% compared to the control group. After three 

weeks of chronic intoxication with Zn ions, MCH increased by 1.1% compared to intact rats, 

but decreased by 0.6% compared to one week of intoxication. After two months of 

intoxication, MCH increased and approached the level of one week of intoxication (1.6%). 

Mean corpuscular hemoglobin volume (MCHC) – İt is one of the important indicators of 

latent inflammatory processes in the body, malignant tumor and anemia. MCHC was 345 +4.2 

g/l in intact rats. After one week of chronic intoxication with ZnCl2, MCHC increased by 

2.0%. After three weeks of intoxication, MHCH increased by 2.8% compared to the control 

group. After two months of chronic intoxication with Zn ions, this increase was 5.7%. 

Leukocytes (WBC) – They play an important role in the formation of the body's immune 

system. The amount of leukocytes in rats belonging to the control group was close to the norm 

- 9.6 +0.2x109/l. After one week of intoxication with Zn ions, the amount of leukocytes in the 

blood of rats increased by an average of 1.0%. After three weeks of chronic intoxication, the 

amount of leukocytes in the blood of rats increased by 2.0% compared to intact animals, and 

by 4.3% compared to one week of intoxication. During two months of chronic intoxication 

with Zn ions, the amount of leukocytes in the blood of white rats increased by 3.1% compared 

to the control group. 

Lymphocytes (LYM) – One of the main cells of humoral immunity in the body. The amount 

of lymphocytes in the blood of rats belonging to the control group was close to the norm - 6.6 

+0.2x109/l. After one week of intoxication with 1.0% ZnCl2 solution, the amount of 

lymphocytes in the blood of rats increased by 1.5%. After three weeks of chronic intoxication, 

the amount of lymphocytes in the blood of rats increased by 3.0% compared to the 

experimental group. After two months of chronic intoxication with Zn ions, the amount of 

lymphocytes in the blood of rats increased by 4.6% compared to intact animals, and by 3.1% 

compared to one week of intoxication. 

Hematocrit (HCT) – In intact rats, this indicator was close to the norm – 41.8 +0.2%. After 

one week of intoxication with Zn ions, HCT in the blood of rats increased by an average of 

1.0%. . After three weeks of intoxication, HCT in the blood of experimental animals increased 

by 3.0% compared to intact rats. After two months of chronic intoxication, HCT increased by 

2.8% compared to three weeks of intoxication, and more - by 5.8% compared to intact 

animals. 

Platelets (RLT) –They are non-nucleated cells that play an important role in blood clotting. 

The amount of platelets in the blood of intact rats was close to the norm - 786 +20x109/l. 

After a week of chronic intoxication with ZnCl2, the amount of platelets in the blood of rats 

increased by 1.3%. After three weeks of chronic intoxication, the amount of platelets in the 

blood of rats increased by 1.8% compared to the control group. As a result of chronic 

intoxication with Zn ions for two months, the amount of platelets in the blood of rats 

increased by 3.35% compared to the control group and by 1.5% compared to three weeks of 

intoxication. 
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Mean platelet volume (MPV) – The mean platelet volume in intact rats was close to normal 

– 6.5 +0.1 Fl. After a week of chronic intoxication with Zn ions, the average volume of 

platelets in the blood was almost unchanged. After three weeks of intoxication, the average 

volume of platelets increased by 1.5% compared to the control group. After chronic 

intoxication with Zn ions for two months, MPV in the blood increased by 4.6% compared to 

the control group. 

Granulocytes (GRA) – One of the main cells of humoral immunity. The amount of 

granulocytes in intact rats was close to the norm - 3.5 +0.2%. After a week of chronic 

intoxication with Zn ions, the amount of granulocytes in the blood of rats was almost 

unchanged. after three weeks of intoxication, the amount of granulocytes in the blood 

increased by 5.7%. After chronic intoxication with Zn ions for two months, GRA in blood 

increased by 8.6% compared to intact animals. An increase in the number of granulocytes 

indicates the occurrence of inflammatory reactions. 

Conclusion.  

The results of the conducted research showed that when white rats were given 1.0% ZnCl2 

solution in their drinking water for two months, free Zn ions were quickly absorbed into the 

blood and interacted with blood plasma proteins and form elements. At this time, unlike other 

highly toxic heavy metal ions (Pb, Cd, Hg), Zn ions have a positive effect on white rats, 

causing an increase in the number of blood-forming elements and a significant increase in the 

amount of hemoglobin. reduction reactions intensify. As a result, in the second month of 

intoxication, the body weight of the rats increases, the fur becomes brighter, and the color of 

the exposed parts of the skin turns red. As a result of the positive effect of Zn ions on 

leukocyte cells, the immune system of animals is significantly strengthened, their resistance to 

infectious factors increases. 
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ABSTRACT 

The invention of innovative semiconductor materials and the enhancement and potential of 

current materials to remove environmental pollutants is a growing area of scientific interest. 

The co-precipitation technique is employed to fabricate unique binary SnO2/La2O3 mixed 

metal oxides in this research. To reveal the structural, morphological, and optical features of 

the materials, several techniques such as XRD, FESEM, UV-DRS, EDX, and Elemental 

mapping of surface analysis have been done to describe the fabricated materials. Methylene 

Blue dye (MB) was employed as a sample pollutant, and a 450 W mercury vapor lamp was 

used as a light source to evaluate photocatalytic activity. Despite their lower crystallinity, co-

precipitation-created samples have higher activity than pure metal oxide samples due to their 

regular shape and massive surface area. The larger surface area provides more active sites, 

and the uniform morphology improves the longtime of charge carriers by assisting in the 

migration of photo-induced species. On irradiation for roughly 80 minutes in basic media, the 

produced binary metal oxide sample demonstrated 94% degradation of MB.  

Keywords: Nanocomposite, Photocatalysts, SnO2/La2O3 nanocomposite, co-precipitation, p-n 

type heterojunction, photocatalytic activity of Methylene blue dye  

 

1. Introduction  

One of the biggest causes of environmental degradation that is endangering human existence 

is water contamination [1-2]. One of the most effective methods for reducing both organic and 

inorganic contaminants in the water is the use of photocatalyst materials. In recent years, there 

has been a lot of interest in the creation of semiconductor catalysts for the removal of organic 

and inorganic contaminants in the aqueous phase [3–5]. Photocatalyst materials have an edge 

over other materials when it comes to cleaning up the environment and converting energy. 

This is a result of the market's accessibility to these materials, which are inexpensive, 

environmentally beneficial, and long-lasting [3], [6-7]. Most textile enterprises use dyes as 

colorants in their routine operations [8]. As a result, this industry consumes a substantial 

amount of water in its operations, and that water becomes contaminated by organic pollutants 

that threaten our ecosystem [8-9]. Methylene blue (MB), which is extensively used to color 

silk, wool, cotton, and paper printing industries, is one of the most widely used dyeing 

ingredients [10]. Apart from their color impact, when these dyes are employed as a color for 

MB, they can have several effects when they come into contact with the water resources 
[8-9]

. 

Nausea, diarrhea, vomiting, cyanosis, shock, gastritis, jaundice, methemoglobinemia, tissue 

necrosis, an accelerated heart rate, and skin/eye irritations can all be caused by MB. To 

prevent the release of these organic compounds (dyes) into the environment, new, inexpensive 

technology must be developed  [10-11]. The conventional technique does not eradicate these 

organic compounds (dyes) from industrial wastewater [9]. The conventional process does not 

remove completely these organic pollutants (dyes) from the industrial wastewater [12]. 
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Therefore, there is a need for a unique treatment approach that is more effective than current 

techniques and entirely removes these colors from the wastewater [8-10]. While there are 

numerous ways to break down these organic compounds (dyes) in wastewater, advanced 

oxidation processes (AOPs) are a relatively recent development [13]. AOP is a new technique 

and can be utilized to swiftly degrade dyes from wastewater, and semiconductor materials are 

one of them [12-13].TiO2 is a popular photo - catalysts material for its high availability, 

nontoxicity, low cost, and good material properties [14]. A few examples of transition metal 

oxide-based semiconductor photocatalysts that have been applied in various electronic 

applications include WOx, FeOx, ZnO, TiO2, and VO2 [15]. Composite materials based on p-

n type binary metal oxides are extremely effective at removing organic pollutants from 

wastewater [16]. The selection of appropriate band gaps and bandgap edges is a critical step 

in producing p-n type composite semiconductors that suit the requirements of practical 

applications. Nanoparticles can be produced in a variety of ways, which can be further 

subdivided into physical and chemical processes [17].In contrast to chemical processes like 

hydrothermal, sol-gel, combustion techniques, microemulsion, chemical co-precipitation, and 

vapor deposition, physical processes like thermal breakdown, mechanical milling, flame 

spray, and laser ablation are examples [18-19].In comparison to other synthetic processes, the 

chemical co-precipitation process has several advantages, including low temperature, reduced 

cost, shorter lead times, improved material properties, and the absence of potentially 

hazardous chemicals in the reaction [19-20]. 

In this study, p-n type hetero-nanostructured (SnO2/La2O3) nanocomposites were prepared to 

utilize a chemical process (co-precipitation method), which is more practical, less expensive, 

and produces better material properties. Using XRD, FE-SEM, FT-IR, UV-Visible 

spectrophotometry, and photo-luminescence, respectively, the produced sample's physio-

chemical, optical, and photoluminescence properties were investigated. To examine the 

photocatalytic activity of p-n type binary metal oxide (SnO2/La2O3) NC under UV light 

illumination at various time intervals, the MB dye degradation was examined at room 

temperature.  

2. Experimental 

2.1 Chemicals and reagents: 

Tin chloride [(SnCl2,2H2O) (M.W 189.60; 99.99% purity)], Lanthanum nitrate [(La (NO3)3 

(M.W 324.92; 99.0% purity)], aqua’s ammonia (2NH4.OH.H2O) diethanolamine (C4H11NO2) 

and Methylene blue (C16H18ClN3S), were purchased from Loba chemical laboratories Pvt. Ltd 

Mumbai, India. Furthermore, for the solvent and washing procedure, Double Distilled water 

and ethanol were used. 

2.2 Synthesis of SnO2  

SnO2 was prepared via co-precipitation at (0.5) M where 11.282 g of tin chloride 

(SnCl2,2H2O) were dissolving in 100 ml distilled water of a beaker (capacity 500 ml), which 

was stirred with a magnetic stirrer for about 60
0
C for 2 hours until the SnCl2,2H2O dissolved 

completely and aqua’s ammonia (2NH4.OH.H2O) solution to be neutralizing with drop by 

drop until the pH of the solution rises to pH-8 and turned from transparent colure to light 

yellowish colure in appearance The homogeneous solutions were washed with DDW (double 

distilled water) 3 to 4 times to remove their impurities and then washed precipitate was dried 

in a hot air oven at 393 K. The obtained nanoparticles were then annealed in an air 

environment at 500
o
C for 2 hours before being cooled in the furnace. 

2.3  Synthesis of La2O3 

La2O3 was prepared at 0.5 M via the co-precipitations method and calcination to the above 

procedure. In solution, 16.126 g of La2(NO3)3, XH2O, were dissolved in 100 ml distilled water 

of a beaker (capacity 500 ml), which was stirred with a magnetic stirrer for about 60
0
C for 2 

hours until the Lanthanum Nitrate (La (NO3)3. XH2O) dissolved completely. Further 0.5 M 
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diethanolamine was added to the Lanthanum Nitrate solution and a white precipitate was 

obtained. The resulting precursor solution contains unreacted nitrate, which was completely 

removed following many washes with distilled water and ethanol. Finally, the nanoparticles 

were annealed for 2 hours in an air atmosphere at 500
o
C at a heating rate of 5°C/min before 

being cooled in the furnace. 

2.4 Preparation of p-type La2O3/ n-type SnO2 Nanocomposite  

To make a colloidal suspension, the La2O3 and SnO2 powder samples were mixed with a 

liquid solvent. In this experiment, ethanol was used as a solvent.  The La2O3 powder was able 

to mix in ethanol for 2 hours at room temperature using a magnetic stirrer. Then, in a similar 

ratio of (1:1), SnO2 powder was added to the La2O3 slurry and continuously mixed until a 

homogeneous mixture was obtained. After drying the mixture to evaporate the solvent 

completely the mixture was aged at 120°C for 4 hours to evaporate the solvent completely. 

The p-type (La2O3) and n-type (SnO2) nanocomposites were obtained for further analysis. 

2.5 Characterizations  

the crystallite size and identity of the SnO2, La2O3, and SnO2/ La2O3 Nanopowder were 

investigated using X-ray powder diffraction (XRD, Rigaku smart lab diffractometer) at room 

temperature utilizing CuK radiation (k = 0.15407 nm) over the 2 theta collection range of 20-

80°. The surface topography of a prepared sample will be investigated using field emission 

scanning electron microscopy (FESEM, Gemini - 500, ZEISS). Using UV-Vis diffuse 

reflectance spectrophotometry, Shimadzu's UV-3600 Plus was utilized to assess the 

absorbance quality of prepared materials (DRS). A fluorescence spectrophotometer 

(Shimadzu RF-5301) was used to detect photoluminescence (PL). Electrochemical impedance 

was measured using an SP-240 Potentiostat (EIS).  

2.6 Photocatalytic Setup 

The synthesized photocatalyst materials SnO2, La2O3, and SnO2/ La2O3 nanoparticles 

used under UV light with a lamp capacity of 450 W were investigated using 

spectrophotometric analysis of MB dye degradation at room temperature. The degradation of 

MB for 10 to 80 minutes of illumination at different irradiation intervals. The 

spectrophotometer is designed specifically for UV irradiation to identify catalytic 

performance. The reactions were carried out in a batch mode in a 500 ml cylinder-shaped 

photochemical reactor having 12 cm (diameter) and 13.3 cm (height). The photochemical 

reactor assembly consists of a cylindrical tube with a transparent interior to allow light to pass 

through. The catalyst (La2O3, SnO2, and La2O3/SnO2 Nanopowder) was added to the sample-

containing reactor. A fan was fixed to the left corner of the photochemical reactor to calm the 

reactor. Because the lamp generates a high temperature, there was a constant flow of cooling 

agents, where cold water was being used as a cooling agent through the water chiller. The 

photochemical reactor was outfitted through inlets used for reactants intake and an outlet 

designed for sample collection. A stirrer bar was inserted in the bottom of the vessel to ensure 

continual homogenization of the solution. To prevent exposure to UV light, it was enclosed in 

a metallic box. Samples were taken regularly to measure the absorbance of the MB. 

3. Results and discussion 

3.1 Structural analysis by XRD 

Figure 1(a-c) depicts the XRD diffraction patterns of SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 

composite nanocomposite. The indices (222), (400), (412), (512), and (514) represent the five 

distinctive peaks for La2O3 NPS (2 = 27.19°, 30.54°, 33.49°, 43.64°, and 52.01°). The ICDD 

card no. 03-065-3185 is well-indexed to these peaks. in the XRD pattern of pure SnO2, the 

diffraction peaks at    26.63°, 33.91°, 38.01°, 38.94° 51.85°, 55.85°, 57.88°, 62.00°, 64.83°, 

66.07°, 71.37°, and 78.86° can be indexed to the are denoted by their indices (110), (111), 

(200), (210), (211) (220), (002), (310), (112), (301) and (321) planes of the tetragonal phase 

of tin oxide (ICDD card no:01-071-5323). The XRD pattern of SnO2/La2O3 nanocomposite 
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confirmed the presence of SnO2 and La2O3 nanoparticles interacting, which produced a 

composite. Using the Debye – Scherer formula, the average crystallite size was estimated 

from the XRD pattern according to (Eq. 1). 

 

𝐷 =
𝑘𝜆

𝛽 cos 𝜃
                       (1) 

 

Where ‘D’ is the average crystallite size, ‘k’ is constant (k =0.9 is used in the present work), 

‘λ’ represents the X-rays wavelength used (1.5407 Å), ‘β’ is present as the diffraction line 

measured as half maximum intensity and angle of Bragg diffraction present as ‘θ’. The 

average crystallite size of undoped La2O3, SnO2, and co-doped La2O3/SnO2 NC is found to be 

8, 15, and 11 nm. The marking of peaks with * (SnO2) and 
#
(La2O3) can be observed in the 

SnO2/La2O3 nanocomposite without even any extra impurities as shown in Fig. 1(c). As a 

result, no additional peaks were identified, confirming that the La2O3 particles were coated 

with SnO2 and the formation of SnO2/La2O3 nanocomposite. 

 

 
Fig.1   X-ray diffraction pattern (XRD) of (a) La2O3, (b) SnO2, and SnO2/La2O3 composite 

 

3.2 Morphology analysis by FE-SEM 
The morphology of the SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 composite was examined by FE-SEM. 

Fig.2(a-b) shows the FE-SEM images of SnO2 nanoparticles. From the analysis of the 

FESEM image, the synthesized SnO2 nanoparticles demonstrate bland and spherical-like 

structures at 1μm and 500 nm. Similarly, La2O3 NPs in Fig.2(c-d) show the flake shape 

morphology in the 1μm and 200 nm range. Fig. 2(e-f) indicates the composite structure of 

SnO2/La2O3 NPs, expressed as flake and spherical surface morphology at similarly 1μm and 

200 nm range. In addition, the elemental distribution of the SnO2/La2O3 composite was 

revealed using the FE-SEM EDS approach. As shown in the Fig. 2(e-f)   nanocomposite, the 

La2O3 is successfully encapsulated and integrated onto the surface of SnO2.   
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Fig. 2. FE-SEM image of (a & b)  for SnO2, (c & d) for La2O3, (e and f) for SnO2/La2O3 

composite 

 

3.3 EDS Spectra, and elemental mapping 

The elemental composition and purity of the as-synthesized SnO2/La2O3 composite were 

determined by EDS analysis, as shown in Fig 3. Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy 

(EDS) investigations, it was discovered that the SnO2/La2O3 nanocomposite contained 

lanthanum (La), oxygen (O), and tin (Sn) with atomic weight percentages (%) of 19.2, 68.3, 

and 12.5 respectively, without the presence of any impurities or other elements. The 

composite demonstrated the presence of La, Sn, and O in the composite. In addition, the EDS-

elemental mapping study showed the uniform composition of main elements in SnO2/La2O3 

nanocomposite with good harmony Fig 3 (La, O, and Sn). This study supports the existence of 

a hetero-junction between the SnO2 and La2O3 composite matrix, resulting in the formation of 

a hybrid composite. 
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Fig. 3 EDS spectra for SnO2/La2O3 nanocomposite and elemental mapping images of 

SnO2/La2O3 nanocomposite 

 

3.4  Diffuse reflectance spectral (DRS) studies 

UV-Visible diffuse reflectance spectroscopy was used to analyze the optical property of the 

synthesized sample. Fig.4 depicts the direct transition and calculates the estimated energy 

bandgap (Eg) for the produced samples. For all synthesized samples, the bandgap was 

determined using the Tauc relation, as shown in Fig. 4 (a, b and c). The calculated band gap 

energy estimations for SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3  were 3.7 eV, 3.9 eV, and 2.8 eV, 

respectively, as shown in Fig. 4. The optical band gap (Eg) for all samples (SnO2, La2O3, and 

SnO2/La2O3) will be estimated via a direct transition between a conduction band and a 

valance band using the Tauc modal method used to determine band gap energies to (Eq. 2) 

[21]. 

 

𝛼ℎ𝑣 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)𝑛                 (2) 

 

where n stands for the possibility of the transition, where n is 2 for direct and n is 1/2 for 

indirect transition, α is the optical absorption coefficient, A is a Constant, h is a Planck’s 

constant,  is the frequency and h is the incident photon energy. Fig.4 represents the plot 

(αh)
2 

vs h for all fabricated samples. the calculated band gap values of the synthesized 

SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 samples were found to be 3.7 eV, 3.9 eV, and 2.8 eV 

respectively as shown in Fig. 4 (a, b, and c). 
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Fig. 4 (a, b, and c) The energy band gap estimations for SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 

nanocomposite. 

 

The observed results clearly show that the bandgap values for the developed nanomaterials 

decrease with grain size, which is related to quantum confinement phenomena [22]. The 

approximated direct energy bandgap for generated tin oxide and lanthanum oxide samples 

was found to be wide. This could be due to the particles' crystal structure, size, or 

morphology. The bandgap energy fluctuates as a result of the preparation conditions, grain 

size, shape, and structural changes in the lattice [23]. The optical bandgap of nanocomposite 

changes as we lanthanum content increases. This might be related to modifications in 

structural flaws or oxygen vacancies in the filler materials of crystal structure. [24]. It is 

generally accepted that when the minimum width of the forbidden energy band gap increase, 

the size decreases. 

3.5  Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) Studies 

FTIR characterization of the prepared SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 samples is illustrated in 

Fig.5. Infrared absorption bands at 479, 812,1055, 1334, 2361, and 3545 cm
-1

 were found in 

the cubic La2O3 spectra. The broad peak in the Fingerprint IR region around 479 cm
-1

 is 

associated with La-O stretching vibrations, and the peak at around 812 cm
-1

 is associated with 

La-O bending vibrations. the symmetric stretching of COO
−
 functional groups, is responsible 

for the sharp peaks at 1334 cm
-1

, while broad peaks around 1055 cm
-1

 can be attributed to the 

C-O stretching vibration in the infrared region [25], [26]. Furthermore, as shown in Fig. 5, the 

IR-spectra for tetragonal SnO2 contained infrared absorption bands at 479, 608, and 2361 cm-

1, which are acknowledged as Sn-O stretched modes of Sn-OH and Sn-O-Sn [27]. Similarly, 

Fig. 5 also shows the FTIR pattern for coupled SnO2/La2O3 NC at different characteristics 

peaks around 479, 608, 812,1055, 1334, 2361, and 3545 cm
-1

. The high absorption band at 

608, 1334 cm-1 is due to different stretching modes of Sn-O bonding in Tin oxide and La-O 

bonding in Lanthanum oxide. A weak absorption band was detected at 3545 cm
-1

 in the 

functional group region of La2O3, showing the existence of O-H stretching vibrations related 

to the moisture content on the surface of the sample, Fig. 5 shows that both La2O3 and 

SnO2/La2O3 samples indicated every weak bending vibration of water molecules [28]. The 

FT-IR pattern of SnO2/La2O3 nanocomposite confirmed the presence of La2O3, and SnO2 

combined without any additional impurities which formed a composite. As a result, no 

additional peaks were identified, confirming that the La2O3 particles were coated with SnO2 
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NPs. This demonstrates that the SnO2/La2O3 NC contains all of the characteristic peaks of 

La2O3 and SnO2. 

 

 
Fig.5 FTIR spectra for prepared sample SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 NC. 

 

3.6 Photoluminescence (PL) and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 

analysis. 

The photo-generated electron-hole pair recombination and excitons were examined by 

photoluminescence (PL) for pure tin oxide, lanthanum oxide, and SnO2/La2O3 NC at room 

temperature. As demonstrated in Fig. 6(a), the wavelength ranges for fabricated SnO2, La2O3, 

and SnO2/La2O3 samples are 380-700 nm, with start an excitation wavelength of 385 nm and 

537 nm emission wavelengths. All samples had identical geometries, as shown in Fig. 6(a). 

The composite had substantially lower PL intensity when compared to both the pure La2O3 

and SnO2, samples. These findings imply that coupling with the La2O3,  layer on SnO2, might 

reduce surface imperfections for charge recombination at an interface [29]. In this 

investigation, we found that nanocomposite has lower PL intensity than pure metal oxides due 

to the highest photo-excited electron-hole pair charge recombination. Furthermore, 

electrochemical impedance spectrometry (EIS) was used to study the obtained sample's 

charge-transfer potential. The EIS spectra were analyzed using the Nynquist plot Fig.6(b), 

which contains two semicircles, one located on the left side (high frequency) produced by 

charge transfer strong resistance with the counter electrode and the electrolyte and another on 

the right side (low frequency) which is caused by surface resistance in the photo anode 

[29],[30]. 
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Fig. 6 (a) Spectra of photoluminescence (b) Electrochemical impedance analysis plots SnO2, 

La2O3, and SnO2/La2O3 NC. 

 

A lower arc radius, as is well known, shows less interference for electron-hole transmission, 

meaning that the performance is more charge carrier separated [31]. The EIS result, as shown 

in Fig.6 (b), demonstrates that the radius of the sample is ordered as follows: La2O3, > SnO2 >, 

and SnO2/La2O3 NC has the smallest arc radius, which indicates it has the lowest charge 

transfer impedance. The sequence of emissions peak intensity (for PL) and radius of arc (for 

EIS) was discovered to be La2O3, > SnO2, >, and SnO2/La2O3 correlated primarily to the 

photo-excited e
-
/h

+
 charge recombination rate. The reduced peak in the PL and EIS spectrum 

of SnO2/La2O3 NC indicates a lower rate of recombination of photo-induced charge carriers, 

resulting in enhanced photocatalytic degradation efficiency [32]. 

3.7  Photocatalytic Activity  

Under UV light illumination, the photocatalytic degradation of SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 

NC was examined by photodegrading aqueous solutions of 50 ppm methylene blue (MB). The 

colorimetric approach was used to examine the decolonization of MB dyes over SnO2, La2O3, 

and SnO2/La2O3 nanocomposite. Before illumination, the entire MB solution was agitated 

with the various catalysts for 30 minutes in the dark to achieve the adsorption/desorption 

equilibrium. Throughout the photocatalytic reaction, observations from the suspension 

solutions, and samples were collected every 10 minutes. The collected sample was separated 

by centrifugation at 3000 rpm/min for 5 min, then filtered through 0.2 millipore filter paper to 

remove the particles; the methylene blue concentration of the filter was examined by UV-vis 

spectrophotometry at its λmax wavelength of 664 nm. The MB dye solution was withdrawn to 

the photochemical reactor for 5 mL volumes and the absorbance was measured at various 

intervals (10 to 80 minutes) of illumination. The absorbance of the solution was measured 

using a UV-visible spectrophotometer. The degradation of methyl blue (MB) dyes 

incorporated La2O3, SnO2, and SnO2/ La2O3 NC catalyst under UV irradiation at varying 

reaction durations (0-80) minutes is depicted in Fig.7 (a-c). The absorbance of MB declines as 

the rate of reaction increases, indicating deterioration. Fig. 7 (a-c) shows that employing 

La2O3, SnO2, and SnO2/ La2O3 NPs as a catalyst. Fig.7 (d) presents the comparative study for 

the photodegradation of MB dye by using SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 NC as a catalyst. The 

catalyst and MB dye doge initial concentration for all samples are the same but the reaction 

time is varied. When compared to pure SnO2 and La2O3 nanoparticles, the SnO2/La2O3 NC 

catalyst degrades fast. Fig. 7 (d and e) demonstrates the kinetics study obtained from 
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absorbance data in the form of (C/C0) vs time and ln(C0/C) vs time plot. Experimental 

reaction kinetics of photodegradation of MB dye employing SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 as 

a catalyst for varying the reaction times are shown in Fig.7 (e) for 0-80 min. 

 

 
 

Fig.7 absorption spectra for (a) La2O3, (b) SnO2, & (c) for SnO2/La2O3 nanocomposite, (d) 

Photocatalytic degradation of MB, (e) comparative kinetics plot for MB degradation (f) 

catalytic degradation % for MB dye under Uv irradiation. 
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Prepared all samples SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3NC following pseudo-first-order kinetics. 

The slope of Fig.7 (e) is used to calculate the rate constant (K, min
-1

) for photodegradation 

processes. The pseudo-first-order kinetic equation is fitted via curve fitting (Eq. 3) [33][34]. 

 

− 𝑙𝑛 (
𝐶

𝐶𝑜
) = −𝐾𝑡                         (3) 

 

where C0 is the dye's concentration at a specific time after being exposed to UV light, and C is 

the dye's initial concentration. K is the first-order rate constant, and t is the irradiation time 

(min
-1

). The estimated rate constant (K, min
-1

) for pure SnO2 NPs, La2O3 NPs, 

and doped SnO2/La2O3 NC is 0.02848, 0.02213, and 0.03675, respectively, by fitting slope 

and intercepts. In comparison to the pure SnO2 and La2O3 nanoparticles reported, SnO2/La2O3 

NC has the highest rate constant (K, min
-1

) value listed in Table 1.  

 

Table 1. The pseudo-first-order rate constant (k) and correlation coefficients (R
2
) were 

used to calculate the degradation of MB for prepared catalysts.  

Catalyst Conc. 

(ppm) 

Dose 

(mg) 

Time 

(min) 

Efficiency 

(%) 

K 

(min 
-1

) 

R
2
 

SnO2 50 25 80 89 0.02848 0.9534 

La2O3 50 25 80 74 0.02213 0.9616 

SnO2/ La2O3 50 25 80 95 0.03675 0.9846 

 

Fig. 7 (f) shows the photocatalytic degradation percentage (D) with SnO2, La2O3, and 

SnO2/La2O3 nanoparticles at different reaction times under UV irradiation. During the 

photocatalytic reaction with La2O3, SnO2, and La2O3/SnO2 nanoparticles, the bar plot was 

examined to determine the amount of MB dyes present in an aqueous medium at 

predetermined time intervals. The following equation was used to calculate the percentage 

degradation (D) of MB as (Eq. 4). 

 

𝐷% =  [1 − (𝐶/𝐶𝑜)] × 100                     (4) 
 

Where C0 is the initial MB dye concentration and C is the final concentration of dye after 

photocatalytic reaction for (0-80) minutes. The suggested result shows that SnO2/La2O3 has 

the highest degradation efficiency, i.e. 94% at 80 minutes. Similarly, degradation of La2O3 NP 

is to be found (74 %) at 80 minutes, and tin oxide achieves this at 80 minutes for 87% 

degradation of MB. 

3.8 Reusability and photo-stability of SnO2/La2O3 Nanoparticles. 

The recovery and restoration of catalysts for semiconductor photocatalysts have gained an 

enormous amount of attention because they may markedly lower the process' operating costs. 

This significantly affects how well photocatalysis detoxifies wastewater. The nanoparticles 

and pollutants solution was cleansed three to four times with distilled water and ethanol to 

remove the impurities. once the first cycle of MB degradation is complete. Following the 

filtering and drying of the nanoparticle samples, nanoparticles were used to degrade a new 

MB solution under uniform conditions for each consecutive cycle. 
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Fig. 8 (a). Bar plot representation for reusable SnO2/La2O3 catalyst, (b): XRD, (c): FTIR, for 

fresh and used SnO2/La2O3 sample stability for degradation MB and (d): FESEM for 

SnO2/La2O3 sample after photocatalytic degradation for MB in 4 consecutive cycles. 

 

Till the conclusion of the fourth cycle, this entire process was continued. The recycling 

performance of catalytic efficiency was measured for the fourth cycle. In this recyclability 

test, the pollutant MB solution's initial concentration was 50 ppm, the catalyst's dose was 25 

mg/L, and the pH level was alkaline medium. The degradation performance of the developed 

SnO2/La2O3 nanocomposite was nearly identical during four distinct runs. To investigate if 

the developed SnO2/La2O3 nanocomposite photocatalyst is stable after four sequential cycles 

of MB degradation. Even after four consecutive cycles, the degradation efficiency for MB 

decreased slowly from 92.40 to 86.47%, as shown in Fig. 8 (a). To analyze the reusable 

catalyst stability to degradation, XRD, FTIR, and FESEM were utilized (Fig. 8 (b), (c), and 

(d)).  After the fourth cycle, the morphology of the SnO2/La2O3 nanocomposite was examined 

by FESEM. As seen in Fig. 8 (b), (c), and (d), even after four cycles of use, all peak 

intensities and surface morphologies were unaffected, which confirms that p-n type 

SnO2/La2O3 binary metal oxide is a stable photocatalyst. 

3.9 Changes of pH 

Previous research has found that pH plays an important role in the photocatalytic degradation 

of pollutants. The effect of varying pH is depicted in Fig. 9 (a). The experiment was carried 

out using a dosage of 25 mg/L SnO2/La2O3 nanocomposite and UV light irradiation. By 

adjusting the pH with 0.1 M for HCl and 0.1 M for NaOH, the graphs demonstrate the 

catalytic degradation of MB by a SnO2/La2O3 nanocomposite with pH 3 for acidic, 6.5 for 

neutral, and 10 for basic medium. In alkaline media, 94% of the MB was removed by the 

SnO2/La2O3 nanocomposite, particularly in comparison to 81% in neutral media and 58% in 

acidic media. According to the findings, SnO2/La2O3 nanocomposite degradation occurred far 

more slowly in acidic pH environments compared to neutral or alkaline environments, which 

had almost equal removal efficiencies.  
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Fig. 9 (a) MB degradation by SnO2/La2O3 nanocatalyst at diverse pH levels; (b) MB 

degradation by various doses of SnO2/La2O3 nanocatalyst with UV light. 

 

The degradation investigation was therefore conducted in alkaline mediums. A solid 

electrolyte interface for an electrical double layer explains how pH affects the rate of MB 

degradation [35]. This depicts the significance of the SnO2 catalyst due to its surface 

characteristics; the metal oxide surface's acid-base behavior plays a significant role in 

photocatalytic activity with changing pH. Uddin et al briefly explained the effect of pH on the 

surface of the SnO2 nanoparticles, as well as the MB molecules, which were adsorbed on the 

surface in various conditions [36]. As a result, cationic MB adsorption is reduced on the 

protonated SnO2/La2O3 surface, resulting in lower removal efficiency at acidic pH. As known, 

the dye Methylene Blue is cationic, and at higher pH encourages adsorption on the catalyst 

surface, resulting in more dye degradation. 

3.10   Catalyst dose effect 

To examine the influence of the catalyst on photocatalytic degradation, a SnO2/La2O3 

nanocomposite with a diverse dosage range of (15-35) mg/L was added to the MB solution 

and exposed to UV light. Fig. 9 (b) depicts the photocatalytic activity of a SnO2/La2O3 

nanocomposite when irradiated with UV light. The photocatalytic degradation performance 

was highly dependent on the change in catalyst loading. The degradation efficiency was 

determined to be 63, 85, 94,75, and 58 for catalyst dosages of, 15 mg/L, 20 mg/L, 25 mg/L, 

30 mg/L, and 35 mg/L, respectively.  

 

Table 2. Comparison of photocatalytic degradation of MB dye by using various binary 

metal oxide photocatalysts.  

Catalyst Targeted 

pollutant 

Catalyst doges 

(g/L , mg/L) 

degradation  

(%) 

Irradiation 

time (min) 

References 

TiO2/Al2O3 Methylene 

Blue 

0.1 g/L 45 120 [37] 

CdFe2O4  Methylene 

Blue 

50 mg/L 18 300 [38] 

CdS-BiPO4 Methylene 

Blue 

0.20 g/L 87 60 [39] 

CeO2/SnO2 Methylene 

Blue 

0.1 g/L 80 150 [40] 
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ZnS-BiPO4 Methylene 

Blue 

0.20 g/L 87 60 [39] 

SnO2/TiO2 Methylene 

Blue 

40 mg/L 90 50 [42] 

SnO2/La2O3 Methylene 

Blue 

25 mg/L 94 80 This work 

 

Degradation had indicated a rapid increase up to 60 minutes, However, after 60 minutes of 

decline, the efficiency was discovered to be steady. The most effective catalyst dosage was 25 

mg/L. This phenomenon could be explained by the fact that the reduced catalyst dose results 

in less photon absorption by SnO2/La2O3 nanocomposite, resulting in less usage for 

photocatalytic activity. The photon absorption increases along with the catalyst loading, and 

this is followed by an increase in the number of active sites on the catalyst surface [27]. As a 

result, the degradation efficiency increased increasing catalyst addition. The photocatalytic 

degradation of organic pollutants by different hybrid metal oxide photocatalysts is compared 

in Table 2. Under UV light, the SnO2/La2O3 nanocomposite nanoparticle demonstrated a 

superior degradation efficiency. 

4. Mechanism of photocatalytic Degradation 

A possible photocatalytic mechanism for the degradation of methyl blue (MB) dye under UV-

light illumination reaction is suggested with the support of SnO2/La2O3 nanocomposite. 

SnO2/La2O3 NC catalyst's photocatalytic mechanism is depicted schematically in Fig. 10. 

Three factors that often influence the effectiveness and advancement of photocatalysts are: (i) 

reduced electron-hole recombination, (ii) UV light absorption, and (iii) particles size [43]. To 

investigate the oxidation and reduction in electron-hole recombination, the edge positions for 

the top of the conduction band (ECB) and bottom of the valence band (EVB) for La2O3 and 

SnO2 NPs were studied with the following equations: 

 

𝐸𝐶𝐵 =  𝜒 − 𝐸𝑒 − 0.5𝐸𝑔          (5) 

𝐸𝑉𝐵 = 𝐸𝐶𝐵 + 𝐸𝑔                       (6) 

 

Where ECB is the position of the conduction band edge and EVB is the position of the valence 

band edge. Ee is the energy of free electrons (approximately 4.5eV) on the hydrogen scale 

[44],[45]. The energy bandgap of developed La2O3 and SnO2 semiconductor nanoparticles is 

denoted by Eg. The electronegativity (χ) of SnO2 is 6.25eV and La2O3 is 5.28eV [45]. 

Employing Eqs (5) and (6), the band edge positions of semiconductor materials La2O3 and 

SnO2 were calculated, as shown in Table 3. 

 

Table 3. Calculated bend edge for SnO2 and La2O3 semiconductor materials. 

Catalyst Eg 

(eV) 

𝐸𝐶𝐵 

(eV) 

𝐸𝑉𝐵 

(eV) 

Electronegativity (χ) 

(eV) 

reference 

SnO2 3.7 -0.10 3.60 6.25 [45] 

La2O3 3.9 -1.17 2.73 5.28 [40] 

 

Whenever the incident light (h) is greater or equal to the SnO2 bandgap (Eg) under 

continuous UV light, the electron (e
-
) in the bottom of the EVB is driven to the top of the ECB 

by photons, and holes (h
+
) are formed to the bottom of the (EVB) valence band (Eq. 7). 

Further, these free photo-generated electrons (e
−
) on top of the (ECB) conduction band of SnO2 

were then injected into the ECB of La2O3 due to the match of energy and holes (h
+
) injected 

into the bottom of the EVB of La2O3 to the EVB of SnO2 (Eq. 8). Superoxide anion (O2
 

) 
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radicals are formed when free electrons in the conduction bands of n-type SnO2 and p-type 

La2O3 react with oxidation (Eq.9). Furthermore, when the hole in the valence band interacts 

with a free water molecule, hydroxyl radicals (OH) are formed (Eq.10). Furthermore, the hole 

in the valence band interacts with a free water molecule, resulting in the formation of 

hydroxyl radicals (OH) (Eq.10). These hydroxyl radicals (OH) and superoxide anion (O2
 

) 

react with the molecules of the MB dye to cause their degradation and release less toxic 

pollutants like CO2 and H2O. (Eq.11). As a result, the as-achieved SnO2-La2O3 

nanocomposite has excellent electron (e) - hole (h+) pair separation, allowing for outstanding 

stability and photocatalytic activity for photodegradation of methyl blue dye under UV-light. 

The band alignment results can confirm the generation of a p-n junction between SnO2 and 

La2O3. 

 

 
Fig. 10: The mechanisms of methylene blue dye degradation using SnO2/La2O3 

nanocomposite under UV light irradiation are depicted schematically. 

 

SnO2 +  La2O3  +  2h       SnO2 (eˉ + h
+ 

) + La2O3 (eˉ + h
+ 

)                                        (7) 

SnO2 (eˉ + h
+ 

) +  La2O3 (eˉ + h
+ 

)      SnO2 ( 2h
+ 

) + La2O3 ( 2eˉ )                               (8) 

La2O3 ( 2eˉ ) + 2O2      2O2
 

 + La2O3                                                                                                               (9) 

SnO2 ( 2h
+ 

) + 2OH
¯
   SnO2 +

 
 2OH

                                                                                                                  
(10) 

Dye (MB)  + O2
 

 + OH

          CO2 + H2O + other by product                                   (11) 

 

5. Conclusion  

In Summary, a relatively simple, efficient, and user-friendly co-precipitation approach for 

synthesizing pure SnO2, La2O3, and SnO2/La2O3 NCs. and examined them using various 

methods that operate as photocatalytic materials lighted by UV- light has been presented. The 

XRD results demonstrate the well-crystalline, proper phase composition, and impurity-free 

nature of the synthesized materials. FE-SEM, EDS, and elemental mapping analyses were 

used to identify the morphology of the sample, atomic weight distribution, and uniform 

composition of elements. The optical properties of the SnO2/La2O3 nano heterostructure 

materials were further investigated using Fourier transformation infrared (FT-IR) and UV-Vis 

diffuse reflectance spectroscopy. The SnO2/La2O3 nanocomposite performed well as a 

photocatalyst material for the reduction of Methylene blue dye from its water solution and 

therefore its catalytic performance was evaluated via periodic irradiation under UV light at 

regular intervals. Doping a reasonable amount of lanthanum oxides improves the 

photocatalytic activity and degradation performance of the SnO2/La2O3 NCs. The maximum 
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photodegradation percentage of 94% was found for the SnO2/La2O3 NCs, which were 

demonstrated to have superior photocatalytic performance than pure La2O3, and SnO2 

nanoparticles. Furthermore, when irradiated with UV light, the obtained SnO2/La2O3 NCs 

showed significant photodegradation efficiency, reusability, and stability after four 

consecutive cycles. These results suggest that the designed SnO2/La2O3 heterostructure might 

be a suitable choice for pollutant degradation from wastewater due to its catalytic 

performance. 
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ÖZET 

Mardin kenti Anadolu’nun güneydoğusunda konumlanan gerek kültürel yapısı gerekse tarihi 

kent dokusu özellikleriyle dikkat çeken kadim kentlerden biridir. Tarihte gerek birçok 

medeniyetin doğuşuna sahne olan ‘Bereketli Hilal’ olarak bilinen Mezopotamya sınırları 

içerisinde bulunması gerekse Süryanilerin önemli ibadet merkezi olan ‘Tur Abdin’ bölgesi 

içerisinde yer alması onun hem tarihi hem de kültürel zenginliğini gözler önüne serer. Tarih 

Öncesi çağlardan günümüze farklı birçok kültürel ve etnik grubun bir arada yaşadığı kentte 

çok katmanlı ve çokkültürlü yapı oldukça dikkat çekicidir. Günümüzde başta Türkler olmak 

üzere, Kürt, Arap ve Süryanilerin yaşadığı tarihi kent merkezi; farklı dil, din ve mezheplerin 

yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığı kozmopolit bir kent olma özelliği taşıdığını 

göstermektedir. Barındırdığı dil, din, inanç ve yaşayış çeşitliliğinin oluşturduğu çokkültürlü 

yapı kentin tarihi dokusunun şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.  

Çokkültürlü yapısının yanı sıra çevrenin topografik özellikleri de tarihi kentin kimliğinin 

oluşmasında önemli etkiye sahiptir. Doğal bir dokuya sahip olan tarihi kent bir yamaç 

yerleşimidir ve bu özelliğinden dolayı uzun dönemler boyunca doğrusal bir gelişim 

göstermiştir. Topografyaya uyum sağlamış mimari yapıları ve sokak dokusu ile tarihi kent 

merkezinin kendine özgü bir görünüme sahip olduğu açıktır. Eğim ile birlikte şekillenmiş olan 

tarihi kent merkezi, merdiven gibi dizilmiş mimari yapıları takip eden dar sokaklar ve kentin 

tacını andıran kalesi ile bir açık hava müzesi niteliği taşımaktadır. Kent kimliğinin bir parçası 

olan tarihi dokular; camiler, kiliseler, medreseler, hamamlar, konaklar, evler, abbaralar ve 

bunları birbirine bağlayan sokaklar ile bir bütün içerisindedir. Kent, söz konusu tarihi ve 

kültürel dokusu özellikleri dolayısıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası aday listesinde 

gösterilmektedir.  

Mardin tarihi kent dokusunu konu alan bu çalışmada kentin tarihi kimliğinin, koruma 

planlarının, alınan önlemlerin ve sorunların koruma ve geliştirme stratejileri açısından 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Mardin tarihi kent merkezini koruma ve 

geliştirme stratejileri açısından inceleyen yazın ve raporlar ele alınarak genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. Literatür araştırma sonuçları bir arada değerlendirildiğinde, tarihi 

kent merkezinin estetik görüntüsünde zaman içerisinde olumlu değişimler olduğu, ancak 

bununla beraber korumanın parçacıl yaklaşımla yapılmasından dolayı tarihi dokular arasında 

bağlantı sağlanamadığı anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mardin tarihi kent merkezi, Artuklu, tarihi doku, koruma. 
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MARDIN HISTORICAL CITY TEXTURE: EVALUATION IN TERMS OF 

CONSERVATION AND DEVELOPMENT STRATEGIES 

 

ABSTRACT 

The city of Mardin, located in the southeast of Anatolia, is one of the ancient cities that draws 

attention with its cultural structure and historical urban texture. Both its location within the 

borders of Mesopotamia known as the 'Fertile Crescent', which witnessed the birth of many 

civilizations in history, and its location in the 'Tur Abdin' region, which is an important 

worship center of the Assyrians, reveals both its historical and cultural richness. The multi-

layered and multicultural structure of the city, where many different cultural and ethnic 

groups live together from prehistoric times to the present, is quite remarkable. The historical 

city center where Kurds, Arabs and Assyrians, especially Turks, live today; It shows that it is 

a cosmopolitan city where different languages, religions and sects have lived together for 

centuries. The multicultural structure created by the diversity of language, religion, belief and 

life played an important role in shaping the historical texture of the city. 

In addition to its multicultural structure, the topographical features of the environment also 

have an important effect on the formation of the identity of the historical city. The historical 

city, which has a natural texture, is a hillside settlement and due to this feature, it has shown a 

linear development over long periods. It is clear that the historical city center has a unique 

appearance with its architectural structures adapted to the topography and street texture. The 

historical city center, which has been shaped with the slope, is an open-air museum with its 

narrow streets that follow the architectural structures like stairs and the castle that resembles 

the crown of the city. Historical textures that are a part of the urban identity; It is in a whole 

with mosques, churches, madrasahs, baths, mansions, houses, abbaras and the streets 

connecting them. The city is shown in the UNESCO World Cultural Heritage candidate list 

due to its historical and cultural texture. 

In this study, which is about the historical urban fabric of Mardin, it is aimed to evaluate the 

historical identity of the city, the conservation plans, the measures taken and the problems in 

terms of protection and development strategies. For this purpose, a general evaluation has 

been made by considering the literature and reports examining the historical city center of 

Mardin in terms of conservation and development strategies. When the results of the literature 

research are evaluated together, it is understood that there are positive changes in the aesthetic 

appearance of the historical city center over time, but there is no connection between the 

historical textures due to the partial approach of conservation. 

Keywords: Mardin historical city center, Artuklu, historical texture, conservation. 

 

 

1. Giriş 

Tarihi kent merkezlerinde koruma ve geliştirme stratejilerini belirleyen ve çalışmalara yön 

veren en önemli faktör kentin kimliğidir. Kentin kimliğini oluşturan öğelerin belirlenmesi, 

kenti algılamaya ve kente yönelik koruma ve geliştirme stratejilerinin oluşturulmasına katkı 

sağlar (Günaydın ve Altunkasa, 2019). Kent kimliğinin belirleyici faktörlerinden olan tarihsel 

ve kültürel miras, kimlik kavramının temelini oluşturmaktadır. Kentin belleği olan tarihi 

kentsel dokular korunarak bir sonraki kuşaklara aktarılması ve çağdaş yaşam koşulları 

doğrultusunda geliştirilmesi tarihi kentlerin geleceği açısından önem taşımaktadır (Kiper, 

2004).  

Mardin tarihi kent dokusunu oluşturan mimari yapıları, meydanı, cadde ve sokakları zaman 

içerisinde alınan-verilen göçler, kötü hava koşulları ve bakımsız kalması sebebiyle 

yıpranmaya başlamıştır. Bu bağlamda 2002 yılında Mardin tarihi kent merkezinin UNESCO 
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Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle birlikte yerel yönetimler ve bazı kurum ve 

kuruluşlar tarafından tarihi kentin korunmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.  

Mardin tarihi kent dokusunu konu alan bu çalışmada kentin tarihi kimliğinin, koruma 

planlarının, alınan önlemlerin ve sorunların koruma ve geliştirme stratejileri açısından 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Mardin tarihi kent merkezini koruma ve 

geliştirme stratejileri açısından inceleyen yazın ve raporlar ele alınarak genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

2. Mardin Tarihi Kent Dokusu Gelişim Süreci 

Mardin tarihi kenti antik dönemden 20. yüzyıla kadar geçen sürede hakimiyeti altına girdiği 

medeniyetlerden kültürel ve mekânsal izler taşımaktadır. Bu izler halen günümüzde de 

varlığını sürdürmektedir. Tarihi kent 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği 

altına girmiş ve kent bu yüzyılda kale eteklerine doğru gelişim göstermeye başlamıştır. Tarihi 

kentin gelişimi 20. yüzyıl sonlarına kadar devam etse de bu süreçte yaşanan savaşlar ve göçler 

tarihi kentin dokusunda değişikliklere sebebiyet vermiştir. Büyük değişimlere zemin 

hazırlayan olaylardan biri de tehcir kanunudur. Tehcir ile Hristiyan nüfusunun büyük oranda 

azalması mekânsal kullanımları etkilemiştir (Yekbun ve Altınörs, 2018). 

Cumhuriyet dönemiyle kentleşme olgusu değişmiş ve zamanla artan nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılayamayan tarihi kent değişimlere zorlanmıştır. Tarihi kentin ana caddesinin dar oluşu ve 

taşıt trafiğini kaldıramaması sebebiyle kentin güneyinde doğu batı yönlü paralel bir yol inşa 

edilmiştir. Ana aksın genişletilmesi ve yeni yolun yapımı sebebiyle bazı tarihi yapılar 

yıkılmıştır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte ekonomik ve sosyal yapıdaki değişim Hristiyan 

toplumun yeniden göçüne neden olmuştur (Yekbun ve Altınörs, 2018).  

Göçler ile beraber boş kalan alanları 1950 yılından itibaren köyden kente göç eden nüfusun 

doldurması kentsel mekânda değişimler meydana getirmiştir (Alioğlu, 2003). Alınan göçlerin 

gecekondulaşmaya ortam hazırlaması tarihi kentin çevresinde yeni yerleşim alanlarının 

açılmasında etkili olmuştur (Türkoğlu, 1973). 1970’li yıllara gelindiğinde ise göçler hem 

kentsel hem sosyal dokuda farklılıklar oluşmasında önemli faktör olmuştur. Hristiyan nüfusun 

azalması kentsel mekandaki değişimlerin yanında sosyal ve ekonomik dokudaki değişimleri 

de etkilemiştir (Aydın vd., 2000). Genişletilen yollar ve eklenen yeni yapılar tarihi dokuda 

yapısal bozukluklara neden olmuştur. 

Değişimlere ve kimi zaman tahribata uğramış olan tarihi kent 1980 yılı sonrası yasal çerçeve 

ile tarihi kentlerin yapı bazında korunmaya başlanması ve Mardin tarihi kent merkezinin 

“Kentsel Sit Alanı” ilan edilmesiyle koruma algısının etkisi altına girmiştir. Tarihi kent 

merkezi koruma sorunlarıyla karşılaşması ve kararların yeterli olmaması sebebiyle 1993 

yılında Mardin Koruma Amaçlı İmar Planı yürürlüğe girmiştir. Alınan kararlar ile tarihi kent 

merkezindeki yapılaşma durdurulmuş ve yeni yerleşme alanları belirlenmiştir. Fakat alınan 

kararlar koruma-kullanma dengesinin sağlanması açısından yetersiz kalmış ve tarihi dokunun 

sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlar ortaya çıkmıştır (Yekbun ve Altınörs, 2018). 

3. Mardin Tarihi Kent Merkezinde Koruma ve Geliştirme Stratejileri 

Sözü edilen tarihi kent merkezi, Mardin ili Artuklu ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Halk arasında eski Mardin olarak tarif edilen tarihi kent merkezi bir kentsel sit alanıdır 

(Resim 2). Alan kentin tek taşıt ulaşımının sağlanabildiği 1. Cadde olarak adlandırılan ana 

caddesi, ana cadde çevresinde gelişen mahalle dokusu ve tarihi kentin merkezi olan 

kalesinden oluşmaktadır. Tarihi kentsel dokuyu oluşturan camiler, kiliseler, evler, hamamlar, 

medreseler ve konaklar topografya ile uyum içinde konumlanmıştır. Mimari yapıları iklim 

koşullarına göre şekillenmiş olup yapı cephesi güneye yönelmiştir. Tarihi kentsel doku 

mimarisi Mardin taşı veya Nahit taşı olarak adlandırılan yapı malzemesinden oluşmaktadır. 

Tarihi kent dokusunun yapı mimarisinde göze çarpan özelliklerden bir diğeri avluya ve terasa 

sahip olmasıdır. Ana cadde aksı küçük kollara ayrılarak sokak dokusunu meydana getirmiştir. 

Sokakları birbirine bağlayan kubbe şeklindeki abbaralar sokak geçişlerini oluşturmaktadır. 
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Mardin tarihi kent merkezi denince akla gelen Cumhuriyet Meydanı, Mardin Kalesi, 

Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Şehidiye Cami, Latifiye Cami, Deyrül Zahferan 

Manastırı, Kırklar Kilisesi, Mardin Müzesi ve Mardin taş evleri gibi önemli noktalardan 

bahsedebiliriz (Resim 1).  

 

 
Resim 1: Mardin Tarihi Kent Merkezi Genel Görünüm (URL-1, 2023). 

 

 
Resim 2: Mardin Kentsel Sit Alanı Uydu Görüntüsü (URL-2, 2023). 

 

Mardin tarihi kent dokusunun özgünlüğü günümüzde halen dikkatleri üstüne çekmeye devam 

etmektedir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girmesi tarihi kent merkezi için 

dönüm noktası olmuştur. Geçici listeden kalıcı listeye alınma isteği sadece yerel yönetimleri 

değil merkezi yönetimleri de harekete geçirmiştir. Bu durumun hem tarihi kentte birçok 

sektörü canlandırması ihtimali hem de ekonomik katma değer getirisini arttırması olasılığı, 

kurum ve kuruluşların yeni projeler için adımlar atmasını sağlamıştır. 

Koruma ve geliştirme stratejilerinin temelini belirleyen Koruma Amaçlı İmar Planı’nda 100 

civarında yapının öncelikli olarak onarımı ve sağlıklaştırılması ön görülmüştür (Çağlayan, 

2021). Mardin tarihi kentin UNESCO Dünya Miras Listesine alınmasıyla birlikte 2009 yılında 

Mardin Valiliği tarafından ‘Tarihi Dönüşüm Projesi’ adı altında birçok çalışma yürütülmeye 

başlanmıştır (Avcı, 2013; Çağlayan, 2021). Bu faaliyetler tarihi dokunun alt yapı ve üst yapı 

onarım çalışmaları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, sonradan eklenen yapıların yıkılma 

kararları, restorasyon çalışmaları ve tarihi dokunun canlanması için uygulanan ve 

uygulanması planlanan projelerden oluşmaktadır (Şekil 1). Bu kapsamda çalışmalar özet 

olarak aşağıda verilmektedir. 
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Şekil 1: Mardin Tarihi Kent Merkezinde Bölgesel Koruma Çalışmalarının Konumu (Çalışma 

kapsamında hazırlanmıştır). 

 

Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları 

Tarihi kentin elektrik ve telefon hatları yeraltına alınmış, ayrıca kanalizasyon ve içme suyu 

şebekeleri yenilenmiştir. Kentin ana caddesi olan ve 3 km uzunluğundaki 1. Cadde üstyapı 

çalışmaları tamamlanmış olup, ara sokakların çalışmaları ise devam etmektedir (Çağlayan, 

2021). 

Betonarme Yapıların Yıkılması 

Koruma kurulunun önerileri çerçevesinde tarihi kent dokusuna uygun olmayan betonarme 

yapıların ve yapının özgün biçimine aykırı olan sonradan eklenmiş bölümlerin yıkılma 

kararları verilmiştir. Belediye tarafından denetlenen yıkımlar, bütçeye göre belirli aralıklarla 

yapılmaktadır (Resim 3) (Mimarlık, 2009). 

 

 
Resim 3: Mardin Tarihi Kent Merkezindeki Betonarme Yapıların Yıkım Çalışması (URL-3, 

2022). 

Tarihi Yapıların Restorasyon Çalışmaları 

Tarihi kent merkezinde yer alan askeri ve kamu binaları, konaklar ve daha birçok tescilli yapı 

yıpranma sebebiyle restore edilmektedir. Restorasyonu tamamlanan yapıların işlev değişikliği 

ile tekrar kullanılması sağlanmıştır (Çağlayan, 2021). Tescilli yapıların bir kısmı 

kamulaştırılarak tarihi bölgenin ihtiyaçlarına göre işlevi değiştirilmiştir (Resim 4 ve 5). İşlev 

değişikliğine gidilen yapılar daha çok sosyal tesis, eğitim birimi, ticari birim, müze ve otel 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (Resim 5). 
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Resim 4: Şantana Konağı Restorasyon Öncesi Görünüm (Mardin Artuklu Üniversitesi Arşivi, 

2011). 

 

 
Resim 5: Şantana Konağı Restorasyon Sonrası Görünüm (Yeşilbaş, 2019). 

Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları  
Sokak sağlıklaştırma çalışmaları Mardin Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalan 1.Cadde 

ve caddeye bağlı sokakların sağlıklaştırma işini kapsamaktadır. Kentsel Sit Alanı girişindeki 

Diyarbakır Kapı mahallesinden başlanarak Mardin Müzesi ve Ulu Camii noktasına kadar 

varan aksları içeren bu çalışmada 6 sokak aksı ve 1 ana cadde sağlıklaştırılmıştır (Şekil 2). Bu 

kapsamda sokaklar ve tek taşıt ulaşımı olan 1. Caddenin cephesi iyileştirilmiş, dokuya aykırı 

eklenti duvarları temizlenmiş ve doku ile uygun donatı elemanları eklenmiştir (Resim 6 ve 7). 

Amaç turistlerin en çok uğrak noktası olan ara sokakların eski görünümünün 

kazandırılmasıdır (Mardin Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu 

Fizibilite Raporu, 2019). 

 

 
Şekil 2: Mardin Kentsel Sit Alanında Sokak Sağlıklaştırma Çalışması Krokisi (Mardin 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB Arşivi). 
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Resim 6: Sokak Sağlıklaştırma Çalışması Öncesi ve Sonrası Görünümü (Mardin Büyükşehir 

belediyesi KUDEB Arşivi). 

 
Resim 7: Sokak Sağlıklaştırma Çalışması Öncesi ve Sonrası Görünümü (Mardin Büyükşehir 

belediyesi KUDEB Arşivi). 

 

Tarihi Çarşıları İyileştirme Çalışması 

Mardin Kentsel Sit Alanı merkezinde yer alan 7 adet tarihi çarşının onarılması (Resim 8), 

cephe bütünlüğünün sağlanması ve yeni destinasyon alanları oluşturma amacıyla başlanan 

proje, Dicle kalkınma Ajansı’nın finansman desteğiyle 2022 yılında tamamlanmıştır (Mardin 

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu Fizibilite Raporu, 2019). 

 

 
Resim 8: Tarihi Çarşıların İyileştirme Öncesi (a) (URL-4, 2022) ve Sonrası (b ve c) (Mardin 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB Fizibilite Raporu). 

 

Meydan Düzenleme ve Otopark Projesi 

Mardin Kentsel Sit Alanının merkezi olan Cumhuriyet Meydanı bölge halkının ve gelen 

ziyaretçilerin yaya olarak daha rahat kullanabileceği bir alan oluşturma ve kentteki sosyal 

yaşantıyı zenginleştirme amacıyla düzenlenmiştir (Resim 9). Meydana yer altı otoparkı 

eklenmiştir (Resim 9) (Mardin Büyükşehir Belediyesi Koruma Denetleme ve Uygulama 

Bürosu Fizibilite Raporu, 2019). Kentsel Sit Alanının giriş bölümünde yer alan ve tarihi 

a b c 
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kentin trafik sorununu çözmek için 800 araçlı çok katlı otopark projesi devam etmektedir 

(Çağlayan, 2021). 

 
Resim 9: Meydan Düzenleme Projesi Sonrası Cumhuriyet Meydanı (Mardin Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Fizibilite Raporu). 

 

 
Resim 10: Cumhuriyet Meydanı’ndaki Yeraltı Otoparkı (Mardin Büyükşehir Belediyesi 

KUDEB Fizibilite Raporu). 

 

Mardin Kalesi Kaya Islah Projesi 

Mardin Kalesi’nin güçlendirme projesi olarak güvenlik riski oluşturan kaya düşmesinin 

önlenmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca, kalenin içerisinde arkeolojik kazı 

çalışmaları yürütülmektedir (Çağlayan, 2021). 

Kentsel Dönüşüm ve Tarihi Mağaralar 
Mardin ili Artuklu ilçesi Kentsel Sit Alanı Etkileşim Geçiş Alanı içerisinde yer alan Saraçoğlu 

ve Ensar mahallelerinde bulunan 1671 konutun tarihi kentin dokusuna uygun olarak 

düzenlenmesi amaçlanan kentsel dönüşüm projesi planlanmaktadır (Çağlayan, 2021). 

Saraçoğlu mahallesinde bulunan tarihi mağaralar da restorasyonu planlanan çalışmalar 

arasındadır. Restorasyon sonrasında bu mağaraların Mardin zanaat kültürünün devam 

ettirilmesi amacıyla atölyeler olarak kullanılması düşünülmektedir. 

Sürdürülebilir Turizm Projesi 

Mardin tarihi kent merkezi için önemli yere sahip olan turizm sektörünün hem ekonomik hem 

sosyal gelişim açısından getirileri yadsınamaz. Turizm sektöründe kaliteyi, rekabetçiliği ve 

Mardin tarihi kentinin bilinirliliğini arttırmak amacıyla sürdürülebilir turizm projesi 
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oluşturulmuştur. İlgili projede öncelikle turizm sektöründe kaliteyi arttırmak amacıyla hizmet 

alt yapısının güçlendirilmesi hedeflenmiş olup, bu kapsamda nitelikli eleman yetiştirilmesi 

için eğitimler düzenlenmiştir. Sit alanının fiziksel turizm altyapısının güçlendirilmesi 

amacıyla ise 1. Cadde’de yer alan ticari birimlerin ön giriş cepheleri iyileştirilmiştir. Projenin 

2023 turizm vizyonu belirlenmiş ve finansman destekleri sağlanmıştır (Mardin Valiliği, 2015; 

Çağlayan, 2021). 

4. Sonuç ve Değerlendirme  

Bu çalışmada Mardin ili Artuklu ilçesinde yer alan ve bir kentsel sit alanı olan Mardin tarihi 

kent merkezinin özgün kent dokusu ele alınmıştır. Tarihi kentin kimliğini oluşturan kültürel 

mirası koruma ve kentsel yaşam ile bütünleştirme çabası üzerinden tarihi kent dokusunun 

sürdürülebilirliğine ilişkin koruma ve geliştirme stratejileri değerlendirilmiştir. 

1993 yılında hazırlanan Mardin Koruma Amaçlı İmar Planı son olarak 2020 yılında 

güncellendiği ve güncelleme çalışmalarının devam ettiği bilinmektedir (Mardin Artuklu 

Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Arşivi, 2022). Sağlıklaştırma, iyileştirme 

ve canlandırma çalışmalarında tarihi dokuya sonradan eklenmiş parçaların temizlenmesi, 

dokunun onarılması gibi uygulamalar sayesinde estetik görünümde olumlu değişimler 

sağlanmıştır. Çalışmaların uygulama öncesi ve sonrası fotoğrafları incelendiğinde, dokunun 

özüne ulaşıldığı anlaşılmaktadır.  

Ancak diğer yandan, meydan düzenleme projesinin tarihi kentin özgün dokusu ile uyuşmadığı 

görülmektedir. Meydanın kentsel tasarım projesinde zemin kaplaması olarak traverten 

mermer ve bazalt taş kullanılması, Mardin taş mimarisine uygun değildir. Tarihi sit alanının 

silüetinin değişmesine yol açan kod hataları bulunmaktadır. Kod farklılıklarının hesaba 

katılmamış olması meydanda yağış sonrası su birikintilerine neden olmaktadır. Tasarımın 

tarihi kent dokusuna uygunluğu da ayrı bir eleştiri konusudur (Aydın ve Kutlu, 2021). 

Sokak sağlıklaştırma ve tarihi çarşıların iyileştirilmesi çalışmaları incelendiğinde ise koruma-

kullanma stratejisi açısından bütüncül bir yaklaşımın olmadığı görülmektedir. Koruma 

uygulamalarının belirli bir noktada toplanması ve diğer alanlarla etkileşimin sağlanmaması 

hem bölgesel farklılıklara hem de bağlantı kopukluklarına yol açmıştır. Bunlarla beraber 

genel bir değerlendirme yapıldığında tarihi kent merkezini koruma ve geliştirme 

yaklaşımlarının önceki durumuna kıyasla kente canlılık kazandırdığı açıktır. 
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ABSTRACT 

The advent of technology is tremendously useful for improving the quality of life. In recent 

years, technological developments have made the mining of space energy and resources 

possible. All thanks to technology, as the energy and resource supplies of the Earth continue 

to dwindle; the outer space is now an argument for fresh supplies. According to Feng (2020), 

governments are now implementing legislation and programmes that allow for resource 

mining in the outer space. Space mining refers to the exploitation of the resources in the space 

out of this world. This paper is a content survey of the technology behind space mining. The 

paper discussion is mining. The possible challenges confronting space mining practices were 

discussed in the paper.  The paper also propounded some possible solution for sustainable 

space mining. For the purpose of the paper discussion, formulated questions were 

administered to respondents using online Google form questionnaire instrument. The 

responses gathered were collated and subjected to reliability analysis. The paper concludes 

that space mining is no more a novel story but rather a proven reality. Finally, 

recommendations were made based on the paper discussion.  

Keyword: Space Mining, Technology, Scientific Augment, Limited Resources. 

 

INTRODUCTION 

Thanks to the advent of technology, the dream of travelling outside the Earth as now becomes 

a reality. In recent years, technological developments have made the mining of space energy 

and resources possible. Space mining a super category of space resource activities that is 

focused on regular, systematic surveying, planning, , processing, extracting and transport of 

space resources in the form of primary space products such as mineral ores processed from 

sulfides or oxides to pure metallic forms to  be used in the manufacturing and construction 

industry. Other resources include isotopes or volatiles to be used as fuel and energy sources. 

As the Earth’s unrenewable resources are running low, scientists are restlessly working on 

mining valuable metals sourced from outer space. According to Statista (2019), scientists 

have discovered that Asteroids such as Davida or Ryugu are endowed with abundant mineral 

resources worth quintillion of money values. The exploitation of these asteroids could serve 

as augment that provides sustainable solution for mankind and its limited resources on Earth. 

Crawford (2019), state that Professor Ian Crawford have opined that the interest on the 

possibility of using the resources of the solar system in the future to supplement the economic 

resources of our planet is very high.  

RELATED LITERATURE 

Space mining refers to the exploitation of the resources in the space out of this world. 

According to Feng (2020), governments are now implementing legislation and programmes 

that allow for resource mining in the outer space. Butler (2017) predicts that the Earth 

resources might get exhausted in the year interval ranging between 50 and 60 years, 

respectively. Sanders (2018) denote that there are sufficient amount of resources that can be 

exploited as asteroids are belt at shuttling amongst Mars, Jupiter and nearby planets that are 

close to Earth.  
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The Need for Space Mining 
There is a growing need for moving into outer space in search for the depreciating and limited 

Earth resources. Global warming is a factor considered as urgently requiring serious attention 

by people all around the world looking at the drastically changing climate of Earth. 

Resolutions are made for the reconciliation for outer exploitation of the resources found in 

other planets, so as to augment the limited Earth resources. Other factor to be considered is 

that mining adds to water pollution, air pollution and invariably causes the destruction of 

Earth landscape. The mining of chemicals like sulfuric acid, cyanide and chlorine affects the 

biodiversity of the Earth resulting to the harm of animals and all lives around the mines.  

Space Mining Impediments 
There are numerous challenges confronting the dawn of space mining. These include:- 

1. Environmental contamination: 

Space mining activities are hazardous to animal and other lives. Contamination arise 

from these activities thereby affecting the outer space and the Earth environment. 

According to Su (2017), this contamination may include hazardous waste which is 

physically or chemically dangerous. 

2. Conflicts between Multiple States: 

Space resources is expected to follow a ‘first come, first serve’ approach which is 

appropriated to some extend of freedom of exploration. Allocation by the ‘first come, 

first serve’ approach require little or no intervention of the government to deter 

another one (called a ‘junior’) from displaying the rightful first comer (called a 

‘senior’). However, overprotecting the senior by priority rights could run the risk of 

disorder. 

Solution for Space Mining Sustainability 
The following principles can be incorporated to ensure sustainable development of space 

mining. These should include:- 

1. Ensuring sufficient investment. 

2. Promoting environmental preservation and protection. 

3. Strengthening International Cooperation. 

4. Guaranteeing Legal Certainty. 

MATERIALS AND METHODS 
This paper adopted a content survey of the technology behind Space mining. In order to 

acquire useful information needed for the paper discussion, copies of questionnaire instrument 

were administered to respondents using online Google form. The responses obtained were 

subjected to Cronbach’s alpha reliability analysis by specialist. The result of 0.87 gave a good 

reliability index of the instrument. The entire exercise took place within 43 days before 

completion.  
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RESULTS AND DISCUSSION 

 
 

The responses to the question raised in Fig. 1 indicates that a significant number of the 

respondents concur that space mining activities comprises of  the exploitation, exploration, 

and utilization of natural resources found on the Moon, other planets and near-Earth asteroids 

(NEAs). The respondents further explain that primarily, in the course of mining in the space, a 

rich diversity of useful materials such as minerals, gases (mainly Helium-3), metals and water 

found.  

 
The analysis chart in Fig. 2 denotes that a significant number of respondents agree with the 

statement that  miners on asteroids use similar techniques used on Earth. According to the 

respondents, desired materials are scraped off the asteroid, and tunnel into veins of specific 

substances. The respondents attested that scraping or strip mining will cause valuable ore to 

float off the asteroid.  
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The Analysis table in Fig.3 clearly shows that a huge number of the respondents asserted that 

space mining is very profitable. The respondents denoted that metal and REE deposits in 

asteroids are marginally more certain with NASA estimating to be at least 80,000 nickel and 

iron-rich objects in the asteroid whose value could be more than $100 quadrillion.  

 

 

 
 

The pictorial analysis in Fig. 4 indicates that a higher number of the respondents supported 

the fact that space mining serves as an approach to complement Earth-based supplies of rare 

earth resources. The respondents also affirmed that the technology behind space mining is 

pivoting its potentials towards economic viability and technological feasibility.  
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The analysis chart in Fig. 5 depicts that a significant number of respondents agree with the 

statement that metals found in the space include gold, iron, nickel, helium-3 and platinum 

group metals. The respondents pointed out that these valuables such as helium-3 may become 

a valuable resource in the future if nuclear fusion becomes widespread.  

 

 

 
 

The chat analysis in Fig.6 shows that a higher number of the respondents agree with the 

statement that space mining is not a fantasy. Although, the respondents explain that the 

process involved in space mining is extremely complicated but it is realistic with the modern 

day evoking technologies. 

 

CONCLUSION 
This paper has discussed the fundamental concept of space mining. The possible challenges 

confronting space mining practices were discussed in the paper.  The paper also propounded 

some possible solution for sustainable space mining. The paper affirmed that space mining is 

no more a novel story but rather a proven reality.  

 

RECOMMENDATION 
The following recommendations were made base on the findings of this paper: 

1. Since space mining is aimed at the betterment of the future, the activities 

involved should be carried out with all diligence and high standard. 

2. The gap between technology and knowledge should be bridged in developing 

nations to enhance futuristic development that can aid the attainment of 

worldwide stability and peace. 

3. There should be mutual derived benefits between international community and 

neighborhood. 
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4. There should be balance in the interest of both developed and developing nations 

to enhance exclusive reconciliation. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de organ bağışı konusunda yayınlanan kamu spotlarının içerik analizi 

yöntemiyle incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmaya Sağlık Bakanlığı tarafından organ 

bağışı konusunda 2012-2022 yılları arasında yayınlanan ve ulaşılabilen tüm kamu spotları 

dahil edilmiştir. Organ bağışı konusunda 12 kamu spotu incelenmiş, bunlar 1’inin (% 8,33) 

zorunlu yayın olduğu belirlenmiştir. En fazla kamu spotunun 2013 yılında yayınlandığı 

görülmektedir. Kamu spotlarının 8’inde (% 66,66) canlandırma ve sunum, 4’ünde (% 33,33) 

sadece sunum kullanılmıştır. Kamu spotlarında 67’si  (% 77,9) yetişkin, 19’u (% 22,09) çocuk 

olmak üzere toplam 86 kişi yer almıştır. 9’unda (% 75) konu hakkında uzmanlığa sahip, 

otorite konumunda olan, sivil toplum örgütü yetkilisi ve ünlü karakterlere yer verilmiştir. 

10’unda (% 83,33) yazılı mesaj kullanılmıştır.  

11 kamu spotunda (% 91,66) araştırma sonuçlarına ya da istatistiki veriye dayalı bilgi 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte organ bağışı konusunda yanlış bilgilenmeyi veya inanç 

biçimiyle ilgili olarak oluşabilen olumsuz tutumu kırmaya ya da bu kapsamdaki hususları 

aydınlatmaya yönelik bir içerik bulunmamaktadır. Çalışmalar, organ bağışı konusunda 

toplumun yeterli bilgi sahibi olmadığını, kişilerin yanlış bilgi sahibi olduğunu, bağışı 

inançlarına uygun görmediğini ve bu nedenle yeterli bağışın olmadığını ortaya koymaktadır. 

İncelenen kamu spotlarının teşvik edici nitelikte hazırlandığı ancak kanıta dayalı içeriğin 

yeterli olmadığı dikkat çekmektedir. Temelsiz bilgi ve mitlerin ortadan kaldırılmasına yönelik 

çalışmaların artırılması gerektiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, Kamu spotu, İçerik analizi yöntemi. 

 

 

INVESTIGATION OF PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTS RELATED TO 

ORGAN DONATION BY CONTENT ANALYSIS METHOD 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the public service announcements about organ donation 

in Turkey by using content analysis method. All public service announcements published and 

accessible by the Ministry of Health between 2012 and 2022 on organ donation were included 

in the study.12 public service announcements on organ donation were examined, and it was 

determined that 1 (8.33%) of them were compulsory broadcasts. It is seen that the highest 

number of public service announcements were broadcast in 2013. Animation and presentation 

were used in 8 (66.66%) of the public service announcements, and only presentation was used 

in 4 (33.33%). A total of 86 people, 67 (77.9%) adults and 19 (22.09%) children, took part in 

the public service announcements. 9 of them (75%) were experts on the subject, in a position 

of authority, non-governmental organization officials and famous characters. Written 

messages were used in 10 (83.33%). There is no information based on research results or 

statistical data in 11 public service announcements (91,66%). However, there is no content to 

break the misinformation about organ donation or the negative attitude that may occur about 

the way of belief, or to illuminate the issues within this scope. Studies reveal that the society 
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does not have enough information about organ donation, people have wrong information, 

don't see the donation in accordance with their beliefs, and therefore there is not enough 

donation. It is noteworthy that the examined public service announcements are prepared as 

encouraging, but the evidence-based content is not sufficient. It is thought that efforts to 

eliminate baseless information and myths should be increased. 

Keywords: Organ donation, Public service announcements, Content analysis method. 

 

1. GİRİŞ  

Organ nakli, bir organın ya da dokunun kaybedilmesi ya da işlevlerini yerine getirememesi 

nedeniyle canlı ya da ölü bir vericiden sağlam olan ve aynı görevi yerine getirecek bir organın 

nakledilmesidir. Organ nakli birçok rahatsızlık için alternatifi olmayan bir tedavi biçimidir 

(Özbolat, 2017, s.63). Organ bağışı ise, kişinin hayatta iken, kendi özgür iradesi ile yaşamı 

sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılmasına izin 

vermesidir (U.S National Library of Medicine, 2017). Organ bağışı canlı vericiden ve 

kadavradan olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir.  Ülkemizde eğer kişi hayattayken 

vasiyetname veya bağış kartı almak suretiyle organlarını bağışlamamışsa,  vefatı halinde 

yakınlarından organ bağışı için izin istenir. Eğer yakınları buna rıza gösterirse kişinin 

organları alınabilir. Aile hiçbir zaman buna zorlanmaz ve diledikleri gibi karar verme hakkına 

sahiptir (Sağlık Bakanlığı, 2018). 

Ülkemiz organ bağışı konusunda istenen noktada değildir ve nakil bekleyen çok sayıda hasta 

bulunmaktadır. Organ naklinin gerçekleşmesi için bazı tıbbi koşulların sağlanması 

zorunluluğu, organın alınabilmesi için belirli koşulların aranması gerekliliği, organ bağışına 

yönelik yeterli bilgi ve farkındalığın oluşmaması ve konuya yönelik farklı inanç biçimlerinin 

baskın rol oynaması gibi çeşitli nedenler bu durumun temel nedenleri arasında görülmektedir. 

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve konu ile ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşları organ bağışını 

arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar arasında organ 

bağışını teşvik etmek amacıyla hazırlanan kamu spotları önemli bir yer tutmaktadır.  

Bu çalışmada ile organ bağışı konusundaki önemli hususlar hakkında kısa bilgilere yer 

verilerek, ülkemizdeki mevcut durumun ortaya konması ve organ bağışına teşvik etmek için 

kullanılan araçlardan biri olarak kamu spotlarının ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla 

ülkemizde organ bağışı konusunda yayınlanan kamu spotları içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Ülkemizde kamu spotlarını içerik analizi yönteminden yararlanarak inceleyen 

çok az sayıda çalışma mevcuttur. Ancak organ bağışı konusunda yayınlanan kamu spotlarının 

içerik analizi yöntemiyle incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Bu yönüyle çalışmanın 

özgün olduğu düşünülmektedir.   

1.1. Organ Nakli ve Organ Bağışı 

Organ nakli, başka hiçbir tıbbi çözümün olmaması nedeniyle, bir insanın organ ya da 

dokularının ihtiyacı olan başka birine tedavi amacıyla nakledilmesidir (Sağlık Bakanlığı, 

2018). Nakil işlemleri iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlar canlı vericiden ya da beyin ölümü 

gelişmiş (kadavra) kişilerden yapılmaktadır. Canlı vericiden yapılan nakillerde söz konusu 

olan organlar, genellikle böbrek, karaciğer, akciğer gibi organlardır. Canlı vericiden yapılan 

nakiller, kadavradan organ bağışının yeterli sayıda olmaması nedeniyle başvurulmak zorunda 

kalınan bir yöntemdir  (Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018).  

Ülkemizde nakiller her iki şekilde de yapılmaktadır. ABD ve AB Ülkelerinde nakillerin %60-

70’ini kadavra vericiden yapılan nakiller oluşturmaktadır. Ülkemizde kadavradan bağış yeterli 

olmadığından nakillerin %70-75’i canlı vericiden yapılmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2018).  

Organ nakli için organlarının kullanılabilmesi, bir yoğun bakım ünitesinde beyin ölümünün 

gerçekleşmesini ve ölüme ilişkin tıbbi kararın alınmasını gerektirmektedir. Diğer ölüm 

hallerinde, ölen kişiden organ alınamamaktadır (Türkiye Böbrek Vakfı, 2010).  

Bağışlanabilen organlar arasında böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, pankreas ve bağırsak gibi iç 
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organlar, doku, kemik, kemik iliği ve kornea bulunmaktadır (U.S National Library of 

Medicine, 2017). 

29.05.1979 tarihli ve 2238 sayılı, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli 

Hakkında Kanun’da, yaşayan kişilerden organ ve doku alınması bazı şartlara bağlanmıştır. 

Buna göre 18 yaşını doldurmamış ve ayır etme gücü bulunmayan kişilerden organ ve doku 

alınması yasaklanmıştır. Bu şartları taşıyan kişilerin ise verici olabilmesi için en az iki tanık 

huzurunda açık, bilinçli ve etkiden uzak olarak önceden verilmiş yazılı-imzalı veya iki tanık 

önünde sözel beyan ederek imzaladığı tutanağın hekim tarafından onaylanması zorunludur. 

Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ ve 

dokuların alınması yasaktır. Bu nedenle organ ve doku alacak hekimler organ ve doku 

alınmasının yaratacağı tehlike ile bunun tıbbi, ailevi ve sosyal sonuçlarına ilişkin yeterli 

bilgilendirmeyi yapması, yasalara uygun olmayan işlemleri reddetmesi, bu süreçte etik 

hassasiyetlere dikkat etmesi gerekmektedir 

(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf).   

Kadavradan organ naklinin yapılabilmesi için kanunla tanımlanan tıbbi ölümün gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Ancak her ölünün organları organ nakli için kullanılamamaktadır. Bununla 

birlikte yoğun bakım servislerinde ölüm tanısı konulanlar dışındaki ölümlerde organların 

kullanılması mümkün değildir. Çünkü naklin gerçekleşmesi 5-6 saat gibi dar bir zaman 

aralığında yapılmalıdır. Aksi halde organlar fonksiyonunu yitirmektedir (Acar, 2010, s. 19).   

29/05/1979 tarihli ve 2238 sayılı, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli 

Hakkında Kanununun 11. ve 12. maddesinde ölüm halinin saptanmasına yer verilmiştir.  

Buna göre ölümün saptanması biri nörolog veya nöroşirurjiyen, biri de anesteziyolji ve 

reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp 

kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verileceği, alıcının müdavi hekimi ile organ ve 

dokuyu alacak, saklayacak, aşılayacak ve nakli gerçekleştirecek hekimlerin,  ölüm halini 

saptayacak hekimler kurulunda yer alamayacağı hükme bağlanmıştır 

(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf).  

Organ ve dokunun kullanılabilmesi için uygun koşullar olsa bile, vefat eden kişinin 

organlarının kullanılabilmesi ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde vefat 

edenin hayatta iken organ bağışı konusunda verdiği beyan esas alınırken bazılarında ailenin 

onayı aranmaktadır (Altınanahtar, 2016, s. 14).  

Bir kişi sağ iken vücudunun tamamını ve dokularını, teşhis, tedavi ve bilimsel amaçlar için 

bıraktığını resmi ya da yazılı olarak vasiyetle belirtmediği veya bu isteğini iki tanık huzurunda 

açıklamadığı takdirde sırasıyla ölüm anında kişinin yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana 

veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakının 

muvafakat vermesiyle ölüden organ veya doku alınabilmektedir.  Aksine bir vasiyet ibraz 

edilmemişse, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokuların alınabilmesi 

mümkündür. Kişi, sağlığında kendisinden, ölümünden sonra organ veya doku alınmasına 

karşı olduğunu belirtmişse eğer, organ ve doku alınması mümkün olmamaktadır. Kaza veya 

doğal afetler sonucu yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında izin alınacak yakınları yoksa 

sağlam doku ve organlar, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan ve naklinde ivedilik ve 

tıbbi zorunluluk bulunan kişilere vasiyet ve rıza aranmaksızın nakledilebilir 

(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf). 

1.2. Yetersiz organ bağışının nedenleri 

Ülkemizde yeterli organ bağışı yapılmamaktadır. Organ açığının ve bu açığın giderek 

büyümesinin en önemli nedenlerinden biri ailelerin organ bağışını reddetmeleridir. Katı 

çekilme hakkının kullanıldığı ülkeler dışında, vericinin tercihleri ne olursa olsun, nihai kararı 

verme hakkı aile yakınlarınındır. Bu nedenle bireyler organ bağışına ilişkin şahitler huzurunda 

gerekli resmi evrakı doldurmuş olsa bile, ailelerin en son durumda organ bağışını reddetmesi 

durumunda organ nakli imkânsız hale gelmektedir. Bu durum tamamıyla yasal düzenlemelere 
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dayanmamaktadır. Birçok ülkenin kanunlarında aile yakınlarının muvafakatına ilişkin madde 

olmamasına karşılık, doktorlar gelecekte doğabilecek hukuki problemlerin önüne geçmek 

amacıyla aile yakınlarının taleplerine göre hareket etme eğilimindedirler (Altınanahtar, 2016, 

s. 14).  

Ülkemiz organ nakline ilişkin önemli gelişmeler kaydetmiştir. Organ nakli olan hastalardan 

hiçbir ücret alınmamaktadır. Ayrıca nakil sonrası takip ve tedavilerden de aynı şekilde bu 

hastalardan hiçbir ücret alınmamaktadır ( Sağlık Bakanlığı, 2018 ).  

 

Tablo 1: Yıllara Göre Toplam Beyin Ölümleri İçinde Aile İzin Oranı (%) 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2018.  

 

Tablo 2: Nakil Bekleyen Hasta Sayısı 

BEKLEYEN HASTA SAYISI 

Kurum türü Böbrek  Karaciğer Kalp Pankreas Akciğer  Toplam 

Sağlık 

Bakanlığı 3.526  183  402  5  46  4.160  

Devlet 

Üniversitesi 9.753  1.188  510  142  5  11.531  

Vakıf 

Üniversitesi 1.657  190  63  11  

 

1.914  

Özel Hastane 7.233  574  38  131  

 

7.950  

TOPLAM 22.169  2.135  1.013  289  51   25.539  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı,  2018.  

 

Tablo 3: Yıllara göre organ ve doku bağış kartı alan kişi sayısı  

Yıl  2011  2012  2013  2014  2015  2016  Toplam  

Bağışçı 

Sayısı  

1462  2237  38.558  67.886  60.439  73.714  244.296  

Kaynak: Sağlık Bakanlığından akt. Bal, 2017, s. 144. 

 

Bugün itibarıyla 360.000 vatandaşımız ölümünden sonra organ bağışına onay vermiştir 

(Sağlık Bakanlığı, 2018).  
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Tablo 4: Yıllara Göre Organ Nakli Sayıları  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2018.  

 

Organ nakli hizmetlerinde yaşanan temel problemlerden biri, ölü vericiden organ nakli 

düzeyinin düşük olmasıdır. Bunun nedenleri arasında organ bağışı konusunda yeterli bilincin 

olmaması, mevcut algıların temelsiz bilgilerden beslenmesi bulunmaktadır (Bal, 2017, s. 150-

151). 

2017 yılında organ bağışı konusunda yapılan bir çalışmada, 200 katılımcıya "organlarınızı 

bağışlamayı düşünür müsünüz" sorusu yöneltilmiş, 130 kişiden "hayır, bağışlamak istemem" 

cevabı alınmıştır. Olumsuz cevap alınan kişilerle yapılan derinlemesine çalışma, “organ 

bağışının arka planında davranış, tutum ve inançların altında yatan bir zihniyet yapısı 

olduğunu desteklediğini” ortaya koymuştur (Özbolat, 2017, s. 82).  

Tarhan ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan bir organ bağışı tutum araştırmasında, 

hasta yakınlarının % 83’ünün organlarını bağışlamadığı, %45.6’sının organ bağışının nereye 

yapıldığını bilmediği, %62.1’inin organ bağışı konusunda bilgi sahibi olmadığı, %74’ünün 

organ bağışını onayladığı, 40.8’inin ise bir yakını yaşamı yitirdiğinde o kişinin organlarını 

bağışlama konusunda kararsız olduğu bulunmuştur. Aynı araştırmada katılımcıların organ 

bağışında bulunma nedenleri araştırılmış, buna göre organ bağışını “insanlık vazifesi” olarak 

gören katılımcıların en fazla yüzdeye sahip olduğu (%10.2), bulunmayanlar ise en çok 

“korkuyorum –hazır hissetmiyorum” cevabını vermiştir ( %23,8).  Araştırmada organ bağışını 

arttırmaya yönelik öneriler arasında “Din adamları bu konuya öncülük etmeli” en fazlaya 

yüzdeye sahip cevap olmuştur (% 73,8) (Tarhan ve arkadaşları, 2013, s. 152- 155).  

 

YILLAR 

 

BÖBREK 

 

KARACİĞER 

 

KALP 

 

AKCİĞER 

 

PANKREAS 

 

KADAVRADAN 

NAKİL SAYISI 

TOPLAMI 

CANLIDAN 

NAKİL 

SAYISI 

TOPLAMI 

 

TOPLAM 

NAKİL 

SAYISI 

2002 550 159 20 0 0 307 438 745 

2003 605 174 23 0 9 320 516 836 

2004 775 245 33 2 37 438 662 1100 

2005 926 324 36 1 13 466 853 1319 

2006 949 319 45 0 7 448 897 1345 

2007 1302 473 61 1 9 834 1175 2009 

2008 1665 602 50 0 10 724 1638 2362 

2009 2362 592 54 7 18 778 2294 3072 

2010 2495 697 87 3 29 736 2596 3332 

2011 2953 905 95 5 26 930 3057 3987 

2012 2908 1001 61 25 6 894 3119 4013 

2013 2944 1248 63 32 4 976 3318 4294 

2014 2924 1212 78 33 9 1073 3190 4263 

2015 3204 1216 89 30 7 1147 3405 4552 

2016 3418 1396 69 22 6 1276 3640 4916 

2017 3341 1446 77 42 0 1173 3735 4908 

2018 (ilk 6 

ay) 

1.962 813 45 26 1 736 2.111 2.847 

TOPLAM 35283 12822 986 229 191 12520 36644 49900 
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Düşük organ bağışı ve nakil problemlerinin nedenleri arasında, devlet otoritelerince konunun 

toplum seviyesinde yeterince açıklanamaması ve sağlık okuryazarlığının yeterli 

olmamasından kaynaklanan toplumsal bilinç düzeyinin düşüklüğü, beyin ölümü tespitinde 

sorun yaşanması, sağlık personeline yapılan ödemelerin dengesiz ve yetersiz olması ve 

bundan kaynaklanan çalışma barışının bozulması, kalifiye personel yetersizliği ve kamu 

hastanelerinde bulunan idari problemler bulunmaktadır  (Bal, 2017, s. 150-151).  

1.3. Kamu Spotları, Yayın İlke ve Esasları  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 8.8.2012 tarih ve 2012/45 sayılı toplantısında kabul 

edilerek yürürlüğe giren Kamu Spotları Yönergesinde kamu spotu/spot,  “Kamu kurum ve 

kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve 

Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve 

eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantlar (program yayını esnasında, çoğunlukla ekranın 

alt bölümüne yerleştirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazılı bilgi, diyalog ve 

metinler” olarak tanımlanmıştır  (RTÜK, Kamu Spotları Yönergesi, 2012). 

Kamu spotları toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, eğitmek ve bir konuya ilişkin 

farkındalık oluşturmaktadır. Toplum sağlığını korumak ve topluma fayda sağlamak 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, sigaranın alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin zararları, 

trafik kurallarına uymanın önemi, doğayı koruma, sağlıklı beslenme, organ bağışı gibi pek 

çok konuda hazırlanan birçok kamu spotu bulunmaktadır. Kamu spotunun en büyük avantajı 

kitle iletişim araçları aracılığıyla kısa sürede kitlelere verilmek istenen mesajın 

ulaştırılabilmesidir.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 8.8.2012 tarih ve 2012/45 sayılı toplantısında kabul 

edilerek yürürlüğe giren Kamu Spotları Yönergesinin 6. Maddesinde kamu spotlarının süresi 

düzenlenmiştir. İlgili maddede “kamu spotları film veya ses şeklinde hiçbir şekilde 45 

saniyeyi, alt bant şeklinde ise hiçbir şekilde 10 saniyeyi geçemez” ibaresi yer almaktadır. 

Aynı yönergede “Tavsiye kararlarının geçerlilik süresi” başlıklı 9. Maddesinde “Kamu 

spotlarıyla ilgili Üst Kurul tarafından verilen tavsiye kararları 6 ay süreyle geçerlidir.” 

Belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırılmış olan spotlarda ise Üst Kurulun tavsiye kararları 

başvuruda belirtilen tarihin bitimine kadar geçerlidir. Üst Kurul tarafından verilen tavsiye 

kararlarının geçerlilik süresinin 6 aydan daha uzun veya kısa olması halinde bu durum Üst 

Kurul kararında açıkça belirtilir”  denilmektedir. Buna göre kamu spotları kararda başka 

türlü belirtilmedikçe 6 ay süreyle yayında kalması tavsiye edilmektedir (Kamu Spotları 

Yönergesi, 2012). 2011 ve 2012 yıllarında yapılan değişikliklerle, çeşitli bakanlıkların 

hazırladığı kamu spotlarının medya kanallarınca ücretsiz olarak “prime time” dilimine denk 

gelen 17.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yayınlanması zorunlu tutulmuştur. Üst 

kurulca uygun görülen yayınlar,  yayın aşamasında kamu spotu ibaresi taşımaktadır. Bu 

yayınların her birinin aylık en az doksan dakika yayınlanması ve bu yayınların en az otuz 

dakikasının 17.00 ile 22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında 

gösterilmesi/duyurulması zorunluluğu bulunmaktadır (RTÜK’ten akt. TUSEV, 2013, s. 3).  

Kamu spotları çok çeşitli konularda hazırlanabilmekte ve toplumuma kısa sürede ulaştırılmak 

istenen mesaj doğrudan hedef kitleye sunulabilmektedir. Organ bağışı konusunda da kamu 

spotları toplumsal duyarlılığı arttırmak, bilgi ve vermek ve organ bağışına teşvik etmek 

amacıyla sıklıkla başvurulan bir araç olmaktadır. Kamu spotlarının toplum üzerinde önemli 

etkileri bulunmaktadır. Çünkü bu spotlar ilgili konuda otoriter konumda olan kurum ve 

kuruluşlar sorumluluğunda hazırlanmakta ve verilen mesaj toplumsal yarar gözetilerek 

ulaştırılmaktadır. Bu nedenle hedef kitlenin doğru bilgi alması, güvenmesi ve bu doğrultuda 

tutum oluşturması ve davranışa yönlenmesi olasıdır.  

Oral tarafından 2016 yılında 699 sağlık çalışanı ile nicel araştırma yöntemleri kullanılarak 

yapılan ve kamu spotlarının hedef kitlenin tutum ve davranışları üzerindeki etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada katılımcıların tamamına yakını kamu spotlarının sağlıkla ilgili 
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önemli bilgi verdiğini, bu konuda yayınlanmış kamu spotlarının uyarıcı ve dikkat çekici 

olduğunu ifade etmiştir (Oral, 2016, s. 68). 

Tüter ve Yalçın (2017)  tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan, Diyanet İşleri 

Başkanlığının organ nakli ile ilgili kamu spotunun bireylerin organ bağışına yönelik tutumunu 

etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı bir çalışmada, kamu spotunu izleyip fikrini değiştiren 

öğrencilerin organ bağışında bulunma olasılıkları izlemeyenlere göre % 21 daha fazla olduğu 

bulunmuştur (Tüter ve Yalçın, 2017, s. 158).   

2. Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada, araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla organ bağışı konusunda Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan tüm kamu spotları incelenmiştir. Araştırmaya halen 

yayınlanmakta olan ve daha önce yayınlanarak yayından kaldırılmış tüm kamu spotları dahil 

edilmiştir.  İncelenen kamu spotlarına Sağlık Bakanlığının web arşivinden ve internet arama 

motorlarından ulaşılmıştır. Kamu spotu başlığı ile verilmiş ve organ bağışı teması ile çekilmiş 

çeşitli videolar ile özel sağlık işletmeleri tarafından oluşturulmuş reklam içeren çeşitli video 

çekimleri RTÜK kamu spotu tanımına ve yayın esaslarına uymadığından araştırma kapsamı 

dışında tutulmuştur. Çalışmaya, Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda günümüze kadar 

yayınlanan ve ulaşılabilen tüm kamu spotları dahil edilmiştir. Böylece 2012-2022 yılları 

arasında yayımlanmış olan 12 kamu spotu sistematik içerik analizine tabi tutularak araştırma 

sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma sorularının her birine ayrıntılı olarak çalışmanın analiz 

kısmında yer verilmiştir.  

İçerik analizi yöntemi, nitel araştırma yöntemleri arasında sıklıkla kullanılmaktadır (Hsieh 

&Shannon, 2005’den akt. Özbük ve Öz, 2017, s.579). İçerik analizini, Stone ve arkadaşları 

(1966, s. 213), “metin içinde tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar 

çıkarmak için kullanılan bir araştırma tekniği”, Krippendorff (1980, s. 25) “veriden onun 

içeriğine ilişkin tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar çıkarmak üzere kullanılan bir araştırma 

tekniği”, Berelson (1952, s. 17) “iletişimin sunulan içeriğinin tarafsız, sistematik ve niceliksel 

tanımı” olarak ele almıştır. Janis (1949, s. 425) a. işaretlerin sınıflanması ve, b. bu işaretlerin 

hangi yargıları içerdiğini ortaya koymak için, c. açıkça formüle edilmiş kurallar ışığında, d. 

araştırmacının ortaya koyduğu yargıların bilimsel rapor olarak değerlendirilmesini 

sağladığını ifade etmektedir (akt. Arun ve  Koçak, 2006). 

2.1 Kamu spotlarının özellikleri ve kamu spotları ile ilgili araştırma soruları  

2.1.1 Amaç 

Günümüzde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından, trafik 

kurallarına uyma, sağlıklı davranışlar kazanma, ekonomik tasarruf, çevre duyarlılığı gibi pek 

çok konuda toplumu bilgilendirmek ya da toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla kamu 

spotları yayımlanmaktadır. Zalluoğlu ve arkadaşları tarafından 2015 yılında 2012-2014 yılları 

arasındaki kamu spotu yayınları ile ilgili yapılan bir çalışmada, kamu spotlarının % 47.2'sinin 

bilgilendirme, % 29'unun tavsiye ve % 23.8'inin dayanışma amacıyla yayınlandığı 

bulunmuştur. 

Çalışma kapsamında incelenen kamu spotları organ bağışı konusunda yayımlanmış olup, 

spotların nihai amacı organ bağışını teşvik ederek bağışı arttırmaktır.  

Araştırma sorusu 1: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarının amacı nedir? 

2.1.2 Hedef kitle 

Kamu spotlarında hedef kitlenin kim olacağının iyi belirlenmesi ve hedef kitleye hitap 

edebilecek şekilde içerik oluşturulması oldukça önemlidir. Pustu (2017)’ya göre verilen 

tepkinin istenen yönde olmasını sağlamak ve hedef kitlenin görüşlerini etkilemek amacıyla 

yapılanların bütünü olarak ele alınan algı yönetiminde, izleyicilerin dikkatini çekmeyi ve 

algısına hitap etmeyi amaçlayan, duygu ve düşüncelerine hitap eden iletişim teknikleri 

kullanılmalıdır ( Fidan ve Yetiş, 2018, s.165).  
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Araştırma sorusu 2: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarının hedef kitleleri kimlerden oluşmaktadır?  

2.1.3 Odak, Mesajın verilişi ve içeriği 

Roznowski ve Eckert  (2006) kamu spotlarının, toplumdaki çeşitli sorunları çözmek için 

gönüllü bireysel eylemleri teşvik eden bir özelliğe sahip olduğunu belirtmektedir (Duğan ve 

Şahin, 2016, s. 127). Kamu spotlarında amaç ilgili kitleyi ikna etmektir. Bireyin veya 

toplumun algı ve tutumunda istenilen yönde bir değişiklik oluşturmak yahut yeni bir algı ve 

tutum oluşturmak hedeflendiğinden, birçok faktörle birlikte mesajın nasıl verildiği oldukça 

önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır (Duğan ve Şahin, 2016, s. 129). Örneğin 

mesajda kullanılan duygusal ifade, ikna etmede çok önemli bir bileşen olarak kabul 

edilmektedir (Dillard ve Nabi, 2006; Dillard ve Peck, 2000; Nabi, 1999’dan akt. Kim, 2014, s. 

692).  

Araştırma sorusu 3: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarındaki mesajın odağı nedir? 

Araştırma sorusu 4: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarındaki mesajın veriliş şekli nedir?  

Araştırma sorusu 6: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında mesajın içeriği nasıl ele alınmıştır? 

2.1.4 Süre 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 8/8/2012 tarih ve 2012/45 sayılı toplantısında kabul 

edilerek yürürlüğe giren Kamu Spotları Yönergesinin 6. Maddesinde kamu spotlarının süresi 

düzenlenmiştir. İlgili maddede “kamu spotları film veya ses şeklinde hiçbir şekilde 45 

saniyeyi, alt bant şeklinde ise hiçbir şekilde 10 saniyeyi geçemez” ibaresi yer almaktadır. 

Aynı yönergede “Tavsiye kararlarının geçerlilik süresi” başlıklı 9. Maddesinde “Kamu 

spotlarıyla ilgili Üst Kurul tarafından verilen tavsiye kararları 6 ay süreyle geçerlidir.” 

Belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırılmış olan spotlarda ise Üst Kurulun tavsiye kararları 

başvuruda belirtilen tarihin bitimine kadar geçerlidir. Üst Kurul tarafından verilen tavsiye 

kararlarının geçerlilik süresinin 6 aydan daha uzun veya kısa olması halinde bu durum Üst 

Kurul kararında açıkça belirtilir”  denilmektedir. Buna göre; 

Araştırma sorusu 5: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarının süreleri nedir?    

2.1.5 Kamu spotlarının etkinliğine etki edecek diğer hususlar  

Kamu spotu uygulaması, çeşitli kurumların ve STK’ların farkındalık yaratma ve belirli bir 

konuda toplumun dikkatini çekme çalışmalarında kullanılabilecek en etkili araçlardan biridir. 

Ancak bununla birlikte kamu spotları hakkında günümüzde tartışılan çeşitli konular 

bulunmaktadır. Kamu spotu niteliği taşıyan bu kısa filmlerin vermek istedikleri mesajlar, ait 

oldukları kuruluşlar, demokratik, katılımcı ve çoğulcu alt mesaj verip vermediği konuları son 

zamanlarda tartışılan konular arasındadır (TUSEV, 2013, s. 3). Çevre, sağlık, kadın hakları, 

fiziksel ve zihinsel engelliler, trafik kuralları gibi çok çeşitli konularda toplumsal duyarlılık, 

bilgilendirme ve bilinç oluşturmaya yönelik hazırlanan spotların ne şekilde hazırlandığı ve 

mesajın nasıl iletildiği, amaca uygunluğu ve hedef kitleyi etkilemesi planlanan aktarımın nasıl 

yapıldığı çok farklı yönlerden önem taşımaktadır.  

Kamu spotlarında verilecek mesajın basit, açık ve özlü olması son derece önemlidir. 

Videoların ya da diğer görsel araçların hazırlanması kadar medya planlaması da etki 

yaratması bakımından oldukça önemlidir.  Kamu spotlarında kullanılan karakterlerin ticari 

reklamlarda olduğu gibi, mesajla tutarlı olmasına dikkat edilmelidir (Zalluoğlu ve arkadaşları, 

2015). Casais ve Proenca (2012)’ye göre, kamu spotlarında, özellikle sağlığı ilgilendiren 

hususlarda ünlü kişilerin kullanımı konuya dikkat çekmek,  farkındalık oluşturmak ve daha 

fazla görünür kılmak bakımından önem taşımaktadır (Duğan ve Şahin, 2016, s. 128). Kamu 

spotunda yer alan ünlü kişilerin kullanımı ile birlikte mesajın ne kadar ikna edici olduğu da 
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başka önemli bir konudur. Bu konuda yapılan araştırmalar, birinin sosyal statüsünü 

oluşturmasında,  olumsuz bir olaya karşı öfke ifade etmesinin, üzüntüsünü ifade etmesinden 

daha ikna edici olabileceğini ve bunun da o konuşmacının ikna etme kabiliyeti için olumlu 

etkileri olabileceğini öne sürmektedir (Keating, 1985; Kinder, 1994; Tiedens, Sutton, & Fong, 

2004’den akt.  Sunny Jung ve Niederdeppe, 2014, s. 692). 

Bununla birlikte kısa filmdeki kullanılan dekor, görüntüdeki nesne ve yazılar, renkler, 

oyuncular, seslendirme biçimi, müzik kullanımı vb. mesajın aktarımında kullanılan çeşitli 

araçlar, mesajın taşıdığı duygu, anlam sunumun şekli gibi pek çok husus önemlidir. Kamu 

spotlarında, İzleyicilerin bir mesajda ifade edilen duygulara ilişkin algıları, ortaya çıkan tutum 

ve davranışları üzerinde önemli etkiler olarak ortaya çıkmaktadır. (Keating, 1985; Kinder, 

1994; Tiedens, Sutton, & Fong, 2004’den akt.  Sunny Jung ve Niederdeppe, 2014, s. 692). 

Araştırma soruları ( 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21).  

2.2  Kodlama Yöntemi ve Geçerlik Analizi  

Kodlama sayfasında yer alan kategoriler kamu spotlarıyla ilgili literatürden yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Kamu spotları çeşitli yönlerden izlenerek içerik çeşitli açılardan 

değerlendirilmiş ve kategoriler altında sunulmuştur. Kodlama sayfası hazırlanırken öncelikle 

Sağlık Bakanlığının web adresinde arşiv olarak yer alan kamu spotları öncelikli olarak 

alınmış, daha sonra organ bağışı ve organ nakli konusunda çalışmaları bulunan çeşitli sivil 

toplum kuruluşlarının web adresinde yer alan kamu spotları bulunmuştur. Son olarak internet 

arama motorları kullanılarak bahsedilen kaynaklarda yer alamayan ancak yayımlanmış olan 

kamu spotları olup olmadığı kontrol edilmiştir. Tekrar içeriğe sahip olan ve kamu spotuna 

benzeyen ancak bu kategoride değerlendirilemeyecek yayınlar ve videolar kapsam dışında 

tutulmuştur. Elde edilen kamu spotları isimlerine, yayınlandığı tarihe, yayınlayan ve katkısı 

olan kurum ve kuruluşlara göre sıralanmış ve kaydedilmiştir. Daha sonra araştırma sorularına 

ve spot içeriğine göre her bir kategori için seçenekler oluşturulmuş ve kamu spotunun hangi 

seçeneği karşıladığı tespit edilmiştir. Çalışma içeriği ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığında görev yapan ve konu hakkında otorite ve uzman olan kişilerin bilgi ve 

görüşlerine başvurulmuştur. Bu doğrultuda gerektiğinde yeni kaynaklara başvurulmuş 

çalışmayı doğrulayıcı başka kaynaklara ulaşılmıştır.  

 

Tablo 1: Kodlama Sayfası  

Araştırma Sorusu 1: Mesajın Amacı  Araştırma Sorusu 11: Müzik Kullanımı   

Farkındalık yaratma ve bilgi verme Var 

İkna etme ve davranış değişikliği Yok 

Her ikisi Araştırma Sorusu 12: Dış Ses   

Araştırma Sorusu 2: Hedef Kitle  Yok  

Çocuklar Erkek 

Yetişkinler  Kadın 

Herkes Karma 

Araştırma Sorusu 3: Mesajın Odağı Video Karakteri 

Teşvik edici Araştırma Sorusu 13: Slogan Kullanımı   

Önleyici Var 

Her ikisi Yok 

Araştırma Sorusu 4: Mesajın Veriliş Şekli  Araştırma Sorusu 14: Kelime/İfade Seçimi    

Animasyon (…………………) 

Canlandırma  Araştırma Sorusu 15: Yazılı Mesaj   

Gerçek olay Var 

Sunu Yok 

Araştırma Sorusu 5: Süre  Araştırma Sorusu 16: Fon-figür, Nesne 

Kullanımı   
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……..Saniye  Var  

Araştırma Sorusu 6: Mesajın Etkisi (içeriği) Yok 

Duygusal Araştırma Sorusu 17: 

Rayonelllik/Duygusallığın Ele Alınışı   

Rasyonel Rayonellik  (…………………) 

Her ikisi Duygusallık  (…………………) 

Araştırma Sorusu 7: Çocuk, Kadın-Erkek 

Dağılımı 

Araştırma Sorusu 18: Bilimsel 

Sonuçların/İstatistiksel Verilerin Ele alınışı   

Çocuk… Bilimsel Sonuçlar  (…………………) 

Erkek… İstatistiki Veriler  (…………………)  

Kadın Araştırma Sorusu 19: Olumsuz Algı/Mitlere 

Yönelik Mesaj  

Araştırma Sorusu 8: Otorite kişi/Uzman 

Kullanımı 

Var 

Var Yok 

Yok Araştırma Sorusu 20: Kültürel Özelliklerin 

Kullanımı  

Araştırma Sorusu 9: Ünlü Kullanımı  Var 

Var  Yok 

Yok Araştırma Sorusu 21: Yayınlayan/Destekleyen 

Kurum ve Kuruluşlar Bilgisi 

Araştırma Sorusu 10: Hasta/Donör Kullanımı  Var 

Var  Yok 

Yok  

 

 

3. Bulgular 

Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış olan 12 kamu spotundan 1’inin (% 8,33) zorunlu yayın 

olduğu belirlenmiştir. Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (2014)’e göre kamu spotları; “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

tarafından tavsiye edilen ve ücretsiz yayınlanan kamu hizmeti duyurularını”, zorunlu yayınlar 

ise; “kanunlar çerçevesinde yayınlanması mecburi olan ve kamu kurumlarınca hazırlanıp Üst 

Kurulca uygun görüşle yayın kuruluşlarına gönderilen yayınlar”ı ifade etmektedir (Resmi 

Gazete, 2014). 

Araştırma sorunları yanıtlanmadan önce kamu spotlarının yıllara göre dağılımı incelenmiştir. 

Buna göre organ bağışı konusunda en fazla kamu spotunun 2013 yılında yayınlandığı 

görülmektedir.  

 

Tablo 2: Kamu Spotlarının Yıllara Göre Yayınlanma Dağılımı  

Yıl Yayınlanan Kamu Spotu 

Sayısı  

Yüzde 

2012 1 8,33 

2013 7 58,33 

2014 1 8,33 

2015 1 8,33 

2016 2 16,66 

Toplam 12 100 

 

Araştırma sorusu 1: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarının amacı nedir? 

Organ bağışı konusunda yayınlanmış kamu spotlarının tamamında (12 adet % 100)   amaç 

farkındalık yaratma ve bilgi vermedir. 
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Araştırma sorusu 2: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarının hedef kitleleri kimlerden oluşmaktadır?  

Organ bağışının etik ve hukuki boyutları olması ve 18 yaş sınırı ve rıza gibi esaslara 

dayanması nedeniyle 12 kamu spotunun tamamı (% 100) yetişkin popülasyonu 

hedeflemektedir.  

Araştırma sorusu 3: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarındaki mesajın odağı nedir? 

Organ bağışı konusunda yayınlanan kamu spotlarının tamamında (%100) teşvik edici mesajlar 

yer almaktadır.  

Araştırma sorusu 4: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarındaki mesajın veriliş şekli nedir?  

Organ bağışı konusunda yayınlanan kamu spotlarının tamamı canlandırma ve sunu şeklinde 

sunulmaktadır. 12 spotunun 8’inde (% 66,66) canlandırma ve sunum birlikte kullanılmış, 

4’ünde (% 33,33) sadece sunum kullanılmıştır.     

Araştırma sorusu 5: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarının süreleri nedir?    

Kamu spotları içinde en kısa süreli kamu spotunun süresi 26 saniyelik, en uzun süreli kamu 

spotu 45 saniyelik videodan oluşmaktadır. Kamu spotlarının ortalama süresi 36,12 saniye 

olarak bulunmuştur. Bu sürelerin RTÜK tarafından belirlenen yayın standartlarına uygun 

olduğu bulunmuştur. 

Araştırma sorusu 6: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında mesajın içeriği nasıl ele alınmıştır? 

Organ bağışı konusunda yayınlanmış kamu spotlarının tamamında (12 adet % 100)  

mesajların içeriği duygusal ve rasyonel içerik barındırmaktadır. Duygusallık genellikle müzik 

seçimi, renklerin kullanımı, canlandırma karakterlerin ele alınış biçimi ile ön plana 

çıkmaktadır. Rasyonellik ise uzman kişilerin sayısal açıklamaları ve organ bağışına ilişkin 

bilgilendirici açıklamalarında yer bulmuştur. 

Araştırma sorusu 7: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında çocuk, kadın erkek dağılımı nasıldır? 

Organ bağışı konusunda yayınlanan 12 kamu spotunda toplamda 86 kişi yer almıştır. Bu 

kişilerden 67’si  (% 77,9) yetişkin 19’u (% 22,09) çocuktur. 67 yetişkinin 34’ü (%39,53)  

erkek 33’ü (38,37)  kadındır.  Videolardan 10’unda çocuğa yer verilmiştir. Bu videolarda 

genellikle 4-5 yaşlarında bulunan bir  kız çocuğuna yer verilmiştir. Videolarda kız çocuğu 

renkli kıyafetlerle ve elinde renkli çiçeklerle görünmektedir. Oldukça sağlıklı görünmektedir. 

Diğer 2 videoda çocuklar organ bekleyen hasta görünümünde yer almıştır ve üzerinde hastane 

kıyafetleri bulunmaktadır.  

Araştırma sorusu 8: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında uzman/otorite kişiler nasıl ve ne ölçüde kullanılmıştır? 

 12 kamu spotunun 9’unda (% 75) konu hakkında uzmanlığa sahip, otorite konumunda olan 

kişilere ve bir sivil toplum örgütü yetkilisi olan kişilere yer verilmiştir. Otorite/uzman kişi 

kamu spotunda organ bağışına olan ihtiyacı vurgulamakta, açıklayıcı bilgi vermekte ve organ 

bağışı yapmaya teşvik etmektedir.  Kamu spotunun 3’ünde (% 25) uzman/otorite kişiye yer 

verilmemiştir.  

Araştırma sorusu 9:  Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında ünlü kişiler nasıl ve ne ölçüde kullanılmıştır?  

Çoğunlukla spotlarda ünlü kişilere yer verilmiştir. 12 kamu spotunun 9’unda (% 75) ünlü 

kullanımı bulunmaktadır. Kamu spotlarının başında ünlü kişiler yer almakta ve organ 

bağışının hayat kurtardığına, bekleyen kişilere yaşamdan sonra hayat verebileceğimize, 

korkulardan arınmak gerektiğine ve yardımlaşmanın önemine dair mesajlar vermektedir. 

Kamu spotunun 3’ünde (% 25) ünlü kişiye yer verilmemiştir.  
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Araştırma sorusu 10:  Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında verici/alıcı (hasta/donör)  kişiler nasıl ve ne ölçüde kullanılmıştır?  

Yayınlanan kamu spotlarının 2’sinde (% 16,66) verici/alıcı kişi kullanılmıştır. Görüntülerde 

organ bağışı bekleyen kişiler  ve bağış yapan kişiler (canlandırma) kullanılmıştır. Kamu 

spotlarının 10’unda (% 83,33) verici/alıcı durumundaki kişilerin kullanımı bulunmamaktadır.  

Araştırma sorusu 11:  Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında müzik nasıl ve ne ölçüde kullanılmıştır?  

Yayınlanan kamu spotlarının tamamında (% 100) müzik kullanılmıştır. Kullanılan müziklerin 

tamamı fon müziği şeklinde arka planda yer almaktadır.  

Araştırma sorusu 12:  Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında dış ses kim olmaktadır? Dış ses nasıl ve ne ölçüde kullanılmıştır?  

Kamu spotlarının 7’sinde (% 58,33) dış ses kullanılmamıştır. Kamu spotlarının 5’inde (% 

41,66) dış ses olarak erkek sesi kullanılmıştır.  Dış ses kullanılan videolardan 1 tanesinde 

tamamen dış ses kullanılarak yazılı gösterilen mesaj okunmaktadır. Diğerlerinde dış ses son 

çağrı olarak organ bağışına teşvik edici bir sloganla ya da son mesaj ile spot 

tamamlanmaktadır.  

Araştırma sorusu 13: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında slogan kullanımına ne ölçüde ve nasıl yer verilmiştir? 

Yayınlanan kamu spotlarının tamamında slogan bulunmaktadır. 12 kamu spotunun 7’sinde (% 

58,33) kısa ve yazılı olarak, 4’ünde (% 33,33) sadece dış ses olarak, 1’inde (8,33) yazılı ve dış 

ses ile birlikte slogan kullanılmıştır.  Sloganların tamamı organ bağışına yönelik teşvik edici 

içeriğe sahip olup, izleyicilere organ bağışı yapma konusunda çağrıda bulunmaktadır.  

Araştırma sorusu 14: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında mesaj içeriğinde izleyiciyi etkilemekve organ bağışını teşvik için seçilen ifadeler 

nelerdir? Nasıl ele alınmışlardır?  

Kamu spotlarında “bencillik”, “korku”, “sevgi”, “sevinç”, “sevinmek”,  “mutluluk”  

“insanlık”, “hayat”, “inanmak”, “güvenmek”, “umut duymak”, “iyi insanlar”, “mutlu olanlar”, 

“hiç tanımadığın biri”  “seven kalpler” “yalnız kalmak”, “dünyanın güzellikleri”, “hayat 

olmak, hayat vermek, hayat kurtarmak”, “hayat beklemek” “yeniden başlayan hayatlar”, 

“beklemek”, “son nefesin onun canı olsun”, “senden sonra yaşamın devam etmesi”, "kalbin 

kalbe karşı olması”,  “karşılık verememek”, “kara gün dostu olmak-dostluk” “biz bize 

yeteriz”, “beni bağışlayın” “gerçeklerin üzücü olması” “ihtiyacım kalmayacak” “mirasım 

organlarım”, “yüce Rabbimiz”, “çok büyük sevap”, “candan cana giden en büyük sadaka, “iyi 

etmek” “kardeşlerin” kelimeleri en dikkat çekici kelimeler olarak bulunmuştur. Bu 

kelimelerin büyük bir çoğunluğunun duygusal içerik taşıdığı ve izleyicilerin organ bağışına 

teşvik edildiği ve sorumluluk ve yardımlaşma duygularına hitap edildiği bulunmuştur.  

Kamu spotlarında yazılı ve sesli olarak toplamda 583 kelime kullanılmıştır. Bu kelimeler 

içinde “hayat-yaşam” kelimeleri 55 defa (% 9,43), “bağış” kelimesi 51 defa (% 8,8), 

“beklemek” kelimesi 15 defa (% 2,5), ” sevinç-mutluluk” kelimeleri 13 defa (% 2,2),  

“kurtarmak” kelimesi 10 defa  (% 1,7) kullanılmıştır.  

Araştırma sorusu 15: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında yazılı mesaj ne ölçüde/nasıl kullanılmıştır?  

Organ bağışı konusunda yayınlanan kamu spotlarının 10’unda (% 83,33) yazılı mesaj 

kullanılmış, 2’sinde (% 16,66) yazılı mesaj kullanılmamıştır. Yazılı mesaj kullanılan 10 

spotun 8’inde (% 80) mesaj video sonunda seslendirme yapılmaksızın, 1 kamu spotunda (% 

10) video başlangıcında, 1 kamu spotunda (% 10)  ise video boyunca yazılı mesaj verilmiştir.  

 Araştırma sorusu 16: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında fon, figür nesne nasıl kullanılmıştır? 

Yayınlanan kamu spotlarının tamamında figür-fon, çeşitli nesne kullanımı mevcuttur. 

Videolarda zıt renklerle zıtlık oluşturma( renkli verilen görüntüde sağlıklı kişi-siyah beyaz 
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görüntüde nakil bekleyen hasta), renkli nesnelerle dikkat çekme (canlılığı simgeleyen 

çiçekler, yaşamın güzelliklerine vurgu yapan doğa görüntüleri), hasta-hastane, doktor gibi 

ögeler kullanılmıştır. Videolarda beyaz renkli fon sıklıkla sağlığı, iyiliği, güzelliği 

vurgulamak için kullanılmıştır.   

 Araştırma sorusu 17: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında verilen mesajlarda duygusallık ve rasyonellik nasıl ele alınmıştır?  

Kamu spotlarında duygusallık hasta canlandırması ile ele alınmış, çocuk ve çiçek gibi dikkat 

çeken ögelerle, canlılık, sağlıklı olma ve yaşam simgelenmiştir. Renk seçimleri yine bu 

duyguları çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. Bu videolarda sıklıkla beyaz rengine yer 

verilmiştir. Rasyonellik daha çok, organ bağışı konusunda otorite olan kişinin açıklamaları ile 

videolarda paylaşılan sayısal bilgilerle verilmiştir.  

Araştırma sorusu 18: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında bilimsel araştırma sonuçlarına ve istatistik veriler nasıl ele alınmıştır?  

Yayınlanan kamu spotlarının 11’inde (% 91,66) araştırma sonuçlarına ya da istatistiki veriye 

dayalı bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Kamu spotlarının yalnızca 1’inde (% 8, 33)  sayısal 

verilere ve konu hakkındaki istatistiklere yer verilerek, organ bağışına duyulan ihtiyaç ve 

organ bağışı konusunda mevcut duruma ilişkin izleyiciye doğrudan bilgi verilmiştir.  

Araştırma sorusu 19: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında olumsuz tutumları ve mitleri kırmaya yönelik mesajlar ne ölçüde ve nasıl ele 

alınmıştır?  

12 kamu spotunun 11’inde (% 91,66) organ bağışı konusunda yanlış bilgilenme ve/veya inanç 

biçimiyle ilgili olarak oluşabilen olumsuz tutumu kırmaya ya da bu kapsamdaki hususları 

aydınlatmaya yönelik bir içerik bulunmamaktadır. 1’inde ise (% 8,33) dini otorite durumunda 

olan kişinin organ bağışının kutsal bir iş olduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmiştir.  

Araştırma sorusu 20: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında toplumun tüm kesimlerine hitap etmeye yönelik yerel/kültürel özellikler 

barındıran araç/kişi/mekân kullanımı ne ölçüde ve nasıl kullanılmıştır.  

12 kamu spotunun 11’inde (% 91,66) bu kapsamda bir içerik bulunmamaktadır. 1’inde ise (% 

8,33) mekân olarak bir esnaf dükkânının önü seçilmiştir. Video da kullanılan esnaf kişi 

gündelik dil kullanmakta ve giyim tarzı olarak bir kesimi yansıtmaktadır. Videodaki kişinin 

kullandığı ifadelerde yerel kullanılış özellikleri görülmektedir.  

Araştırma sorusu 21: Sağlık Bakanlığınca organ bağışı konusunda yayınlanan kamu 

spotlarında spotu yayınlayan kurum kuruluş, sponsor yada STK bilgileri nasıl ve ne ölçüde 

kullanılmıştır? 

Tüm kamu spotlarında yayınlayan kurum-kuruluş bilgisine yer verilmiştir ve video bitiminde 

yazılı olarak bu bilgiler ekranda görülmektedir. Kamu spotlarının 1’inde (% 8,33) yayınlayan 

kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı tek başına yer almaktadır. 1’inde (% 8,33) Sağlık Bakanlığı, 

Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, yine 1’inde (% 8,33) 

Türkiye Böbrek vakfı, 2 kamu spotunda (%16,66) Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Organ Nakli 

Vakfı, 7 kamu spotunda (% 58,33) Sağlık Bakanlığı, Organ Nakli Bilinçlendirme Platformu 

ve bir özel hastane yer almaktadır.  

 

Tablo 3: Sağlık Bakanlığınca Organ Bağışı Konusunda Yayınlanan Kamu Spotlarının İçerik 

Analizi Sonuçları. 

Mesajın Amacı  Sayı Yüzde 

(%) 

Müzik Kullanımı   Sayı Yüzde 

(%) 

Farkındalık yaratma ve bilgi 

verme 

12 100 Var 12 100 

İkna etme ve davranış 

değişikliği 

0 0 Yok 0 0 

Her ikisi 0 0 Dış Ses   Sayı Yüzde 
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(%) 

Hedef Kitle  Sayı Yüzde 

(%) 

Yok  7 58,33 

Çocuklar 0 0 Erkek 5 41,66 

Yetişkinler  12 100 Kadın 0 0 

Herkes 0 0 Karma 0 0 

Mesajın Odağı Sayı Yüzde 

(%) 

Video Karakteri 0 0 

Teşvik edici 12 100 Slogan Kullanımı   Sayı Yüzde 

(%) 

Önleyici 0 0 Var 12 100 

Her ikisi 0 0 Yok 0 0 

Mesajın Veriliş Şekli  Sayı Yüzde 

(%) 

Yazılı Mesaj   Sayı Yüzde 

(%) 

Canlandırma  ve  Sunum 8 66,66 Var 10 83,33 

Sadece sunum 4 33,33 Yok 2 16,66 

Animasyon 0 0 Fon-figür, Nesne Kullanımı   Sayı Yüzde 

(%) 

Gerçek olay 0 0 Var  12 100 

Mesajın Etkisi (içeriği) Sayı Yüzde 

(%) 

Yok 0 0 

Duygusal 0 0 Bilimsel 

Sonuçların/İstatistiksel 

Verilerin Kullanımı    

Sayı Yüzde 

(%) 

Rasyonel 0 0 Var 1 8,33 

Her ikisi 12 100 Yok  11 91,66 

Otorite kişi/Uzman Kullanımı Sayı Yüzde 

(%) 

Olumsuz algı/mitlere 

Yönelik Mesaj  

Sayı Yüzde 

(%) 

Var 9 75 Var 1 8,33 

Yok 3 25 Yok 11 91,66 

Ünlü Kullanımı  Sayı Yüzde 

(%) 

Kültürel Özelliklerin 

Kullanımı  

Sayı Yüzde 

(%) 

Var  9 75 Var 1 8,33 

Yok 3 25 Yok 11 91,66 

Hasta/donör Kullanımı  Sayı Yüzde 

(%) 

Spotu 

Yayınlayan/destekleyen 

Kurum ve Kuruluş Bilgisi 

Sayı Yüzde 

(%) 

Var  2 16,66 Var 12 100 

Yok 10 83,33 Yok 0 0 

Videoda çocuk-kadın-erkek 

dağılımı 

Sayı Yüzde 

(%) 

   

Çocuk  19 22,09    

Erkek  34 39,53    

Kadın  33 38,37    

 

4. Tartışma 

Çalışmamızda kamu spotlarının yıllara göre dağılımına bakıldığında organ bağışı konusunda 

en fazla kamu spotunun 2013 yılında 7(%58,33) adet yayınlandığı, diğer yıllarda ise benzer 

sayıda olduğu görülmektedir. 

Organ nakli hizmetlerinde yaşanan temel problemlerden biri, ölü vericiden organ nakli 

düzeyinin düşük olmasıdır. Bunun nedenleri arasında organ bağışı konusunda yeterli bilincin 

olmaması, mevcut algıların temelsiz bilgilerden beslenmesi bulunmaktadır (Bal, 2017, s. 150-

151). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde 12 kamu spotunun 11’inde (% 91,66) organ 
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bağışı konusunda yanlış bilgilenme ve/veya inanç biçimiyle ilgili olarak oluşabilen olumsuz 

tutumu kırmaya ya da bu kapsamdaki hususları aydınlatmaya yönelik bir içerik 

bulunmamaktadır.  

2017 yılında organ bağışı konusunda yapılan bir çalışmada, 200 katılımcıya "organlarınızı 

bağışlamayı düşünür müsünüz" sorusu yöneltilmiş, 130 kişiden "hayır, bağışlamak istemem" 

cevabı alınmıştır. Olumsuz cevap alınan kişilerle yapılan derinlemesine çalışma, “organ 

bağışının arka planında davranış, tutum ve inançların altında yatan bir zihniyet yapısı 

olduğunu desteklediğini” ortaya koymuştur (Özbolat, 2017, s. 82). Bizim çalışmamızda bu 

durum hakkında kamu spotlarının analizi sonucu % 8,33’inde dini otorite durumunda olan 

kişinin organ bağışının kutsal bir iş olduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmiştir. 

Tarhan ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan bir organ bağışı tutum araştırmasında, 

hasta yakınlarının % 83’ünün organlarını bağışlamadığı, %45.6’sının organ bağışının nereye 

yapıldığını bilmediği, %62.1’inin organ bağışı konusunda bilgi sahibi olmadığı, %74’ünün 

organ bağışını onayladığı, 40.8’inin ise bir yakını yaşamı yitirdiğinde o kişinin organlarını 

bağışlama konusunda kararsız olduğu bulunmuştur. Aynı araştırmada katılımcıların organ 

bağışında bulunma nedenleri araştırılmış, buna göre organ bağışını “insanlık vazifesi” olarak 

gören katılımcıların en fazla yüzdeye sahip olduğu (%10.2), bulunmayanlar ise en çok 

“korkuyorum –hazır hissetmiyorum” cevabını vermiştir ( %23,8).   Araştırmada organ 

bağışını arttırmaya yönelik öneriler arasında “Din adamları bu konuya öncülük etmeli” en 

fazlaya yüzdeye sahip cevap olmuştur (% 73,8) (Tarhan ve arkadaşları, 2013, s. 152- 155).  

Bizim çalışmamızda 12 kamu spotunun 9’unda (% 75) konu hakkında uzmanlığa sahip, 

otorite konumunda olan kişilere ve bir sivil toplum örgütü yetkilisi olan kişilere yer verilerek 

bahsedilen sorunlara çözüm aranmıştır. 

Oral tarafından 2016 yılında 699 sağlık çalışanı ile nicel araştırma yöntemleri kullanılarak 

yapılan ve kamu spotlarının hedef kitlenin tutum ve davranışları üzerindeki etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada katılımcıların tamamına yakını kamu spotlarının sağlıkla ilgili 

önemli bilgi verdiğini, bu konuda yayınlanmış kamu spotlarının uyarıcı ve dikkat çekici 

olduğunu ifade etmiştir (Oral, 2016, s. 68). Bizim çalışmamız sonucunda bu soruna çözüm 

arandığı ve 12 spotunun 8’inde (% 66,66) canlandırma ve sunumun birlikte kullanıldığı 

görülmüştür. Hatta kamu spotlarında %75 çoğunlukta ünlü kişilere yer verilerek dikkat 

çekilmeye çalışılmıştır. Casais ve Proenca (2012)’ye göre, kamu spotlarında, özellikle sağlığı 

ilgilendiren hususlarda ünlü kişilerin kullanımı konuya dikkat çekmek,  farkındalık 

oluşturmak ve daha fazla görünür kılmak bakımından önem taşımaktadır (Duğan ve Şahin, 

2016, s. 128). 

Tüter ve Yalçın (2017)  tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan, Diyanet İşleri 

Başkanlığının organ nakli ile ilgili kamu spotunun bireylerin organ bağışına yönelik tutumunu 

etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı bir çalışmada, kamu spotunu izleyip fikrini değiştiren 

öğrencilerin organ bağışında bulunma olasılıkları izlemeyenlere göre % 21 daha fazla olduğu 

bulunmuştur (Tüter ve Yalçın, 2017, s. 158). 2012-2016 yılları arasında yapılan çalışmamız 

sonucu yayınlanan kamu spotlarının 2’sinde (% 16,66) verici/alıcı kişi kullanılmıştır. 

Görüntülerde organ bağışı bekleyen kişiler ve bağış yapan kişiler (canlandırma) kullanılmıştır. 

Zalluoğlu ve arkadaşları tarafından 2015 yılında 2012-2014 yılları arasındaki kamu spotu 

yayınları ile ilgili yapılan bir çalışmada, kamu spotlarının % 47.2'sinin bilgilendirme, % 

29'unun tavsiye ve % 23.8'inin dayanışma amacıyla yayınlandığı bulunmuştur. Pustu 

(2017)’ya göre verilen tepkinin istenen yönde olmasını sağlamak ve hedef kitlenin görüşlerini 

etkilemek amacıyla yapılanların bütünü olarak ele alınan algı yönetiminde, izleyicilerin 

dikkatini çekmeyi ve algısına hitap etmeyi amaçlayan, duygu ve düşüncelerine hitap eden 

iletişim teknikleri kullanılmalıdır ( Fidan ve Yetiş, 2018, s.165). Roznowski ve Eckert  (2006) 

kamu spotlarının, toplumdaki çeşitli sorunları çözmek için gönüllü bireysel eylemleri teşvik 

eden bir özelliğe sahip olduğunu belirtmektedir (Duğan ve Şahin, 2016, s. 127). Bizim 
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çalışmamız sonucunda yayınlanan kamu spotlarının tamamında sorunları çözmek için slogan 

bulunduğu, 12 kamu spotunun 7’sinde (% 58,33) kısa ve yazılı olarak, 4’ünde (% 33,33) 

sadece dış ses olarak, 1’inde (8,33) yazılı ve dış ses ile birlikte slogan kullanıldığı 

görülmüştür.  

Kamu spotlarında amaç ilgili kitleyi ikna etmektir. Bireyin veya toplumun algı ve tutumunda 

istenilen yönde bir değişiklik oluşturmak yahut yeni bir algı ve tutum oluşturmak 

hedeflendiğinden, birçok faktörle birlikte mesajın nasıl verildiği oldukça önemli bir husus 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Duğan ve Şahin, 2016, s. 129). Örneğin mesajda kullanılan 

duygusal ifade, ikna etmede çok önemli bir bileşen olarak kabul edilmektedir (Dillard ve 

Nabi, 2006; Dillard ve Peck, 2000; Nabi, 1999’dan akt. Kim, 2014, s. 692). Birinin sosyal 

statüsünü oluşturmasında,  olumsuz bir olaya karşı öfke ifade etmesinin, üzüntüsünü ifade 

etmesinden daha ikna edici olabileceğini ve bunun da o konuşmacının ikna etme kabiliyeti 

için olumlu etkileri olabileceğini öne sürmektedir (Keating, 1985; Sunny Jung ve 

Niederdeppe, 2014, s. 692). Yaptığımız çalışma sonucunda duygusal ifadeyi gösterebilme ve 

ikna edebilme amacıyla organ bağışı konusunda yayınlanan 12 kamu spotundan  34’ü 

(%39,53)  erkek, 33’ü (38,37)  kadın toplam 67 yetişkin ile 19’u (% 22,09) çocuk toplam 86 

kişiye yer verilerek toplumdan bireylerin kullanıldığı görülmüştür.   

Kamu spotlarında, izleyicilerin bir mesajda ifade edilen duygulara ilişkin algıları, ortaya çıkan 

tutum ve davranışları üzerinde önemli etkiler olarak ortaya çıkmaktadır. (Keating, 1985; 

Sunny Jung ve Niederdeppe, 2014, s. 692). Çalışmamızda farklı bir şekilde sona eklenmiş 

olarak görülüyor ki, organ bağışı konusunda yayınlanan kamu spotlarının %66’sında video 

sonunda seslendirme yapılmadan yazılı mesaj kullanılmıştır. 

5. Sonuç  
Araştırma sonuçları organ bağışı konusunda toplumun yeterli bilgi sahibi olmadığı, kişilerin 

yanlış bilgi sahibi olduğu, organ bağışına ilişkin korkularının olduğu, inançlarına uygun 

görmediği ve bu nedenle yeterli bağışın olmadığını ortaya koymaktadır. İncelenen kamu 

spotlarının teşvik edici nitelikte hazırlandığı ancak kanıta dayalı içeriğin yeterli olmadığı 

dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu amaçla hazırlanan içerikler oluşturulurken daha fazla kanıt 

temelli içeriğin oluşturulmasına, temelsiz bilgi ve mitlerin ortadan kaldırılmasına yönelik 

çalışmaların ortaya konmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 
Reliability in systems engineering can be defined as the degree of stability of the quality of 

service that a system normally offers. In the face of increasing user demands for high levels of 

service, system reliability is becoming increasingly important in the planning, construction, 

and operation of transportation networks. Control delay at the intersection is considered the 

most important measure of effectiveness (MOE) for signalized intersections as these are used 

to determine the level of service (LOS). Therefore, the purpose of this paper is essentially 

related to the travel time reliability analysis of Ministry of Labour and Social Affairs street 

and the Palestine arterial street in Bagdad through assessment of total delay (deceleration 

delay, stopped delay, and acceleration delay etc.), A GPS device was used to collect data from 

the links along Ministry of Labour and Social Affairs and Palestine streets during 34 rounds 

for three periods (morning, noon, and night). Al Nidaa, Al Mawail, Bab Al Moatham, Al 

Sakhara, Martyrs' Square, Ministry of Youth and Sports, and al Rubaie intersections are the 

major points for assessment. The weekdays except for the off days in April 2022 were 

selected to study the variations of total travel time and delays in the selected sites.  A total of 

34 test runs were carried out in the north and south directions in each case. The obtained 

results indicated that the stopping time for vehicles represents the major part of the total 

control delay reaching about 63.21% of the control delay in the morning time. The 

acceleration delay time was also higher than the deceleration delay time. 

Key Words: Reliability, GPS, control delay, Travel Speed, Running Speed, Probe vehicle 

 

1. INTRODUCTION AND THEORETICAL FRAMEWORK 

Control delay at a signalized intersection is defined as the delay due to the operation of traffic 

signals at signalized intersections. Control delay is just a part of the total delay, which 

includes the control delay (acceleration, stopping, and deceleration), geometric delay, volume 

delay, and incident delay [1]. Ko, Hunter, and Gentler presented a methodology to estimate 

the control delay using GPS data by defining the control points for acceleration and 

deceleration profiles based on speed differences in test vehicles [2], [3]. Due to the great 

development of urban cities like Baghdad, the tendency for private car usage mode caused an 

increase in traffic  as a result of diversity of land uses [4].  Z A Alkaissi and R Y Hussain 

carried out analysis and modelling of signalised intersections using Global Positioning 

System (GPS) [5].  Sumayah T. Ayob, Zainab A. Alkaissi also performed assessment of travel 

speed for urban streets using Global Positioning System [6].    

2. BUFFER INDEX (BI): 

Buffer Time is the additional time for unexpected delays that system users should consider 

along with average travel time to be on-time 95 percent of the time. Buffer Index is calculated 

as follows: 
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100
Time Travel Average

Time Travel Average-Time Travel percentile95th 
BI  

 

The buffer index is expressed as a percentage. For example, if BI and average travel time are 

30% and 20 minutes, then the buffer time would be 6 minutes. Since it is calculated by 

95
th

 percentile travel time, it represents almost all worst-case delay scenarios and assures 

travellers to be on-time 95 percent of all trips.  

3. PLANNING TIME INDEX (PTI): 

The Planning Time Index is the ratio of the 95th percentile to the free-flow travel time and 

shows the total time which is needed for an on-time arrival in 95 percent of all trips. 

 

Time Travel Flow Free

Time Travel percentile95th 
PTI  

 

The difference between Buffer Index and Planning Time Index is that BI represents the 

additional delay time that should be added to the average travel time, while the PTI points out 

the total trip time (average travel time + buffer time). A PTI value of 1.5 for a given period 

suggests that travellers should spend one and a half as much time traveling as the free-flow 

travel time to reach their destination on time 95% of the time. A PTI is useful because it can 

be straightaway compared to the travel time index on analogous numeric scales. 

4. PURPOSE 

This study aims to determine the effects of the engineering characteristics of the streets and 

road elements, especially traffic light stops and other roadways on network reliability. With 

that regard, this paper focuses on the assessment of total delay (deceleration delay, stopped 

delay, and acceleration delay), in Baghdad along al Ministry of Labour and Social Affairs 

Street and the Palestine arterial street. A statistical model was employed to express the control 

delay at morning, noon, and night. 

5. METHODOLOGY 

The required data were collected through the probe vehicle method. For that purpose, the 

Speed View GPS mobile application was employed during the field study to obtain maximum 

and minimum speed, average speed, total distance travelled, total trip time, and stopping time 

along the trip of each route for data collection. Once the speed changes for any reason during 

the trip, the application records the Latitude and Longitude values of the point along with all 

the above data stated. The locations were measured according to WGS 1984 datum as can be 

seen in Fig 1. 

 

(1) 

(2) 
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Fig. 1. Sample of data 

 

Area Description 

In this paper, the data were collected from 34 rounds at urban roads in Baghdad (Iraq) during 

the period of April 2022. The traffic data from the urban road links were collected using a 

probe vehicle at morning and noon in the north direction and at night and noon in the south 

direction along Ministry of Labour and Social Affairs and Palestine streets (the rote start from 

al Nidaa to Al Rubaie intersections). This path was chosen as it is characterized by an 

abundance of traffic containing the vital intersections in Baghdad on the Rusafa side. Most of 

the intersections are located near vital areas (universities - ministries - military facilities - 

commercial streets) visited daily by many people such as employees, students, soldiers, 

auditors etc. This generates a large crowd, especially in the morning period. This path starts 

from the al Nidaa intersection and ends at the Rubaie intersection with the length of 10.4 km 

involving 8 intersections. Since one intersection was crossed using the bridge, the total 

number entered in the calculation is 7. Table 1. represents the types of intersections. It is 

divided into several links, which distinguishes that it is different in terms of length, hte 

number of lanes, and road type. Some of them do not contain side stops making traffic move 

faster than those that contain both side stops allowing waiting but not stopping. The second 

type, on the other hand, allows both stopping and waiting. As for speed, the speed limit on 

Ministry of Labour and Social Affairs Street is 40 km/h but for Palestine Street, the speed 

limit is 60 km/h. Figure 2 below illustrates the route and the locations of the intersections it 

contains. 

Table 1. Details of each intersection 
No Name of 

intersection. 
Control type Type 

noithcol SPG MTU 

   Northing       Easting 

Contains 

bridge 

Bridge 

direction 

Contains 

tunnel 

Tunnel 

direction 

1 Al Nidaa Controlled 

Intersections 

Four 

Way 

442839.91 

m E 

3692876.71 

m N 
NO / YES N-S 

2 Al Mawail 
 

Controlled 

Intersections 

Four 

Way 

444456.84 

m E 

3692456.33 

m N 
YES E-W NO / 

3 Bab al Moatham Controlled 

Intersections 

Four 

Way 

445245.83 

m E 

3691710.18 

m N 
NO / NO / 

4 Al-Sagrah Controlled 

Intersections 

Four 

Way 

445644.61 

m E 

3691345.20 

m N 
NO / NO / 

5 Beirut  Controlled 

Intersections 

Four 

Way 

446103.55 

m E 

3690918.02 

m N 
YES N-S NO / 

6 Martyrs' Square Controlled 

Intersections 

Four 

Way 

447522.01 

m E 

3689566.89 

m N 
YES E-W NO / 

7 Ministry of 

Youth 

Controlled 

Intersections 

Four 

Way 

448699.55 

m E 

3688475.00 

m N 
YES E-W NO / 

8 Al Rubaie Controlled 

Intersections 

three 

way 

449346.85 

m E 

3687860.25 

m N 
NO / NO / 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

285       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 2. Type and locations of intersections along the route 

 

 

Al Mawail int. Al Nidaa int. 

Al al Rubaie int. 

int. 

Bab Al Moatham int. 

int. 
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ANALYSIS & RESULTS 
The results obtained for the route in the northern and southern directions (morning, noon, and 

evening) are shown in Tables 2. and 3. From Table 2, while the 4th day represents the day 

with the highest delay due to the intersections, the 6th day denotes the day with the least delay 

in the morning period, in the north direction. On the other hand, it can be seen from Table 3 

that the 6th day had the lowest delay time while the 11th day had the highest value of the 

delay due to the intersection for south direction. Figures 3 illustrate the value and type of 

delay (deceleration, stop, and acceleration) in each day for the North and South direction.   

 

Table 2. Delays for the north direction 

 

Days 
 

 

Total 
Total Delay 

(sec.) 
Deceleration 

(sec.) 

Stop 

(sec.) 

Acceleration 

(sec.) 

1 105 625 117 847 

2 124 830 113 1067 

3 122 297 116 535 

4 90 872 114 1076 

5 112 399 133 644 

6 83 0 100 183 

7 105 442 116 663 

8 92 483 127 702 

9 100 546 127 773 

10 101 374 131 606 

11 69 49 91 209 

12 110 763 132 1005 

13 104 570 112 786 

14 95 849 116 1060 

15 86 755 122 963 

16 113 888 86 1087 

17 110 389 120 619 
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Table 3. Delays for the south direction 

 

   Days 

 

Total Total Delay 

(sec.) 

 Deceleration 

(sec.) 

Stop 

(sec.) 

Acceleration 

(sec.) 

1 82 13 99 194 

2 74 25 109 208 

3 71 191 114 376 

4 96 19 115 230 

5 64 28 100 192 

6 74 13 91 178 

7 107 30 94 231 

8 91 59 114 264 

9 97 21 116 234 

10 114 122 86 322 

11 91 210 121 422 

12 99 60 105 264 

13 111 57 116 284 

14 115 132 109 356 

15 92 131 102 325 

16 117 268 111 496 

17 97 448 123 668 

 

 

     

 

Fig. 3a. North direction                                                       Fig.3b. South direction 
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One of the criteria for the level of service is speed, and since the delay at intersections is one 

of the most important factors that affect speed, Figures 4a and 4b represent how the 

instantaneous speeds change along the route for both directions. 

 

 

 

 

Fig.4a. Instantaneous speed change for north direction (morning time) 

 

 

 

Fig.4b. Instantaneous speed change for south direction (night time) 

 

 

Since there is a delay at the intersections are noticeable, it is assumed that there is a clear 

difference between the travel speed and the free flow speed. Figure 5 can be used to illustrate 

this point. 
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Fig. 5. Difference between travel and running speed 

 

IBM SPSS Statistics was employed to obtain the statistical model for finding a relationship 

for the control delay and the explanatory dependant variables; the deceleration, stopped, and 

acceleration delay. The acceleration, stopping and deceleration delay times were introduced in 

the regression model for the morning and night times of the 34 rounds. The following tables 

represent the summaries of the model. 

 
Table .4. The predicted single and multi-variables models summary speed (morning time) 

 
Model Summary 

Model 

 Change Statistics 

Durbin-

Watson 

Adjusted 

R Square 

 

R  Square 

Change 
F Change df1 df2 

 

Sig. F 

Change 

 

1 (single) .994
a 

.995 2464.763 1 13 .000  

2 (Multi 

variables) 
.999

b 
.004 43.005 1 12 .000  

3 (Multi 

variables) 
1.000

c 
.001 .

 
1 11 . 2.000 

a. Predictors: (Constant), Stopping 

b. Predictors: (Constant), Acceleration, stop 

c. Predictors: (Constant), Deceleration, stop, Acceleration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,61 

23,59 
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Table 5. Details of the regression models for independent variable control delay and 

dependent explanatory variables; acceleration, stopping, and deceleration delay times. 

(morning time). 

 

 

Table 6. Correlation coefficients between control delay and delay components; acceleration, 

stopping and deceleration delay times (morning time). 

 
 

 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

 
sig 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B 

 

Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

Tolera

nce 

 

VIF 

1 (Constant) 198.475 12.240  16.215 .00

0 

172.03

2 

224.91

8 

  

Stop 1.037 .021 .997 49.646 .00

0 

.992 1.082 1.000 1.000 

2 (Constant) 79.466 19.098  4.161 .00

1 

37.854 121.07

7 

  

Stop 1.013 .011 .974 93.837 .00

0 

.989 1.036 .885 1.130 

Deceleration 1.318 .201 .068 6.558 .00

0 

.880 1.755 .885 1.130 

3 (Constant) -2.842E-14 .000  .000 1.0

00 

.000 .000   

Stop 1.000 .000 .962 265746

669.03

3 

.00

0 

1.000 1.000 .794 1.259 

Deceleration 1.000 .000 .052 137074

10.712 

.00

0 

1.000 1.000 .732 1.365 

Acceleration 1.000 .000 .041 104867

10.304 

.00

0 

1.000 1.000 .674 1.483 

a. Dependent Variable: control delay          

 Deceleration 

Time 
Stopping Time 

Acceleration 

Time 
Control Delay 

Pearson 

Correlation 

Deceleration Time 1 .339 .499 .399 

Stopping Time .339 1 .430 .997 

Acceleration Time .499 .430 1 .481 

Control Delay .399 .997 .481 1 

Sig. (1- tailed) 

Deceleration Time 
 .216 .059 .141 

Stopping Time .216  .109 .000 

Acceleration Time .059 .109  .070 

Control Delay .141 .000 .070  
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From the regression analysis which is a set of statistical operations to predict the relationships 

among selected field variables in this research, that is, acceleration, stopping, and deceleration 

delay time, a travel delay model was developed shown in equation 3 for the 

north direction. 

dadsdc 318.1013.1466.79 
                                                                 (3) 

where 

 dc: control delay time  

ds: stopping time 

da: deceleration time 

 

The stopping delay time value gives an adjusted R
2
 of 0.933 for south direction, as presented 

in Table 7. Details of regression models for Independent Variable Control Delay and 

Dependant Explanatory Variables: Acceleration, Stopping and Deceleration Delay Times and 

their correlations coefficients are presented in Tables 8 and 9, respectively. 
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Table 7. The predicted single and multi-variables models summary speed (night time). 
 

 

 
Table 8. Details of the regression models for independent variable; control delay and dependent 

explanatory variables; acceleration, stopping, and deceleration delay times. (night time) 
Coefficients

a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t 

 

sig 95.0% Confidence 

Interval for B  

Collinearity 

Statistics  

B 

 

Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

Tolera

nce 

 

VIF 

1 (Constant) 192.176 7.567  25.398 .00

0 

175.829 208.522   

stop 1.078 .077 .968 13.947 .00

0 

.911 1.245 1.000 1.000 

2 (Constant) 105.618 16.681  6.332 .00

0 

69.273 141.964   

stop 1.044 .044 .938 23.705 .00

0 

.948 1.140 .980 1.020 

Deceleration .969 .181 .212 5.368 .00

0 

.576 1.363 .980 1.020 

3 (Constant) -8.527E-14 .000  .000 1.0

00 

.000 .000   

stop 1.000 .000 .898 1399966

48.142 

.00

0 

1.000 1.000 .904 1.106 

Deceleration 1.000 .000 .219 3552451

4.943 

.00

0 

1.000 1.000 .978 1.023 

Acceleration 1.000 .000 .141 2224598

6.052 

.00

0 

1.000 1.000 .922 1.084 

a. Dependent Variable: control delay          

Model Summary 

Model 

 Change Statistics Durbin-

Watson Adjusted 

R Square 

 
R  Square 

Change 
F Change df1 df2 

 

Sig. F 

Change 

 

1 (single) .933
a 

.937 194.525 1 13 .000  

2 (Multi 

variables) 

.979
b 

.044 28.813 1 12 .044  

3 (Multi 

variables) 

1.000
c 

.018 4.562E+14 1 11 .000 1.824 

a. Predictors: (Constant), Stopping 

b. Predictors: (Constant), Acceleration, stop 

c. Predictors: (Constant), Deceleration, stop, Acceleration 
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Table 9. Correlation coefficients between control delay and delay components; acceleration, 

stopping and deceleration delay times (night time). 

 
 

Similar to Equation 3, the following equation was also developed through regression analysis 

for south direction. 

dadsdc 969.0044.1618.105 
 

dc : control delay time 

ds: stopping time 

da: deceleration time 

 

Conclusions 

1. The buffer times for the north and south directions are 85.9% and 63.5%, respectively.  

2. The Planning Time Index for the north and south directions 41.45 and 20.76 min, 

respectively.  

3. The average travel times for the route are obtained as 22.29 and 12.69 min for the 

northern and southern directions, respectively. At this point it should be stated that the 

speed limit from Al Nidaa to Al Mawail intersections is 40km/h and the other links are 

60km/h.   

4. The stopping time for vehicles represents the high percentage of total control delay, 

reaching about 63.21%  ِ .at the morning and about 72.26% at the noon time for the 

north direction. On the other hand, the acceleration time has a high percentage of total 

delay time which is about 41.22% in the south direction. 

5. The acceleration delay time is higher than the deceleration delay time at the 

intersections for both directions because of the long queue lengths of vehicles and 

weak driver behaviour. 
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HYDROLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF ADDING A FLOATING 

SOLAR POWER PLANT TO BOZKIR DAM HYDROELECTRIC POWER PLANT 

 

Mutlu YAŞAR
 1
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20180 Pamukkale, Denizli 

 

ÖZET 

Tüm dünyada gerçekleşen iklim değişikliğinin sonuçlarına benzer olarak Türkiyedeki 

hidroelektrik santralllerin üretimlerinde azalma yaşamaktadır. Hidroelektrik enerji üretiminde 

yaşanan bu azalmaya ve pandemi sonrası enerji hammadde fiyatlarında yaşanan artışa karşılık 

olarak ülke yönetimleri enerji üretimini arttırıcı önlemler almaya başlamıştır. Bu sebepler ile 

Türkiye’de, Enerji Yatırımlarını düzenleyen kurul olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(EPDK), 18.06.2020 tarihinde 9392 sayılı bir karar aldı. Bu karar ile ana kaynağı 

hidroelektrik enerji olan bir HES projesine, toplam üretilen enerjiyi arttırma amacıyla, ek 

olarak yardımcı kaynak enerji üretim tesisi inşaa etme imkanı sağlamıştır. Bu kapsamda, 

yasalarda yapılan değişiklikler ile üretim lisansı sahibi barajlar, hibrit santral olarak Güneş 

Enerji Santrali yapma hakkı elde etmiştir. Ayrıca, Türkiye’ de Su kaynaklarının yönetimini 

elinde bulunduran Devlet Su İşleri (DSİ), 05.12.2020 tarihi 2020/10 sayılı genelge ile Yüzer 

GES kavramını oluşturmuştur. Bu değişiklik ile rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri 

rezervuarlarına Yüzer Güneş enerji santrali yaparak hem ek bir enerji üretimi yapma imkanı 

hem de buharlaşmayı azaltma imkanı sağlamıştır.   

Çalışma alanı olarak seçilen Bozkır barajı, Türkiye’nin yağış rejimi en düşük ortalamasına 

sahip olan iç Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Göksu deresi üzerinde inşaa edilen Göksu 

barajı, 109,00 m yüksekliktedir ve 350 milyon m
3
 hacminde su biriktirebilmektedir. Yanlızca 

içmesuyu ve sulama amaçları olmayan aynı zamanda enerji üretimi de yapacak olan Baraj, 

ülkenin tarım deposu konumundaki Konya ovasına su sağlacağı gerekçesiyle stratejik bir 

öneme sahiptir. Bu çalışma ile rezervuara 35 Mw güneş enerji santrali kurulması durumunda 

Bozkır Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) için 26.250.000 USD ek yatırım ile 55.300.000 

kWh ekstra enerji üretimi yapılabileceği ve 175.606.112 litre suyun buharlaşmasının önüne 

geçileceği öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit Güneş Enerji Santrali, Yüzer GES, Buharlaşma Kayıpları, 

Ekonomik Analiz 

 

ABSTRACT 

Similar to climate change's consequences all over the world, hydroelectric power plants in 

Turkey are experiencing a decrease in their production. In response to this decrease in 

hydroelectric energy production and the increase in energy raw material prices after the 

pandemic, country administrations have started to take measures to increase energy 

production. For these reasons, the Energy Market Regulatory Board (EMRA), which regulates 

Energy Investments in Turkey, took a decision numbered 9392 on 18.06.2020. With this 

decision, a HEPP project, whose primary source is hydroelectric energy, was provided with 

the opportunity to construct an additional auxiliary source power generation facility in order 

to increase the total energy produced. In this context, with the amendments made in the laws, 

dams with generation licenses have gained the right to construct a Solar Power Plant as a 

hybrid power plant .In addition, the State Hydraulic Works (DSI), which holds the 

management of water resources in Turkey, created the concept of Floating SPP with the 

circular numbered 2020/10 dated 05.12.2020. With this change, hydroelectric generation 
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facilities with reservoirs have provided the opportunity to produce more energy and reduce 

evaporation by constructing a Floating Solar power plant in their reservoirs. 

Bozkır dam, chosen as the study area, is located in the Central Anatolia region, with the 

lowest average precipitation regime of Turkey. The Göksu dam, built on the Göksu Stream, is 

109,00 m high and can accumulate 350 million m
3
 of water. The dam, which will not only 

have drinking water and irrigation purposes but also produce energy, has strategic importance 

because it will supply water to the Konya plain, which is the agricultural warehouse of the 

country. With this study, it is predicted that if a 35 MW solar power plant is installed in the 

reservoir, 55,300,000 kWh extra energy will be produced with an additional investment of 

26,250,000 USD for the Bozkır Dam Hydroelectric Power Plant (HEPP), and the evaporation 

of 175,606,112 liters of water will be prevented. 

Keywords: Hybrid Solar Power Plant, Floating SPP, Evaporation Losses, Economic Analysis 

 

INTRODUCTION 
Due to the increasing industrial production and population density, as well as the experienced 

lack of energy issue, for our country it has great importance that meeting the energy demand 

with domestic resources. Although hydroelectric power plants provide more than 30% of 

Turkey's total electricity production, reductions in production are observed due to climate 

change and irregularities in the precipitation regime in recent years. This means that the share 

of power plants using fossil fuels and natural gas in the total generation capacity is increasing 

to meet the increasing energy demand. Coal and lignite-fired thermal power plants have many 

negative effects on the environment, as well as their costs have increased at a high rate similar 

to the whole world. Natural gas power generation plants also increase input costs and increase 

the average energy cost. 

Hydroelectric power plant reservoirs allow the establishment of renewable energy generation 

plants such as solar energy due to their large surface areas. Thus, hybrid electricity generation 

becomes possible, and water loss is reduced due to the reduction of evaporation. Hybrid 

electricity generation is strategically important in our country which has limited water 

resources and increasing energy demand. 

With the Board Decision dated 18.06.2020 and numbered 9392 of the Energy Market 

Regulatory Board (EMRA), which is the body that regulates Energy Investments in Turkey, 

provided the opportunity of building an additional energy production facility to a HEPP 

project whose main source is a hydroelectric power plant (HEPP), in order to increase the 

total energy produced. In this context, with the amendments made in the laws, the dams with a 

hydroelectric power generation license have obtained the right to construct a Solar Power 

Plant as a hybrid power plant. In addition, the State Hydraulic Works (DSI), which holds the 

management of water resources in Turkey, created the term of Floating SPP with the circular 

numbered 2020/10 dated 05.12.2020. 

Energy production at Bozkır HEPP will be determined by DSI according to climatic 

conditions and irrigation needs of Konya plain. It is obvious that imbalances will appear in 

energy production as a result of these conditions. With this study, in addition to providing a 

balanced energy supply for the Bozkır Dam HEPP facility with the hybrid solar energy 

systems planned in the lake area, evaporation of approximately 175.6 million liters of water 

will also be prevented. 

INTRODUCTION OF THE WORK FIELD 
Bozkır Dam was built as a concrete covered dam on Göksu Stream within the borders of 

Bozkır district of Konya province. The dam axis is located in Söğüt Town, approximately 85 

km south of Konya. The project area is at N28-c1 and N28-c4 numbered in 1/25000 scaled 

maps. 
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Bozkır Dam is located within the scope of Konya-Çumra 3rd Stage Project. The main purpose 

of the dam is to supply the irrigation water needed for the Konya Çumra plain 3rd Stage 

project and to store it during the winter season. The minimum water level of the dam reservoir 

is 1300,00 m and the maximum water level is 1353.58 m where the storage capacity is 360 

million m
3
. The height of the dam from the thalweg elevation, which is 1245.00 meters, is 

109,00 meters. The volume of the lake at the normal water level of the dam is 360,00 hm
3
, 

lake area at maximum water level 8.75 km
2
, 1.106 km

2
 at the minimum water level. 

In addition, Bozkır Dam will generate energy during the irrigation season by turbine the water 

stored during the winter season. The waters turbined at Bozkır HEPP will be released to the 

Bağbaşı lake area and will be derived from there to the Çumra Plain via the blue tunnel. The 

general settlement of Bozkır Dam and HEPP is given in Figure 1. 

 
Figure 1. Bozkır Dam and HEPP General Layout Plan 

 

Bozkır HEPP Facility, expected to produce approximately 30,000,000 kWh of energy 

annually, consists of two power plants, a near by of the dam power plant and a main power 

plant. Bozkır Etek HEPP and Bozkır HEPP (Main Power Plant) are planned with a power of 

1,596 MWm / 1,532 MWe and 1 x 18,022 MWm / 1x 17,306 MWe, respectively. The 

characteristics of Bozkır Dam are given in Table 1. 
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Table 1. Bozkır Dam Characteristics 

HYDROLOGICAL DATA 

Facility Location Göksu River 

Purpose Irrigation + Energy 

Precipitation Area 370 km
2

 

Average Flow 5.31 m
3

/s 

Annual Average Current 167.23 hm
3

 

Minimum Water Level 1275.00 m 

Min. Energy Water Level 1300.00 m 

Normal Water Level 1350.00 m 

Max. Water Level 1353.58 m 

Normal Storage Volume 360.69 hm
3

 

Active Volume 348.73 hm
3

 

DAM BODY 

Body Type 
Front Faced Concrete 

Covered Rock Fill 

Body Crest Altitude 
1354.00 m (Parapet 

Wall Upper Altitude) 

Talweg Altitude 1245.00 m 

Height of Talweg from the 

Body 
109.00 m 

Height of Body from 

Foundation 
116.00 m   

Body Crest Length 517.00 m 

Body Crest Weight 10.00 m 

Body Upstream and 

Downstream Slopes 
1/1.4, 1/1.4 

Body Fill Volume 3.951.813 hm3 

 

Konya Province Climate 
The prevailing climate structure at the project site is generally hot and dry in summers;  cold 

and snowy in winters with its continental climate characteristics. In other words, the basic 

climate structure of the Central Anatolia Region is also seen here. However, in the west and 

south of the province and on the valley floors where the Central Taurus Mountains are deeply 

split by Göksu and its branches, Mediterranean climate features are also seen, with hot and 

dry summers and mild and rainy winters. 

Konya Province Solar Energy Potential: 
Considering the geographical structure and terrain conditions of the Bozkır Dam, a 

comprehensive research was carried out for the hybrid power plant planned to be established. 

One of the most important factors in solar power plants is radiation and sunshine duration. 

The electricity production and efficiency will rise while these values are increasing. 

Konya province is one of the fertile regions in our country in terms of solar resources. Figure 

2 shows that the annual radiation value per square meter in the region where the hybrid power 

plant will be installed varies between 1600 kilowatt-hours and 1800 kilowatt-hours. When the 

solar resource parameters are compared, it has been determined that Konya province, where 

the project is planned, has a solar resource potential above the Turkey average. The results of 

this examination are briefly summarized in Figure-3 and Figure-4.  
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Figure 2. Konya Province Solar Energy Potential Atlas 

 

 
Figure 3. Global Radiation Values (kWh/m
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Figure 4. Comparison of Sunbathing Times 

 

MATERIALS AND METHODS 

  
In this study, the solar energy potential of Bozkır Dam and HEPP in Bozkır district of Konya 

province was investigated. A floating solar power plant with a power of 35,00 MW and an 

area of  500.000 m
2
 is planned to remain within the minimum water level in the dam lake 

area. It has been investigated how much this planned hybrid floating solar power plant will 

contribute to the production of Bozkır HEPP. At the same time, the evaporation losses 

prevented by the hybrid power plant designed as Floating SPP in the lake area were calculated 

with the Penman Method. 

Penman Method 
 Penman proposed a theory and formula for evaporation prediction using meteorological data 

in 1948. In this theory, there are two requirements for evaporation to continue. These are 

providing the energy required for the latent heat of evaporation and a mechanism that 

removes the steam. Depending on these, the Penman equation is as follows: 

 

 

𝐸 = (
∆

∆+𝛾
) (𝑅𝑛 − 𝐴ℎ) + (

𝛾

∆+𝛾
)

1

𝝀
[6.43(1 + 0.536𝑢2)(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎]                                                

(1.1) 

 

𝐸   : Evaporation amount (mm/day), 

∆   : The slope of the saturated vapor pressure curve ( 𝑘𝑃𝑎/℃ ), 

𝑅𝑛 : Net Radiation (W/m
2
), 

𝐴ℎ : Horizontal energy transfer to the water body (W/m
2
), 

𝜆    : Latent heat (
o
C), 

𝑢2  ∶ Average daily wind speed at 2 m altitude (m/sec), 

𝑒𝑠   : Saturated vapor pressure (𝑘𝑃𝑎/℃), 

𝑒𝑎   : Actual vapor pressure (𝑘𝑃𝑎/℃), 

𝑒𝑠 − 𝑒𝑎:  Vapor pressure difference (𝑘𝑃𝑎/℃), 
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∆= 4090
𝑒𝑠

(237.3+𝑇𝑎)2                                                                                                                     

(1.2) 

 

𝛾 = 0.00163𝑃𝑎/𝜆                                                                                                                       
(1.3) 

 

𝜆 = 2.501 − 0.002361𝑇𝑠                                                                                                                  
(1.4) 

 

𝑇𝑎 : Average daily air temperature (
o
C) 

𝑃𝑎 : Daily average atmospheric pressure (𝑘𝑃𝑎) 

𝑇𝑠 : Daily average water temperature (
o
C) 

 

There is a measurable amount of short-wave radiation reaching the earth during sun hours. 

This amount depends on latitude, season, time, and degree of cloudiness. Short wavelength 

radiation (𝑅𝑐) (W/m
2
) can be given as follows: 

 

𝑅𝐶 = 𝑅𝐴[0.20 + 0.48(𝑛/𝐷)]                                                                                                           
(1.5) 

 

𝑅𝐴    : Total expected radiation at a point (W/m
2
), 

𝑛/𝐷 : Real / max. sunshine duration 

 

The coefficients [0.18 + 0.55(𝑛/𝐷)]   in this formula are given by Penman for Southern 

England. A working graph was prepared by PJ Rijkoort of The Royal Meteorological Institute 

in the Netherlands and the coefficients in Equation 1.5 obtained from this graph were used in 

the study. 

 

 

On completely cloud-covered days(𝑛/𝐷 = 0), about 20% of solar radiation reaches the earth, 

while on cloudless days it reaches about 70%. 

 

𝑅𝐼 = 𝑅𝐶(1 − 𝛼) = 𝑅𝐴[0.20 + 0.48(𝑛/𝐷)](1 − 𝛼)                                                                        
(1.6) 

 

𝑅𝐼  : Net short wavelength radiation (W/m
2
), 

𝛼   : Albedo, surface reflectance coefficient (0.08). 

 

Particularly at night, when the air is dry and clear, some of the R is reflected back from the 

earth as long wavelength radiation. This long wavelength radiation (𝑅𝐵) can be written as: 

 

𝑅𝐵 =  [0.2 + 0.8(𝑛/𝐷)](0.47 − 0.077√𝑒𝑎)𝜎𝑇𝑎
4                                                                            

(1.7) 

 

𝜎 : Lummer ve Pringsheim constant (489.53x10
-12

 kgJ/cm
2
/day) 

 

Thus, the net radiation (𝑅𝑛) is calculated as in Equation 1.8. (Wilson, 1990). 
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𝑅𝑛 = 𝑅𝐼 − 𝑅𝐵                                                                                                                              
(1.8) 

 

Evaporation is the difference between the evaporation rate determined by temperature and the 

condensation rate determined by vapor pressure. If molecules disperse from the surface, the 

vapor pressure remains low and the difference between these two ratios is positive. Thus, 

evaporation continues. On the other hand, if the air at the water surface is thermally insulated 

and surrounded, the vapor pressure increases, and evaporation stops until the evaporation and 

condensation rates equalize. The air is said to be saturated. At a given temperature, this 

equilibrium occurs for a particular vapor pressure (𝑒𝑠). This particular vapor pressure is called 

saturated vapor pressure and is related to temperature. It can be calculated as follows. 

 

𝑒𝑠 = 0.6108 𝑒𝑥𝑝[(17.27𝑇𝑎)/(237.3 + 𝑇𝑎)]                                                                                     
(1.9) 

 

𝑒𝑠 is saturated vapor pressure (𝑘𝑃𝑎) and 𝑇𝑎 is air temperature (℃). Actual vapor pressure of 

air (𝑒𝑎), is calculated as in equation 1.10. Here, 𝑅ℎ is the relative humidity (%).  (Erdemir, 

1999) 

 

𝑒𝑎 =  𝑅ℎ 𝑥 𝑒𝑠                                                                                                                             
(1.10) 

STUDY AND DATA 
Bozkır Dam and HEPP selected within the scope of this study is located at 30 km southeast of 

Bozkır District of Konya Province on Göksu Stream. The main storage task of irrigation of 

Konya plain is in charge of Bozkır Dam. The minimum water level of the dam reservoir is 

1300,00 m and the maximum water level is 1353.58 m where the dam reservoir has 360 

million m
3
 storage capacity. 

The height of the dam from the thalweg elevation, which is 1245.00 meters, is 109,00 meters. 

The volume of the lake at the normal water level of the dam is 360,00 hm
3
, lake area at 

maximum water level 8.75 km
2
, lake area at minimum water level 1,106 km

2
. Bozkır HEPP 

Facility, which is expected to produce approximately 30,000,000 kWh of energy annually, 

consists of two power plants, a skirt power plant and a main power plant. With the 35 MW 

floating solar power plant planned on an area of 500,000 m
2
 in the Bozkır Dam reservoir, it is 

expected to produce 55.330.000 kWh of extra energy annually. 

Bozkır Dam Floating SPP Layout: 
It is planned to use 88,608 panels in the Floating SPP planned in the Bozkır Dam lake area. 

Thus, it was decided to position the Floating PV System on an area of 500,000 m
2
 in the lake 

area, keeping it within the minimum water level. The general layout of the floating SPP 

system is given in Figure 6. 
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Figure 6.  Bozkır Floating SPP Settlement 

 

Evaporation account with Penman 

  
Floating SPP area installed in the Bozkır Dam reservoir covers approximately 10% of the lake 

area. The evaporation loss calculations for the Floating SPP area in the Bozkır Dam reservoir, 

whose location is given in Figure 6, are presented in Table 2. 

 

Table 2. Evaporation Loss Calculation by Penman Method 

 
*According to the study “An assessment study of evaporation rate models on a water basin 

with floating photovoltaic plants” (Scavo F.B., Tina G.M., Gagliano A.,2019), it was 

calculated with the assumption that if the float panel system covers 10% of the total lake area, 

18% of evaporation loss will be prevented. (Scavo F.B., Tina G.M., Gagliano A.,2019) 
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While making the Penman calculation, the data from Bozkır Meteorology Station at 1180 m 

altitude and Dedemli Meteorology Station at 1400 m altitude located around the project area 

were used. It has been calculated that the total amount of evaporation in the Bozkır Dam 

reservoir is 1,950,00 mm/year. As can be seen from Table 2, it is predicted that the 

evaporation of approximately 175.606.112 liters of water per year will be prevented with the 

Floating SPP area with an area of 500,000 m
2
. 

As a result of the examinations, the investment cost of the 35 MW Floating SPP planned for 

the Bozkır Dam and HEPP was calculated as 26,250,000 USD. 

 

Table 3: Invesment Cost of Floating SPP (35 MW) 

BOZKIR FLOATING SPP INVESTMENT 

COST 
AMOUNT (USD) 

Panel             12.250.000  

Inverter                5.250.000  

Floating Platform (Polyethylene Pontoon)                3.500.000  

Connectors                1.750.000  

Electrical Units                2.450.000  

Labor and Assembly                1.050.000  

TOTAL COST              26.250.000  

 

RESULTS 
The Floating SPP System, which is installed on stagnant waters such as dams and lakes, 

provides more energy production than Terrestrial SPP, thanks to the cooling effect of the 

water. The floating system consists of 100% recyclable nature-friendly materials and the 

direct contact of the water surface with the sun is cut off, reducing the amount of evaporation 

in the area covered by the system. 

Floating SPP projects are assembled with modular design, simple and useful add-ons. The 

buoys are made of high-density polyethylene which ensures long life. In addition, Floating 

SPP projects reduce the cost of continental land demand by providing efficient use of the lake 

area. Considering the dam ponds in our country, it is seen that there is a large floating SPP 

potential. 

As a result of the research, a suitable physical installation area was determined for the 

Floating Solar Power Plant. Accordingly, the float type was selected and the Photovoltaic 

panel layout plan was prepared. System power with panel-inverter configuration is planned as 

35.00 MWp / 35.00 MWe. 

The analysis of the electricity generation potential of the planned hybrid solar energy system 

was made with the PVGIS meteorological resource. As a result of the analysis, there is 

expected to be an increase of 55.330.000 kWh / year in the average annual energy production 

with an additional investment of 26.250.000 USD for Floating SPP. 

The evaporation loss prevented by the Floating SPP System, which is planned to be 

established on an area of 500,000 m
2
 in the Bozkır Dam reservoir, was calculated by the 

Penman Method and presented in Table 2. As a result of the calculations, it has been 

concluded that the 35.00 MW Floating SPP will prevent the evaporation of approximately 

175.6 million liters of water in the Bozkır Dam reservoir, thereby ensuring a more efficient 

use of water resources as well as agricultural lands. 
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ÖZET 

Salya kisti; salya kanal(lar)ında meydana gelen herhangi bir patoloji (tükürük bezi 

neoplazmaları, sialoadenit, tükürük bezi enfarktüsü, siyalolitiyazis ve ödem) sonucu glandular 

bağ dokular içerisinde, submukozal ya da subkutan olarak salyanın anormal miktarda 

birikmesidir. Salya kistleri salyanın irritasyonuna ve oluşan yangıya bağlı olarak zamanla 

granulasyon dokusu ile çevrilirler. Genellikle sublingual ve mandibular salya kanallarındaki 

hasardan dolayı oluşmaktadır. Oluşum yerlerine göre servikal, sublingual, faringeal ve 

zigomatik mukosel olarak adlandırılmaktadırlar. Bunlardan en çok görülen tipi ise servikal 

mukosellerdir. Kedilere nazaran köpeklerde daha sık görülmektedir.  

Çalışma materyalini S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen 4 köpek ve 1 kedi 

oluşturdu. Dört köpekte submandibular bölgede farklı büyüklükte şişlik tespit edildi. Kedinin 

ağız boşluğu muayenesinde dil altında oval bir şişlik belirlendi. Teşhis için detaylı anamnez, 

fiziksel, ultrasonografik, radyografik ve diagnostik punksiyon muayeneler sonucu 4 köpekte 

cervical mukosel, kedide sublingual salya kisti teşhisi konuldu. Fiziksel muayenede; üç 

vakada sert bir şişkinlik, bir vakada fluktuan şişlik tespit edildi.  Klinik muayenede lokal 

yangı semptomları görülmedi. Radyografik muayenede iki vakanın kitlesi tek, diğer iki 

vakanın daha geniş bağlantılı ve iki kompartmanlı olduğu tespit edildi. Kitlelerin patolojik 

muayenesinde tamamen fibröz doku şeklini almış kronik mukosel oldukları belirlendi. 

Köpeklerin cervical mukosel tedavisi için kistlerin total olarak uzaklaştırılmalarına karar 

verildi (sialadenectomy). Operasyonda mandibular bez ve mandibular bezin hemen 

cranialinde, beze bitişik seyreden sublingual bezin uzaklaştırılmasına özen gösterildi. Kedinin 

sublingual mukoseli marsupializasyon yöntemi ile tedavi edildi. Bütün hastaların operasyonu 

başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup iyileşme aşamasında herhangi bir komplikasyona 

rastlanmadı. 

Anahtar Kelimeler: Köpek, kedi, cervical mucocele, sialadenectomy, marsupializasyon. 

 

 

 

SALIVARY CYSTS IN CATS AND DOGS 

 

ABSTRACT 

Salivary cyst; It is an abnormal accumulation of saliva in the glandular connective tissues, 

submucosal or subcutaneously, as a result of any pathology (salivary gland neoplasms, 

sialoadenitis, salivary gland infarction, sialothiasis and edema) occurring in the salivary 

duct(s). Salivary cysts are surrounded by granulation tissue over time, depending on the 

irritation of the saliva and the inflammation. It is usually caused by damage to the sublingual 

and mandibular salivary ducts. They are named as cervical, sublingual, pharyngeal and 

zygomatic mucoceles according to their formation sites. The most common type of these is 

cervical mucoceles. It is more common in dogs than cats. 

The study material consisted of 4 dogs and 1 cat presented to the clinic of the Department of 

Surgery, at the Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University. Different sized swellings 
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were detected in the submandibular region in four dogs. An oval sublingual swelling was 

detected in the cat's oral cavity examination. For the diagnosis, as a result of detailed 

anamnesis, physical, ultrasonographic, radiographic and diagnostic puncture examinations, 4 

dogs were diagnosed with cervical mucocele and sublingual salivary cyst in a cat. In physical 

examination; A firm swelling was detected in three cases, and a fluctuant swelling was 

detected in one case. No local inflammatory symptoms were observed in the clinical 

examination. In the radiographic examination, it was determined that the masses of two cases 

were single, and the other two cases were more widely connected and had two compartments. 

In the pathological examination of the masses, it was determined that they were chronic 

mucoceles that took the form of completely fibrous tissue. It was decided to remove the cysts 

completely (sialadenectomy) for the treatment of cervical mucocele in dogs. In the operation, 

care was taken to remove the mandibular gland and the sublingual gland, which is adjacent to 

the gland just cranial to the mandibular gland. The cat's sublingual mucocele was treated with 

the marsupialization method. All patients had a successful operation and no complications 

were encountered during the recovery phase. 

Keywords: Dog, cat, cervical mucocele, sialadenectomy, marsupialization. 

 

GİRİŞ 

Salya kisti; salya kanal(lar)ında meydana gelen herhangi bir patoloji (tükürük bezi 

neoplazmaları, sialoadenit, tükürük bezi enfarktüsü, siyalolitiyazis ve ödem) sonucu glandular 

bağ dokular içerisinde, submukozal ya da subkutan olarak salyanın anormal miktarda 

birikmesidir. Salya kistleri salyanın irritasyonuna ve oluşan yangıya bağlı olarak zamanla 

granulasyon dokusu ile çevrilirler. Genellikle sublingual ve mandibular salya kanallarındaki 

hasardan dolayı oluşmaktadır. Oluşum yerlerine göre servikal, sublingual, faringeal ve 

zigomatik mukosel olarak adlandırılmaktadırlar. Bunlardan en çok görülen tipi ise servikal 

mukosellerdir. Kedilere nazaran köpeklerde daha sık görülmektedir. Köpeklerde bildirilen 

tükürük bezi hastalığı insidansı yaklaşık %0,3'tür (Spangler ve Culbertson, 1991, Hammer ve 

ark. 2001). Irklara göre en predispoze olanları ise; poodle, german shepherd, dachshunds ve 

australian silky terrier’lerdir (Slatter 2003). 

MATERYAL-METOT 

Çalışma materyalini S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen 4 köpek ve 1 kedi 

oluşturdu. Birinci vakayı 5 yaşında, 50 kg ağırlığında 2 yıldır çene altında büyüyüp küçülen 

kitle şikayeti ile getirilen Kangal erkek köpek oluşturdu (Şekil 1). İkinci vakayı 7 yaşında, 37 

kg ağılığında Kangal melezi dişi köpek oluşturdu. Üçüncü vaka 4-5 aydır devam eden boyun 

altında şişkinlik şikayetiyle getirilen 2 yaşında erkek kangal cinsi köpek idi. Dördüncü vakayı 

submandibular bölgede 10x10 cm büyüklüğünde şişlik şikayeti ile getirilen yaklaşık 2 

yaşında, 17 kg ağırlığında tazı köpek oluşturdu.  Beşinci vakayı kliniğe dil altında bir şişlik 

şikayeti ile getirilen 19 aylık kısırlaştırılmış erkek kedi oluşturdu (Şekil 4). Birinci ve ikinci 

vakaların genel durumunun son zamanlarda kötüleştiği ve yeme içmenin azaldığı tespit edildi. 

Anamnez, fiziksel, ultrasonografik, radyografik ve diagnostik punksiyon muayeneler sonucu 

4 köpekte cervical mucocele, kedide sublingual salya kisti teşhisi konuldu. Bütün vakaların 

tedavisi için kistlerin total olarak uzaklaştırılmalarına (sialadenectomy) karar verildi.  

BULGULAR 

Fiziksel muayenede; üç vakada da sert bir şişkinlik, bir vakada fluktuan şişlik tespit edildi.   

Kedinin ağız boşluğu muayenesi sırasında sublingual sağ lateral bölgede oval sert kitle 

belirlendi (Şekil 4 a,b). Klinik muayenede lokal yangı semptomları görülmedi. Radyografik 

muayenede iki vakanın kitlesi tek, diğer iki vakanın daha geniş bağlantılı ve iki kompartmanlı 

olduğu tespit edildi. Ultrasonografik değerlendirmede, bir vakada salya kisti duvarı sınırları 

belirgin ve kalın, içi sıvı dolu bir kaviteye işaret eden, ekojenik sınıra sahip hipoekoik ve yer 

yer anekoik bölgeler tespit edildi (Şekil 1b). Diğer 3 köpeğin ultrasonografik muayenesinde 
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mukoselin genel görünümü heterojendi. Alınan anamnez ve klinik bulgulara dayanarak 

servikal mukoselden şüphelenildi. Tanıyı doğrulamak için kitleye aseptik koşullar altında 

aspirasyonu yapıldı. Son olarak kitlelerin patolojik muayenesinde; kitlenin tamamen fibröz 

doku şeklini almış kronik mukosel oldukları belirlendi. Hastalığın kronik doğası nedeniyle, 

ilgili bezi ve kitleyi çıkarmak için hemen ameliyat yapıldı.  

CERRAHİ PROSEDÜR 

Köpeklerin sedasyonu için 2,2 mg/kg ksilazin HCI (Rompun/Bayer) kas içi enjekte edildi. 

Kedi için preanestezik olarak medetomidin hidroklorür 0.4 mg/kg kas içi uygulandı. 

İndüksiyonu için 4-6mg/kg Propofol (200mg/20 ml ampul, Fresenius) yavaş bir şekilde i.v. 

uygulandı. Daha sonra entubasyon yapılarak %2 isoflurone ile anesteziye devam edildi. 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü vakaların kitle extirpasyonu için deriye kavun dilimi 

ensizyonu yapıldı. Ardından küt diseksiyonlar ile kistik yapılar total olarak uzaklaştırıldı. 

Dördüncü vakada cervical mucocele uzaklaştırıldıktan sonra hastanın sağ tarafındaki 

mandibular ve sublingual bezleri uzaklaştırıldı. Adı geçen bezleri uzaklaştırmak için kulağın 

ventralinde v. jugularisin linguofasiyal ve maksiller damarlara ayrıldığı yer rehber olarak 

kullanıldı. Bu hizada deriye kesi yapıldı. Deri altı bağ dokusu diseke edilerek mandibular 

beze ulaşıldı. Mandibular bezin cranialinde, beze bitişik seyreden sublingual bez diseke 

edildi (Şekil 3 a,b). Ardından her iki bez uzaklaştırıldı. Cerrahi yaralar usulune uygun 

olarak kapatıldı. Yaraya penros direnler yerleştiridi. Uzaklaştırılan kitlelerin ebatları ve 

ağırlıkları ölçüldü. Kedinin sublingual mukoseline marsupializasyon yöntemi uygulandı 

(Şekil 4c) (Fossum 2013). Hasta ağız açık lateral poziyonda yatırıldı. Oral kavitede 

gözlenen ranula etrafından eliptik ensizyon yapıldı. Daha sonra ranula boşaltılarak kistik 

dokular uzaklaştırıldı. Ensizyon hattı dışarıya doğru oral mukoza ile birlikte emilebilir bir 

dikiş materyali ile (3/0 P.G.A.) dikildi. Postoperatif 5 gün boyunca her hastaya amoksisilin 

klavulanik asit 20 mg/kg (Synulox, Zoetis, İstanbu) kas içi enjekte edildi. 

 

 
Şekil 1. a) Kangal köpeğin submandibular bölgede 2 yıldır devam eden servikal mukoseli, 

b) salya kistinin ultrasonografik muayenesinde, kese sınırı ekojenik, içeriği heterojenik ve 

yer yer anekoik olduğu görünmektedir, c) mukoselin operasyon ile uzaklaştırılması. 
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Şekil 2. a) ikinci vakada salya kistinin operasyon öncesi görüntüsü, b) ikinci vakanın 

radyografik görüntüsünde kitlenin tek kompartmanlı olduğu görünmektedir, c) salya kistinin 

operasyon sonrası görüntüsü. 

 
Şekil 3. a) Operasyon sırasında mandibular ve sublingual salya bezlerinin diseke edilmesi, 

b) operasyon yoluyla uzaklaştırılan mandibular ve sublingual salya bezlerinin görüntüsü. 

 

 
Şekil 4. a) Kedinin sublingual salya kisti görüntüsü, b) sublingual salya kistin punksiyon 

yolu ile boşaltılması, c) sublingual mukoselin marsupialize edilmesi. 

 

SONUÇ 

Salya kistleri zamanında müdahale edilmediklerinde salya retensiyonuna bağlı olarak salya 

bezleri kese şeklini alarak fibröz bir kitle halini almaktadır. Bu kitlelerin büyüklüğü hastaya 

göre değişiklik görtermiş olup; birinci vakada kitlenin ağırlığı 6,6 kg (Şekil 1c), ikinci vakada 

1,6 kg (Şekil 2c), üçüncü vakada 1 kg ve dördüncü vakada 400 gram ağırlığındaydı. Oluşan 

fibröz kitlelerin total olarak ekstirpasyonları en radikal sağaltımdır. Devasa büyüklüğe ulaşan 

birinci vakanın sialadenectomi operasyonu 4 saat sürdü. Çalışmada salya kisti tedavileri beş 

b a c 
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vaka için başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Operasyon süresi vakadan vakaya değişiklik 

göstermiş olup 40 dakika ila 4,5 saat arası sürdü.  

TARTIŞMA 

Salya kisti nedenleri arasında; salya kanallarının tıkanıklığı (mama veya epitel döküntüler), 

salya taşları, ödem, neoplaziler ve travmalar belirtilmektedir. Ancak salya kistlerinin kesin 

nedeni halen tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada anlatılan vakaların üçünde salya 

kistine metal tasmanın boyun bölgesine uyguladığı künt travma olduğu düşünüldü. Boynun 

etrafına çok sıkı saran zincir tarafından uygulanan sürekli basıncın, sublingual ve 

mandibular tükürük bezi ve kanallarına zarar verdiği ve servikal mukosel olarak kendini 

gösteren, giderek artan tükürük birikimine yol açtığı görüldü (Kazemi ve ark. 2012). 

Önceki çalışmalarda belirtildiği gibi salya kistlerinin gürüldüğü en yaygın bölge 

intermandibular bölgesinin deri altı dokuları ve sublingual dokular olduğu bildirilmiştir. 

(Mapes ve Anderson 1991). Çalışmada kliniğimize getirilen dört köpeğin intermandibular 

ve bir kedinin siblingual bölgesinde şişlikler tespit edildi. Salya kisti tanısı, detaylı 

anamnez, klinik belirtiler, radyografik, ultrasonografik muayenelere ve histopatolojik 

bulgulara dayanarak kesinleştirildi (Kazemi ve ark. 2012). Etkilenen hayvanların birinde, 

enflamatuar yanıtın akut fazı dışında ağrısız olan yumuşak ve dalgalı şişlikler görüldü. 

Hastalığın erken evrede olduğu ultrasonografik muayenede kesenin içi büyük hacimli 

anekoik tükürük sıvısının tespiti ile doğrulandı (Migliorini ve ark. 1997, Timur ve ark. 

2022).  

Birinci, ikinci ve üçüncü vakaların klinik belirtilerin başlamasından 5 ay ila 2 sene arasında 

değişen süre içerisinde kliniğe başvurmalarından dolayı hastalık kronik olarak 

değerlendirildi. Daha önce yapılan çalışmada belirtilen kronik salya kistlerin ultrasonografik 

görüntüleri heterojendir. Bu görüntü ilerleyici inflamatuar yanıta, sıvı rezorpsiyonuna, 

granülasyon dokusunun birikmesine ve müteakip fibröz doku oluşumuna bağlanmaktadır.  

Doku arasına biriken tükrük salgısı, çevredeki dokuları tahriş ederek bölgede enflamasyon 

başlamasına ve ardında enflamasyona bir yanıt olarak granülasyon dokusunun oluşmasına 

neden olmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda sızan tükürüğün birikerek çevre dokuyu 

tahriş ettiği saptanmıştır (Saifzadeh 2004, Ryan ve ark.  2008). Bu durumun kesin tedavisi, 

etkilenen bez/kanal kompleksinin rezeksiyonunu gerektirmektedir (Hedlund ve Fossum, 

2007).  

Servikal mukosellerin punksiyonları sağaltımda genellikle yetersiz kalmaktadır. Önceki 

klinik çalışmalarda salya kistine uygulanan drenajdan 48 saat sonra durumun tekrarlaması 

ile sonuçlanmıştır (Weber ve ark. 1986, Bellenger ve Simpson, 1992).  

Kronik salya kistlerin histopatolojik incelemelerinde tükürük bezi, damarsal yapıdan zengin 

yoğun bağ dokusu ile çevrilidir ve sialoselin lümeni eozinofilik amorf materyal ve tükürük 

salgılama sürecinin ve mukosel oluşumunun hala devam ettiğini gösteren pul pul dökülmüş 

hücreler içerdiği belirlenmiştir. (Brown ve ark. 2007, Yasonu ve ark. 2011). Yapılan 

çalışmada 3 hastanın kronik salya kistilerinin histopatolojik incelemerinde benzer sonuçlara 

rastlandı. 

Dört köpek üzerinde yapılan operasyon ve tedavi sürecinde, salya kistlerinin büyüklüğü 

operasyon süresinin uzamasına, çevre dokularda oluşabilcek komplikasyon risklerini 

arttırdığı, operasyon yarasının büymesine, anestezi komplikasyonlarının artmasına neden 

olabileceği sonucuna varıldı. Bu anlamda hastalığın erken teşhisi ve tedavisi büyük önem 

arz etmektedir. 

Yapılan literatür taramalarında, sıklıkla köpeklerde görülen sublingual sialosel (ranula) 

olgularına kedilerde daha nadir rastlanıldığı belirtilmektedir (Vallefuoco ve ark. 2011, 

Tsioli ve ark. 2015). Sialosel, cinsiyet veya cins yatkınlığı olmaksızın her yaştaki kedileri 

etkileyebilmektedir (MacPhail 2013). Köpeklerde en sık görülen servikal salya kisti 

olmasına rağmen, kedilerde ağız içi veya sublingual şişlik daha yaygın görünmektedir 
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(Ritter ve Stanley 2018, Bassanino ve ark. 2019).    Sublingual ve mandibular salya 

bezlerinin kanal kompleksini etkileyen sialoselli kedilerde, bölgedeki şişkinliğe ek olarak 

disfaji, pityalizm ve/veya yaşamı tehdit eden üst solunum yolu tıkanıklığına sebep 

olmaktadır (Feinman 1990, Kiefer ve Garret 2007, Smith 2015). Bu çalışmada sunulan 

kedide bölgesel şişkinlik, dilin deviasyonu, disfaji belirtilerine rastlandı. 

Kedilerde siyalosel tedavi seçenekleri arasında siyaloselin basit bir şekilde boşaltılması, 

etkilenen tükürük bezinin cerrahi olarak uzaklaştırılması, siyaloselin marsupializasyonu 

veya bu tekniklerin bir kombinasyonu önerilmektedir (Feinman 1990, Kilduff-Taylor ve 

ark. 2021).  

Ancak yapılan çalışmalarda sialoselin boşaltılması veya tek başına yöntemi enfeksiyon ve 

tekrarlama riskine karşı önerilmemektedir (Spangler ve Culbertson 1991, Kiefer ve Garret 

2007). Çalışmamızda, sialosel tedavisi marsupiyalizasyon yöntemi ile sağlandı ve yukarıda 

bahsi geçen komplikasyonlara rastlanmadı. Kiefer ve Garret, 2007'de iki kedide ranula 

tedavisi için marsupiyalizasyonunun, hiçbir nüks bildirilmeden klinik belirtilerin tamamen 

gerilemesine yol açtığını bildirmişlerdir. 
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ABSTRACT 

Due to the rapid development of network applications, space information networks (SIN) 

have been widely used in many activities. Although much work has been done concerning the 

space network architecture and protocols, the security issues have not been investigated well. 

Therefore, with the openness of the spatial channel, there are security threats. There are four 

issues in security problems in space information secure handoff, secure transmission control, 

key management, and secure routing. Many scholars have proposed a series of authentication 

protocols to support authentication and key exchange in SIN to ensure the security of access 

and communication. We find that Guo et al. proposed an ECC-based three-factor anonymous 

roaming authentication protocol with the functions of mutual authentication, identity 

anonymity, unlinkability, attack resistance, and roaming foreign regions. However, we found 

that Gue et al.'s scheme is vulnerable to some attacks, such as offline identity guessing. If an 

attacker gets the secret from satellite memory and the message in the open channels, that can 

guess the next time user's new identity. If we add a simple and experimentally feasible 

modification to Gue et al.'s scheme, the modified scheme can protect the new identity against 

attacks. We will propose this simple modification of their scheme with better efficiency in the 

future.  

Keywords: Space information networks, Authentication, Smart card, Biometric, Anonymity, 

 

1. Introduction. 

In recent years, for space information networks (SIN), remote authentication has been an 

important issue for network communication. The related research, in 2008. Tsai [1] proposed 

an alternative server authentication scheme using smart cards that do not store any verification 

table in the server and registration center. In 2010, Li and Hwang [2] proposed a 

biometric-based scheme that was based on biometrics verification, but Das [3] showed that Li 

and Hwang's scheme with design flaws. Chen et al. [4] proposed attacks to Wang et al.'s 

scheme [5] and proposed an improvement scheme. Many researchers found that Chen et al.'s 

scheme is still vulnerable to offline password-guessing attacks, such as Kumari et al. [6] and 

Yu and Shieh [7]. In 2015, Mishra et al. [8] proposed a scheme to overcome Chuang-Chen's 

[9] servers authenticated key agreement scheme based on biometrics to resist stolen smart 

card attacks, which causes the user's impersonation attack, server spoofing attack, and denial 

of service attack. But, Mishra et al.'s scheme are still vulnerable to many weaknesses [10]. For 
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SIN requirement, There are four issues in security problems in space information secure 

handoff, secure transmission control, key management, and secure routing [11]. We find that 

Guo et al.[10] proposed an ECC-based three-factor anonymous roaming authentication 

protocol that provides mutual authentication, identity anonymity, unlinkability, attack 

resistance, and roaming foreign regions. However, we found that Gue et al.'s scheme is 

vulnerable to some attacks, such as offline identity guessing. If an attacker gets the secret 

from satellite memory and the message in the open channels, that can guess the next time 

user's new identity. Through security analysis, we find that Gue et al.' scheme is not suitable 

for applications in the SIN. The remainder of this paper is presented as follows. In the next 

section, a brief review of Gue et al.'s scheme is given. After that, we point out the weakness of 

Gue et al.'s scheme in section 3. Finally, we give our conclusion in the last section. 

2 Review of Gue et al.'s scheme 

The users, satellite, and terrestrial control station(TCS) is three basic entities of SIN. Gue et 

al.’s scheme divide TCS into the home-TCS(HTCS) and foreign-TCS(FTCS) with local and 

foreign satellite case 1 and case 2 authentication phases. The Gue et al.’s system model shows 

in Fig 1.  

 

Fig 1. The system model of Gue et al.’s scheme [11] 

 

There are four phases in Gue et al.'s scheme [11]: the registration, login, authentication and 

password update phases. The first three description of each phase is summarized as following. 

In the last phase, users can change the password without interacting with TCS and not 

introduce in here. The notations used in this paper are summarized in the Table 1 as following: 

 

Table 1: The notations used in this paper. 

Notations Description Notations Description 

SA System administrater Lj A satellite node 

Ui User I in SIN IDj Identity of Lj 

IDi Real Identity of Ui HTCS Home domain TCS 

TIDi Temporary Identity of Ui FTCS Foreign domain TCS 

PWDi Password of Ui  h(·) One-way hash function 

SCi Smart card of Ui P A base point of EP(a, b) 
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BIOi Biometrics of Ui   Bitwise XOR operator 

Gen, Rep Function of fuzzy extractor T1 ,T2, etc Timestamp 

t Error tolerance threshold of Rep T The max. Delay range 

i Biometric key Ua Attacker 

i Public auxiliary data PKHTCS , 

PKFTCS 

Master public key for HTCS 

and FTCS 

SK Shared key between HTCS and 

FTCS 

PKHTCS , 

PKFTCS 

Master private key for 

HTCS and FTCS 

SK1 Shared key between Lj and Ui  in 

case 1 

SK2 Shared key between Lj and 

Ui in case 2 

 

2.1 Registration phase 

Satellite registration: 

Satellite node Lj sends IDj to HTCS, HTCS executes Pj=h(IDj, PSHTCS), then HTCS store 

IDj and send Pj to Lj. Lj securely store Pj. 

User registration: 

User Ui inputs his own IDi, PWDi and BIOi, and executes fuzzy extractor function for 

biometric generation function Gen(BIOi) = (σi, vi). Then, Ui compute HPWi = h(PWDi, σi). 

Finally, Ui send the request { IDi, HPWi } to HTCS. 

After receiving the request send by Ui, HTCS selects a temporary identity TIDi 

for Ui. Then HTCS chooses a random number ai and computes Pi = h(TIDi, PSHTCS), DIDi = ai

⊕h(IDi, HPWi), DPi = Pi⊕ai. HTCS securely stores IDi and sends 

{TIDi, DIDi, DPi} to Ui. 

Getting the message from HTCS, Ui computes ai = DIDi⊕h(IDi, HPWi), Pi = 

DPi⊕ai, veri = h(IDi, ai, Pi). Then Ui stores {TIDi, DIDi, DPi, veri } in the smart card SCi. 

 

2.2 Login phase 

When Ui want to access the satellite node Lj with identity IDj. Ui inserts sends SCi and input 

IDi, PWDi and BIOi. The card reader computes σi =Rep(BIOi , vi), HPWi = h(PWDi, σi), ai = 

DIDi⊕h(IDi, HPWi) , Pi = DPi⊕ai, veri
*
 = h(IDi, ai, Pi). SCi checks veri

*
 ?= veri, if equal, SCi 

generate random number a1, and ri ∈ Fp. Then SCi computes PKi = ri·P, D1 = IDi ⊕h(Pi, 

T1), D2 =a1⊕h(IDi, Pi, T1), D2 =PKi⊕IDj⊕h(TIDi, IDi, a1, Pi, T1). Finally, Ui sends M1 = 

{ TIDi, IDj , PKi, D1, D2, D3, T1} to Lj. 

 

2.3 Mutual authentication phase 

In this phase, we only describe one case of user authentication in the home domain. Another 

case of the foreign domain is the satellite and TCS belong to a foreign domain relative to the 

user. In this paper, we can use a similar attack method to break the anonymity of the user. 
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When satellite Lj receives Ui access request, Lj verifies the freshness of the timestamp T1 

by checking whether |T1 − T1'| < T , where T is the allowed time delay and T1' is the current 

of Lj. If pass, Lj selectes random number a2 and computes D4 = PKi⊕IDj⊕D3, D5 = a2⊕h(Pj , 

T2), D6= h(D4, a2, Pj , T2), where T2 is a timestamp of the current time. Lj sends the message 

M2 ={ TIDi, Lj , D1, D2, D4, D5, D6, T1, T2} to HTCS. 

After receiving M2, HTCS checks |T2 – T2'| < T. If passed, HTCS calculates Pj = 

h(Lj ,PSHTCS), a2 = D5⊕h(Pj , T2) ,D6' = h(D4, a2, Pj , T2). If D6' ?= D6, the message M2 was 

sent by Lj. HTCS computes Pi = h(TIDi, PSHTCS), and IDi = D1⊕h(Pi, T1). If IDi is in the 

database, HTCS computes a1 = D2⊕h(IDi, Pi, T1), D4' = h(TIDi, IDi, a1, Pi, T1). If D4' ?= D4 

holds, proved Ui is a legitimate user and the {M1, M2} has not been tampered with. HTCS 

selects a new temporary identity TIDi
new

 for Ui and computes D8 = TIDi
new⊕h(a1, Pi), Pi

new
 = 

h(TIDi
new

 , PSHTCS), D9 =Pi
new⊕ h(TIDi

new
 , a1, Pi), D10 = 

h(TIDi, Pj , a1, a2, D8, D9, T3), where T3 is the timestamp. Finally, HTCS sends the message M3 

= { D7, D8, D9, D10, T3} to Lj. 

Lj receives M3 from HTCS, first checks |T3 – T3'| < T. If it passes, Lj computes a1 = D7⊕

a2 and D10' =h(TIDi, Pj , a1, a2, D8, D9, T3). If D10' ?= D10, Lj randomly selects an integer rj ∈ 

Fp, and computes PKj = rj · P, SK1 = rj ·PKi, D11 = h(D8, D9, PKj , SK1, a1, T4). finally, Lj 

sends the message M4 = { D8, D9, D11, PKj , T4} to Ui. 

After receiving the message M4 from Lj , Ui checks |T4 – T4'| < T, and computes SK1 = 

ri ·PKj, D11' = h(D8, D9, PKj, SK1, a1, T4), if D11'= D11, Lj can be confirmed as a legitimate 

satellite node, otherwise the process is stopped.  

After verification, Ui get the new TIDi
new

 = D8⊕h(ai, Pi) and Pi
new

 = D9⊕h(TIDi
new

 , a1, 

Pi). Then Ui updates DPi
new

 = Pi
new⊕ai and veri

new
 = h(IDi, ai, Pi

new
), and the smart card SCi 

updates the parameters {TIDi
new

 , DIDi, DPi
new

 , veri
new

 }.  

Finally, Ui and Lj authenticate and negotiate a session key SK1 = ri ·PKj = rj ·PKi. 

 

3. Our attacks of Mishra et al.'s scheme. 

In this section, we demonstrate the weakness of Mishra et al.'s scheme. We follow three 

assumptions regarding the capabilities of an attacker, as suggested by Kocher et al. [12], 

Messerges et al. [13], and Xinyi et al. [14], respectively. Firstly, an attacker can intercept or 

modify any message transmitted via a common channel. Secondly, an attacker may steal a 

user's smart card and retrieve the stored data. Thirdly, the attacker can get the inside secrets of 

TCS. From previous assumptions, we analyze the weakness existing in Mishra et al.'s scheme. 

3.1 The weakness of anonymity and offline identity guessing attack.  

Gue et al.' scheme supposes Pj store in Lj and not change. So, the authentication process, the 

user’s true identity is only known to the user and the TCS receiving the user’s registration 

application. Users and TCS as trusted entities in this domain will not disclose private 

information to the outside. And the messages transmitted during the authentication process are 

only temporary identity TID, except that D1 contains the user’s true identity. However, only 
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after obtaining the master private key PSHTCS can IDi be calculated by D1, where PSHTCS is 

securely stored by HTCS. Therefore, their protocol can maintain user anonymity. 

However, we find if attacker Ua from inside attack get Pj. Then, get message M2={TIDi, IDj, 

D1, D2, D4, D5, D6, T, T2} and calculate a2=D5h(Pj , T2). Also from message get M3={D7, D8, 

D9, D10, T3} and calculate a1=D7a2. Then, from user Ui get a changed to newest identity 

smart card SCi ={TIDi
new

, DIDi , DPi
new

 , Veri 
new

}. From DPi
new 

calculate Pi
new 

= DPi
new 

 a1. 

Waiting Ui next login and send M1={TIDi
new

, IDj, PKi, D1
new

, D2
new

, D3
new

, T1
new

}. Ua calculate 

IDi = D1
new 

h(Pi
new

 , T1
new

), D2
new

 calculate a1
 new

 for next time to login. After get IDi their 

scheme cannot maintain user anonymity. 

4. Conclusion 

In this paper, we analyze the weaknesses of Gue et al.' ECC-based three-factor anonymous 

roaming authentication protocol for space information networks (SIN). The SIN is growing 

accelerated due to advancements in communication technologies. In an integration network, 

the SIN consists of space networks, aerial networks, and terrestrial devices. It integrates most 

network resources and carries a variety of services. Many scholars have proposed a series of 

authentication protocols to support authentication and key exchange in SIN to ensure the 

security of access and communication. We find that Guo et al.' scheme with the functions of 

mutual authentication, identity anonymity, unlinkability, attack resistance, and roaming 

foreign regions. However, we find that Gue et al.'s scheme is vulnerable to insider attacks, 

such as offline identity guessing. Suppose an attacker gets the secret from the HTCS secret 

and the message in the open channels. The attacker can guess the next time user's new identity. 

If we add a simple and experimentally feasible modification to Gue et al.'s scheme, the 

modified scheme can protect the new identity against attacks. We will propose this simple 

modification of their scheme with better efficiency in the future. Through analysis, we also 

find that Gue et al.' scheme may not be suitable for SIN that requires user privacy and 

security. 
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ÖZET 

Kent kültürü, kentin içinde yaşayan insanların maddi ve manevi değerlerinin oluşumunu ifade 

etmektedir. Burada en temel nokta kent belleğinin biçimlenme süreci ve kentli insanlar 

vasıtasıyla kent kültürünün anlamlanmasıdır. İnsan yaşamı boyunca kentlerin, kültür 

değişimlerine yer verilmiş ve bunların kente olan etkileri birçok disiplin açısından 

incelenmiştir.  Kentlerde zaman içerisinde toplumun ihtiyaçlarına göre ekonomik ve sosyal 

bağlamda çeşitli değişiklikler yaşanmıştır.  Bu değişimlerin rahat bir şekilde gözlemlendiği 

alanlar ise ilçeler, mahalleler, tarihi dokular ve sokaklardır. Özellikle kentteki yaşam 

kültürünün, edebi havanın mimariye yansıyan izlerini en fazla tarihi dokularda ve 

mahallelerde görebilmekteyiz. Mahallelerde yer alan konut tipleri olsun, sokak dokuları olsun 

çevre ile uyumları kent kültürünün etkileri içerisindedir. Bununla birlikte toplumun yaşam 

tarzları da bu etkiye öncü olmuştur. Bu bağlamda zaman içerisinde değişim gösteren kültür, 

kente farklı havalar katmaya başlamıştır.  Kentteki yaşam şeklini o kentte bulunan toplum 

belirlemektedir. Bu sebeple geçmişte yer alan dokuları, değerleri korumamız altına almamız 

gerekmektedir. Kuşaktan kuşağa değişerek gelen kültür yapıları geleceğe doğru bir biçimde 

aktarılmalıdır. Araştırmanın kapsamında bulunan Düzce ili birçok medeniyete insan 

topluluğuna ev sahipliği yapmıştır. Bu bağlamda Düzce’nin kent dokusu, yapılarının 

cepheleri, yapım aşamaları ve teknikleri, mekân kurguları, mahalle dokuları ve kültür 

değişimleri incelenmiştir. Zaman içerisinde kültürel çeşitliğe uyum sağlayan kent farklı 

alanlarda değişim göstermiştir. Ekseriyetle farklı yaşam tarzlarına uygun mekanlar ortaya 

konulmuş ve bu mekanlarda yaşayan insanların kent kültürüne etkileri araştırma bağlamında 

incelenmiştir. İçeriğinin bozulduğu tarihi dokular zaman içerisinde yaşam şekillerine göre 

yeniden işlevlendirme kapsamında tekrar toplumun kullanımına açılmıştır. Buradan hareketle 

düzce ilinde yer alan Akçakoca ilçesi incelenmiş ve kültür değişimleri ile mekanların değişimi 

ortaya konulmuştur. Bu değişimin sosyal ve kültürel açıdan etkileri incelenmiştir. Kentte 

turizm kaynaklı belirli dönemlerde yaşana göçler sebebiyle konut, mekân değişiklikleri 

görülmüş ve bu da kültür değişiminin hızlanmasına sebebiyet vermiştir. Kültür toplum 

hayatının her alanında yer almaktadır. Toplum değiştikçe kültürde aynı oranda değişmekte ve 

yaşanan alanın değişimine büyük ölçüde yansımaktadır. İhtiyaca yönelik değişimlerde 

günümüz şartlarında teknolojinin de duruma dahil olması ile değişimin hızı olumlu ve 

olumsuz bir şekilde her daim gerçekleşmiştir. 

Anahtar kelimeler: Akçakoca, Düzce, Kent, Kültür, Mekan 

 

 

THE EFFECT OF URBAN TEXTURE ON SPACES İN DÜZCE URBAN CULTURE:               

THE CASE OF AKÇAKOCA                                                  

ABSTRACT 

Urban culture expresses the formation of the material and spiritual values of the people living 

in the city. The most basic point here is the formation process of urban memory and the 
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meaning of urban culture through urban people. Throughout human life, the cultural changes 

of cities have been included and their effects on the city have been examined in terms of many 

disciplines. In the cities, various changes have occurred in the economic and social context 

according to the needs of the society over time. The areas where these changes can be 

observed comfortably are districts, neighborhoods, historical textures and streets. In 

particular, we can see the traces of the culture of life in the city and the literary atmosphere 

reflected in the architecture most in historical textures and neighborhoods. Whether it is the 

housing types in the neighborhoods, the street textures, their harmony with the environment is 

within the effects of the urban culture. However, the lifestyles of the society also led to this 

effect. In this context, the culture that has changed over time has started to add different 

atmospheres to the city. The way of life in the city is determined by the society in that city. 

For this reason, we need to protect the textures and values of the past. Cultural structures that 

have changed from generation to generation should be transferred to the future in a correct 

way. Düzce province, which is within the scope of the research, has hosted many civilizations 

and human communities. In this context, Düzce's urban texture, the facades of its buildings, 

construction stages and techniques, space setups, neighborhood textures and cultural changes 

were examined. The city, which has adapted to cultural diversity over time, has changed in 

different areas. Mostly, places suitable for different lifestyles have been put forward and the 

effects of people living in these places on urban culture have been examined in the context of 

research. Historical textures, the contents of which have been deteriorated, have been 

reopened to the use of society within the scope of re-functioning according to their lifestyles 

over time. From this point of view, Akçakoca district located in Düzce province was 

examined and cultural changes and changes of places were revealed. The social and cultural 

effects of this change were examined. Due to the migrations in certain periods due to tourism 

in the city, housing and spatial changes have been seen and this has caused the acceleration of 

cultural change. Culture takes place in every aspect of social life. As the society changes, the 

culture changes at the same rate and is largely reflected in the change of the living space. 

With the inclusion of technology in today's conditions, the pace of change has always taken 

place in a positive and negative way. 

Keywords: Akçakoca, Düzce, City, Culture, Place 

 

GİRİŞ 

Kent; toplumsal, siyasal, yönetsel ve ekonomik alanların bütün vatandaşlar için var olduğu 

yaşam alanıdır (Kıvılcım Akkoyunlu, “Sürdürülebilir Kent”, Kent ve Politika: Antik Kentten 

Dünya Kentine, Der: Ayşegül Mengi, Ankara, İmge Yayınevi, 2007, s.11-26.) kent insan 

hayatını tamamıyla kapsamı içerisine alan ve onu her açıdan etkileyen mekandır. Özellikle 

insanların yaşadığı alanlara kent ya da farklı bir tabir verilmekte ve bu kavramlar insanların 

yaşamını sürdürdükleri yer anlamına gelmektedir. Kent insanların davranış ve düşüncelerini 

etkileyen bir kavram olarak da çoğu zaman karşımıza çıkmaktadır. Kent sözcüğü nüfus ve 

alan tanımlarından daha çok anlamı içerisinde barındırmaktadır. Geçmişten günümüze 

yaşamış olan köklü yapılanmaların da sürecini içermektedir. Be sebeple kent, sınırlarının 

çizilmediği bir çalışma alanıdır. Diğer yandan kent kavramını tek bir tanımla ifade etmek 

oldukça güçtür. Çünkü kavram toplumdan topluma, farklı dönemlerde oldukça farklı 

açılardan ele alınmıştır. İfade edilen tanımlar çerçevesinde kenti tarımsal bir üretimin 

yapılmadığı fakat belli büyüklüğe sahip olan, bütünleşme düzeylerine ulaşmış bir alan olarak 

söyleyebiliriz.   

Kenti yaşayan bir canlı olarak düşünürsek onun da doğup, büyüyüp geliştiğini ifade edebiliriz. 

Özellikle büyüm aşamasında farklı toplumları ev sahipliği yapması onun homojen bir şekilde 

geliştiğinin göstergesi olarak kabul edebiliriz. Özellikle bağdaşık bir yapılanma içerisinde 

olması her zaman yeni bir kültürel ortamın oluşmasına katkı sağlamaktadır.  Kentlerde 
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kültürün en iyi izlenebildiği alanlar sokaklardır. Sokakların tarzı, kullanım alanları mimariye 

yansıyan en önemli yerleridir. Bu bağlamda çalışma Akçakoca ilçesi farklı dönemlere tanıklık 

etmiş ve farklı kültürel yaşamların biçimlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu değişim 

çalışmanın konusu olmuştur. Özellikle konut değişimi ve sokak değişimleri kültürel bir 

değişim olarak yaşam tarzı haline gelmiştir.  

KENT VE KENT KÜLTÜRÜ 

Kent kavramı birçok araştırmacı tarafından farklı biçimlerde ele alınıp tanımlanmıştır. Karl 

Max’a göre kent, kapitalizme dayalı olan bir yerleşim alanıdır. Emile Durheim ise kenti 

dayanışma ortamı olarak ele almakta ve toplumsal gücün nüfusa yansıması ve kenti tarihsel 

bir koşullanma olarak değerlendirmektedir. Max Weber’ e göre kent, ekonomik ve siyasal 

açıdan örgütlenme biçimidir (Keleş, 2008, 136). Louis Wirth ise kenti geniş̧, yoğun ve çeşitli 

nüfus olarak tanımlamıştır (Özdemir, 2010, s. 55). Tanımlardan çıkarımla kent için; 

konutlardan oluşan, iş bölümünün bulunduğu, ticari imkanların yer aldığı bir yaşam biçimi 

denilebilir.  

İnsanlar yaşadığı toplumda diğer bireyler ile devamlı etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimin 

sonucunda diğer kuşaklara da aktarılarak korunan her şey kültür adı altında 

adlandırılmaktadır. Mekân ise bireylerin ihtiyacı olan eylemleri gerçekleştirebilmeleri için 

bulundukları alanı sınırlandırarak elde ettikleri yerlerdir. Bu bağlamda, Rapoport (1977)’un 

da dediği gibi, zaman, anlam ve iletişim arasındaki organizasyonu sağlayan kurallar bütünü 

hakkında sistematik bir kültürel ilişkiyi yansıtır. Diğer bir ifadeyle dünya görüşünü, inançları 

ve değerleri tek bir paydada toplayan insan topluluğunun kültür ve yaşam tarzlarına bağlı 

olarak etrafını nasıl şekillendirdiklerine istinaden çeşitli ipuçlarını içinde barındırır. Yaşam 

tarzındaki farklılıklar orada bulunan bina tiplerinin de çeşitliğine sebep olur. Birçok 

araştırmacıya göre oturmuş yapılar tarih, kültür ve doğa gibi birbiri ile ilişki olan kavramları 

kapsar. Bunların hepsi ayrı ayrı kültürdür.  

İnsan ve insan toplulukları zaman içerisinde yaşam koşulları ile devamlı değişmektedir. Fakat 

bu aşamada ait ve sahip olduğu değerleri yitirmemektedir. Çünkü belirli bir toplumun içinde 

yer alan insan devamlı birbiriyle temas halinde bulunmakta ve sahip ve ait olduğu değerleri 

birbirine taşımaktadır. Her kuşak bir önceki kuşakla iletişim halindedir. Geçmişte ne varsa 

geleceğe de o yansımaktadır. Bu sebeple insanın medeni çevresi bu tarihi ardışıklık ile 

devamlı şekillenmektedir. bu da kültürün bir parçasını oluşturmaktadır. Dolayışıyla kent tarihi 

sürecin ayakta kaldığı bir yaşam alanıdır. Var olan tarzın üzerine yenileri eklenerek 

ilerlemekte ve geçmişe her daim atıfta bulunmaktadır. Kenti oluşturan en önemli temalardan 

birisi de kültürdür.  

Kent kültürünün alt teması özgürlüktür ve her zaman yeniliği, değişimi ve rahat hareket 

etmeyi temsil etmektedir. Her zaman farklı olmak ya da farklı yaşam tarzına sahip olmak 

insanoğlunun en temel bileşenidir. Kent ise bunu karşılayan en iyi oluşumdur. Kent sayısız 

faktörü̈, sürekli değişen değişkenleri bünyesinde barındırıp denge kurduğu için organik bir 

kimliğe sahiptir (Demirkan, 1996, s. 21,22). Kent sürekli farklılaşma ve gelişim içerisindedir. 

İnsan değiştiği sürece kentte değişime uğrayacaktır.  

AKÇAKOCA KENT KÜLTÜRÜ  

Akçakoca’nın tarihi M.Ö. 3. Yy. dönemine dayanmaktadır. Bizans dönemi, Selçuklu, 

Cenevizliler dönemi ve Osmanlılar dönemini kapsayan bir kültürün parçasıdır. Bu bilgiler 

dahilinde birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. M.Ö. 3.yy. da Bithynialılar 

bölgede egemen güç haline gelmişler ve bu topraklarda uzun bir süre kalmışlardır.  

Akçakoca’nın antik çağlardaki adı olan “Diapolis” kelimesi Grekçe ve Latincede iki şehir 

anlamına geldiği söylenmektedir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Bizans imparatorluğu bu 

bölgeden çekilmiş ve Selçukluların dönemi başlamıştır. 4. Haçlı seferlerinden sonra 

Cenevizliler bu bölgenin kıyılarına koloniler kurmuş ve halkı buraya yerleştirmişlerdir. 

Söylentilere göre Osman Bey ve oğlu Orhan Gazinin Bizans sınırına beylik kurması ile 
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Karadenize bağlı olan bu alan Osmanlı devletine geçmiştir.  Uzun bir süre Bolu iline bağlı 

kalan Akçakoca ilçesi 1999 yılında Düzce iline bağlanmıştır
1
. 

Akçakoca ilçesinin sahil beldesi olması, döneminde en iyi yerleşim alanı olmasına sebep 

olmuştur. Yeni yeni turizme açılan kültürel bakımdan önemli bir ilçedir.  Özellikle 

Akçakoca’nın kendi üslubuna yönelik evlerinin olması bu kültürü daha farklı bir noktaya 

taşımaktadır. Genellikle evler iki-üç katlı, birden çok pencerenin yer aldığı, oluklu kiremit 

örtüsünün bulunduğu dış kapılarının doğrudan sokakla bağlantılı olması Akçakoca’nın mimari 

kültürünün bir yansımasını oluşturmaktadır.  Bu yansımada evlerin planı, süslemeleri ve 

yapılış teknikleri de göze çarpmaktadır. Bu sebeple Akçakoca evlerinin kendine özgü bir 

kimliği bulunmaktadır.  

Kentin nüfusu, Türkiye’nin birçok yerinden gelen insanlardan oluşan bir mozaiğe sahiptir. 

Yaşam tarzı ile ülkenin genel yapısını yansıtmaktadır. İlçede yaşayan insanlarda Türk 

kültürüne ait belirleyici unsurlar göze çarpmaktadır. Özellikle sahil kıyısında olması ilçenin 

turizm yönünden önem kazanmasını sağlamaktadır. İlçe nüfus ve yerleşme yönüyle özellikle 

sosyal yapıyı şekillendirmektedir.  

İlçede tarihi evlerin bulunması mimari açıdan en güzel örnekleri barındırmaktadır. Dönem ve 

yerleşim kökenlerine bakıldığı zaman içeride bulunan bu yapıların farklı mimari özellikleri 

taşıdığını söyleyebiliriz. Tarihi yapıların büyük bir çoğunluğu eski yerleşim alanlarından olan 

Yukarı mahallede bulunmaktadır. Tarihi evlerin birçoğu restore edilmiş ve bazıları çeşitli 

sosyal alanlar kapsamında kullanılmaktadır. Örneğin, kültür evi, müze vb. 

Akçakoca’nın Tarihi 

Grafik1: Akçakoca Tarihi Süreci 

 

Roma egemenliği döneminde liman ve ticaret merkezi olarak kullanılan Akçakoca daha 

sonraki yıllarda Selçukluların himayesine girmiş ve ardından Osmanlı devleti tarafından işgal 

edilmiştir. Bu süreçte Selçuklular ile Osmanlı devleti kaynaşmış ve Akçakoca’da bulunan 

silahşör Türkler Türkmenlere karşı tampon görevi görmüşlerdir. Fakat bazı tarihçelere göre 

Akçakoca Osmanlılar tarafında fethedilmemiş Bizans’ın elinde bulunan Türk çoğunluğu 

Osmanlıya katılmıştır.  

Akçakoca’da Konuşulan Dil 

Lazcanın hala varlığını sürdürdüğü bilinen ilçelerden biridir. Lazca günümüze kadar 

genellikle konuşma dili olarak yer almış ve son yıllarda yazı dili olması konusunda çeşitli 

araştırmacılar tarafından birkaç çalışmada konu edilmiştir.  Bu düşüncenin ortaya 

çıkmasındaki en önemli etken ise dil, kültür, tarih ve mimari gibi alanlarda farklı birçok eserin 

olmasıdır.  

Akçakoca Geleneksel Mimari Doku 

Genel olarak konutlar; avlusuz, bahçeli yapılar, 2-3 katlı, iç sofalı, zemin kat; depo alanları ve 

mutfakların çözümlendiği, katlar arası geçişler ahşap merdivenlerle sofalardan sağlanıyor, üst 

                                                           
1
 https://duzce.ktb.gov.tr/Eklenti/59378,akcakoca-etnografik-kultur-envanteri 

kitabipdf.pdf?0&_tag1=7DE94E12F087ECC12118D326EC1ECCB778D97D1A 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

323       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye

https://duzce.ktb.gov.tr/Eklenti/59378,akcakoca-etnografik-kultur-envanteri


katlar yaşam alanları olarak kullanılıyor. Temellerde taş, duvarlarda tuğla-kerpiç tuğla 

kullanılmış. Bazı konutlar moloz taş kaide üzerinde yükselir.  Üst katlarda ahşap çatkı arası 

tuğla dolgu duvardır. Ahşap karkas arası tuğla dolgu yapım tekniği ile inşa edilen üç katlı 

yapının cepheleri kaplamasızdı. Üst örtü, alaturka kiremit ile kaplı, kırma çatı ile örtülüdür. 

Dış cephe, çıkma ve pencerelerle hareketlendirilmiştir. Kapı, pencere, tavan ve döşemeler 

ahşaptır.  

 

 
Resim 1: Paşalar Köyü - Ahşap Ev, Çayağzı Köyü-Ahşap Ev  

 

Akçakoca’da Göç 

Düzce, nüfus ve kapsadığı alan bakımından küçük bir olmasına rağmen, farklı birçok yaşam 

tarzının içinde barındırmaktadır. İlde bulunan ilçeler kültür bakımından da birbirine benzer 

durumdadırlar. Fakat Akçakoca’da Düzce’ye göre kültür açısından birçok farklılıklar vardır. 

Akçakoca içerisinde yaşayan toplumun bir kısmı doğu Karadeniz göçmenlerinden 

oluşmaktadır. Bu göçler yakın dönemlere karar sürmüştür. Gelenek-görenek, dil ve törelerini 

yerleştikleri alanlarda korumuş ve sürdürmüşlerdir. Doğu Karadeniz bölgesinden gelen bu 

göçler ile yöreye özellikle ekonomi alanında köklü bir değişiklik gelmiştir. Geçmiş dönemde 

tahıl üretimi yapan insanlar göçmenlerin gelmesiyle mısır ardında da fındık üretimi yapmaya 

başlamışlardır. Fındık bahçelerine dönen yerler zamanla kendini dokumacılık alanında da geri 

plana düşmesine neden olur. Zamanla insanlar köy ekmeleri dahi bırakmış; fırınları tercih 

etmeye başlamışlardır. Fındık üretiminin fazla olması ile ve fazla iş gücü gerektirmemesi 

nedeniyle yöre halkı oldukça yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmıştır. Bu zenginlik köylerin ilçe 

ve il merkeziyle olan ilişkilerini yoğunlaştırmış, kent yaşamına olan ilgiyi arttırmıştır. Ayrıca, 

Akçakoca’da turizm çevre köylerinin halkını pansiyonculuğa yöneltmiştir. Yabancılarla bu 

bağlamda kurulan toplumsal yaşamda önemli değişikliklere neden olmuş, birçok alışkanlık ve 

davranış biçiminin yerini yenileri almıştır. 

SONUÇ 

Mahallelerde bulunan konutlar olsun, sokakların dokusu olsun çevre ile etkileşim 

içerisindedir. Bu etkileşim kültürün içerisinde gelişmektedir. Bununla beraber toplumun 

yaşam tarzı da bu etkinin oluşmasında öncü olmuştur. Zaman içerisinde değişim gösteren 

kültür, kente farklı hava katmaya başlamıştır. Bu sebeple geçmişten günümüze gelen tarihi 

dokuları ve değerleri koruma altına almamız gerekmektedir.  
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Kuşaktan kuşağa değişerek gelen kültür yapıları geleceğe doğru bir biçimde aktarılmalıdır. 

Araştırmanın kapsamında bulunan Düzce ili birçok medeniyete insan topluluğuna ev sahipliği 

yapmıştır. Bu bağlamda Düzce’nin kent dokusu, yapılarının cepheleri, yapım aşamaları ve 

teknikleri, mekân kurguları, mahalle dokuları ve kültür değişimleri incelenmiştir. Zaman 

içerisinde kültürel çeşitliğe uyum sağlayan kent farklı alanlarda değişim göstermiştir. 

Ekseriyetle farklı yaşam tarzlarına uygun mekanlar ortaya konulmuş ve bu mekanlarda 

yaşayan insanların kent kültürüne etkileri araştırma bağlamında incelenmiştir. İçeriğinin 

bozulduğu tarihi dokular zaman içerisinde yaşam şekillerine göre yeniden işlevlendirme 

kapsamında tekrar toplumun kullanımına açılmıştır. Buradan hareketle Düzce ilinde yer alan 

Akçakoca ilçesi incelenmiş ve kültür değişimleri ile mekanların değişimi ortaya konulmuştur. 

Bu değişimin sosyal ve kültürel açıdan etkileri incelenmiştir. Kentte turizm kaynaklı belirli 

dönemlerde yaşanan göçler sebebiyle konut, mekân değişiklikleri görülmüş ve bu da kültür 

değişiminin hızlanmasına sebebiyet vermiştir. 

Tarihi dokunu somut ve somut olmayan ögeleri geçmiş ve gelecek arasında köprü 

görevindedir. Bu sebeple sosyal ve kültürel değerlerin korunması, kültür çeşitliliği sağlamakta 

gelecek nesillere de sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe önayak olmaktadır. Geleneksel yapılara 

her dönem farklı kültürlerden gelen kişilerin oturması o dokunun her yönden değişmesine 

sebebiyet vermektedir. Yaşayan kişilerin çevreye gerek dil gerek doku gerekse kültür 

açısından her dönem katkı sağladığı düşünülmektedir. Özellikle dil- kültür çerçevesinde 

birbiriyle devamlı etkileşim içerisinde olan bu iki kavram her dönem her alana etki etmiştir.  
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ÖZET 

Günümüzde hayvancılık sektöründe yem ve işçilik maliyetleri giderek artmaktadır. Bu 

maliyetleri azaltmak amacıyla son yıllarda total miks rasyon silajı uygulaması alternatif bir 

yol olarak denenmektedir. Bu derlemede total miks rasyon silajının ne olduğu ve nasıl 

yapıldığı anlatıldı. Hangi ülkelerde yaygın olarak kullanıldığından bahsedildi. Total miks 

rasyon silajının taze total miks rasyonla maliyet ve işçilik yönünden avantaj ve dezavantajları 

kıyaslandı. Gıda sanayi yan ürünlerinin total miks rasyon silajında kullanılması ile ilgili 

makaleler derlendi. Gıda sanayi yan ürünü olan ıslak tahıllardan direkt silaj yapılması yerine 

total miks rasyon silajı yapılmasının daha faydalı olduğu bulundu. Total miks rasyon silajı 

fermantasyonu sırasında besin madde içeriğindeki değişim hakkında yapılan makaleler 

derlendi. Fermantasyon sırasında lifli maddelerin miktarının azaldığı fakat oransal olarak 

lignin miktarının arttığı bulundu. Protein miktarı ve fraksiyonunun fermantasyondan nasıl 

etkilendiği derlendi. Total miks rasyon silajının fermantasyonu sırasında nişasta miktarının 

azaldığı bulundu. Fakat fermantasyon sırasında nişasta granülünün etrafını sarıp nişasta 

sindirimini zorlaştıran prolamin adlı maddenin miktarının azaldığı ve buna bağlı olarak 

nişastanın sindirilebilirliğinin arttığı bulundu. Fermantasyon sürecinde lipidler, mineraller ve 

vitaminlerin miktarında ne gibi değişiklikler olduğu derlendi. Total miks rasyon silajının kuru 

madde içeriğinin fermantasyonu nasıl etkilediği ile ilgili yapılan çalışmalar derlendi. Kuru 

madde miktarının fermantasyon sürecini etkilediği anlaşıldı. Total miks rasyon silajının kuru 

madde içeriğinin laktik asit ve asetik asit gibi fermantasyon ürünlerinin türü ve miktarını 

değiştirdiği bulundu. Total miks rasyon silajına katılan Laktobasillus plantarum, Laktobasillus 

buchneri gibi mikroorganizmalar, propiyonik asit gibi kimyasallar, enzimler, probiyotikler ve 

melas gibi maddelerin fermantasyonu ve besin içeriğini nasıl etkilediği derlendi. Popüler bir 

konu olan metan salınımının azaltılmasında total miks rasyon silajı uygulamasının etkisi 

hakkında yapılan çalışmalar derlendi. Total miks rasyon silajının aerobik stabilitesi üzerine 

yapılan çalışmalar derlendi. Total miks rasyon silajının aerobik stabilitesinin mısır silajından 

daha fazla olduğu bulundu. Total miks rasyon silajının süt verimine etkisi araştırıldı. Total 

miks rasyon silajının rumen fermantasyonunu değiştirebileceği ve süt verimini arttırabileceği 

bulundu. Total miks rasyon silajının günlük canlı ağırlık artışı üzerine etkisi derlendi. Sonuç 

olarak total miks rasyon silajı uygulamasının giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu 

konuda çok sayıda çalışma yapılmakta ve total miks rasyon silajı uygulaması her yönüyle 

araştırılmaya çalışılmaktadır. Fakat total miks rasyon silajı uygulamasının vitaminler ve 

mineraller üzerine etkisi ile alakalı sınırlı sayıda yayın vardır. Bu yayınlar da tutarsızdır. Bu 

konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Total Miks Rasyon silajı, Total Miks Rasyon balyası, Silaj, Fermantasyon, 

aerobik stabilite, sindirilebilirlik 
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TOTAL MIX RATION SILAGE APPLICATION 

 

ABSTRACT  

Today, feed and labor costs are increasing in the livestock sector. In order to reduce these 

costs, total mix ration silage application has been tried as an alternative way in recent years. 

In this review, what the total mix ration silage is and how it is made is explained. It was 

mentioned in which countries it is widely used. The advantages and disadvantages of total 

mix ration silage and fresh total mix ration in terms of cost and labor were compared. Articles 

related to the use of food industry by-products in total mix ration silage were compiled. It has 

been found that making total mix ration silage is more beneficial than making direct silage 

from wet grains, which is a food industry by-product. Articles about the change in nutrient 

content during the fermentation of total mix ration silage were reviewed. It was found that the 

amount of fibrous substances decreased during fermentation, but the amount of lignin 

increased proportionally. It was compiled how protein amount and fraction were affected by 

fermentation. It was found that the amount of starch decreased during the fermentation of total 

mix ration silage. However, during fermentation, it was found that the amount of a substance 

called prolamin, which surrounds the starch granule and makes it difficult to digest starch, 

decreased and accordingly the digestibility of starch increased. The changes in the amount of 

lipids, minerals and vitamins during the fermentation process were reviewed. Studies on how 

dry matter content of total mixed ration silage affects fermentation were reviewed. It is 

understood that the amount of dry matter affects the fermentation process. It was found that 

the dry matter content of the total mixed ration silage changed the type and amount of 

fermentation products such as lactic acid and acetic acid. It has been compiled how 

microorganisms such as Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, chemicals such as 

propionic acid, enzymes, probiotics and molasses, which are added to the total mix silage, 

affect fermentation and nutrient content. Studies on the effect of total mixed silage application 

on reducing methane emission, which is a popular topic, were reviewed. Studies on the 

aerobic stability of total mix silage were reviewed. The aerobic stability of total mixed ration 

silage was found to be greater than that of corn silage. The effect of total mixed ration silage 

on milk yield was investigated. It was found that total mix ration silage can change rumen 

fermentation and increase milk yield. The effect of total mixing silage on weight gain was 

reviewed. As a result, it is seen that the application of total mixing silage is becoming 

increasingly important. There are many studies on this subject and total mix ration silage 

application is tried to be investigated in every aspect. . However, there are limited 

publications on the effect of total mixing silage application on vitamins and minerals. These 

publications are also inconsistent. More work is needed on this subject. 

Keywords: Total Mix Ration silage, Total Mix Ration bale, Silage, Fermentation, aerobic 

stability, digestibility 

 

Giriş 

Total miks rasyon TMR silajı uygulaması temelde hayvancılık sektöründe maliyetleri ve iş 

yükünü azaltmak amacıyla yapılmaktadır. Giderek yaygınlaşmaktadır. Bu derlemede TMR 

silajı uygulaması birçok yönden kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır.TMR çiftlik hayvanlarının 

bir günde tüketeceği kaba yem, konsantre yem, vitamin ve mineraller gibi tüm yem 

hammaddelerinin homojen şekilde karıştırılmasıyla elde edilen toplam karma yeme verilen 

addır[1]. TMR silajı ise hazırlanan TMR’nin hava almayacak şekilde paketlenip anaerobik 

fermantasyona tabi tutulması sonrası oluşur. TMR silajı yem karma vagonlarında hazırlanan 

taze TMR’nin plastik film streçlere sarılarak 300-400 kg ebatlarında paketlenmesi ile 
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hazırlanır[2].bu iki işlemi birden yapan makinalarda bulunmaktadır[3]. bazı çiftlikler 900-

1200 kg ebatlarında TMR balyaları şeklinde de paketleyebilmektedirler[4].TMR silajı ilk 

olarak 1960 yılında Amerika’da denenmiştir[5].Günümüzde  Japonya, Çin, Güney Kore, 

Vietnam, Tayland, Endonezya, Nepal, İsrail, İtalya, Güney Afrika, Arjantin ve Brezilya gibi 

birçok ülkede TMR silajına olan ilgi giderek artmaktadır[4, 6] 

Total miks rasyon silajı uygulamasının avantajları 

TMR uygulamasının birçok avantajlı yönü bulunmaktadır. Bunlar: hayvanların yem sekme 

ihtimalini azaltır. Lezzetti az yem hammaddelerinin rasyonda kullanılmasına olanak sağlar. 

Rumen flora ve pH ’si üzerine olumlu etkileri vardır. Üre gibi NPN kaynaklarının rasyona 

kolayca katılmasına olanak sağlar. Yemleme için gereken işçiliği azaltır[1]. TMR silajı 

uygulaması TMR uygulamasındaki yukarıda belirtilen tüm bu avantajlara sahiptir. Buna ek 

olarak TMR silajı uygulamasında ilk yatırım maliyetinin olmaması, kaba yem depolamanın 

gerekmemesi, kalifiyeli işçi ihtiyacının az olması yıl boyu tek homojen rasyon olanağı, 

aerobik stabilitesinin fazla olması gibi ekstra avantajları bulunmaktadır. Taze TMR ile 

kıyaslandığında TMR silajı tüketildiğinde enterik metan salınımı azalmaktadır[7]. Hao ve 

arkadaşlarının TMR’nin nem seviyesinin fermantasyon kalitesi ve aerobik stabilite üzerine 

yaptıkları bir çalışmada %50, %55 ve %60 kuru madde içeriğine sahip TMR ve TMR silajları 

incelendi. Taze TMR’ hava ile temasta mantar popülasyonunun TMR silajına göre çok hızlı 

arttığı ve aerobik stabilitesini azalttığı bildirildi[8]. Aşağıdaki tabloda TMR ve TMR silajının 

avantaj ve dezavantajları özetlenmiştir 

 

TMR TMR SİLAJI 

AVANTAJLARI AVANTAJLARI 

Hayvanların yem seçme ihtimalini azaltır Hayvanların yem seçme ihtimalini azaltır 

Lezzetti az yem hammaddelerinin rasyonda 

kullanılmasına olanak sağlar 

Lezzetti az yem hammaddelerinin rasyonda kullanılmasına 

olanak sağlar 

Rumen flora ve pH ’si üzerine olumlu 

etkileri vardır Rumen flora ve pH ’si üzerine olumlu etkileri vardır 

 Üre gibi NPN kaynaklarının rasyona 

kolayca katılmasına olanak sağlar 

Üre gibi NPN kaynaklarının rasyona kolayca katılmasına olanak 

sağlar 

Yemleme için gereken işçiliği azaltır Yemleme için gereken işçiliği azaltır 

DEZAVANTAJLARI Dışarıdan temin edilecekse yatırım maliyetine gerek yoktur 

İlk yatırım maliyetini fazladır Dışarıdan temin edilecekse kaba yem depo maliyeti yoktur. 

Kalifiyeli işçi ihtiyacı vardır Dışarıdan temin edilecekse kalifiyeli işçi ihtiyacı azdır 

Günlük hazırlanması gerekir Enterik metan salınımını azaltmaktadır 

Aerobik stabilitesi düşüktür. Küçük ebatlı işletmelerde TMR beslemesine olanak sağlar 

 

Gün içerisinde zaman tasarrufu sağlar 

 

Aerobik stabilitesi yüksektir açıldıktan sonra zor bozulur 

 

Endospermlerinde fazla prolamin içeriğine sahip tahıllarda 

nişasta sindirilebilirliğini arttırır 

 DEZAVANTAJLARI 

 

İşletmede üretilecekse kalifiyeli işçiye ihtiyaç vardır 

 İşletmede üretilecekse ilk yatırım maliyeti fazladır 

 

Dışarıdan temin edilme durumunda fiyat olarak avantajlı 

olmayabilir 

 

Fermantasyona bağlı çözünebilir karbon hidrat miktarı azalır 

 

 

Bazı yemlerin tek başına ya da total miks rasyon şeklinde silaj yapılmasının etkileri 

Pancar posası, bira sanayi yan ürünleri ve mısır gibi bitkiler depolanırken kurutmak yerine 

silajı yapılmaktadır. Bu yemlerin TMR ’ye eklenip silajının yapılması durumunda besin 

içeriği ve organik asit kompozisyonundaki değişim merak konusudur. Nishino ve 
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arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada bira sanayi yan ürünü olan ıslak tahılların direkt silaj 

yapılmasının yerine TMR silajı yapılmasının daha faydalı olduğu, direkt silajda 

fermantasyonun ilk günlerinde glikoz ve fruktoz gibi kolay çözünebilir karbonhidratlar 

tükenirken TMR silajında fermantasyonun 40. Gününde bile fazla miktarda kolay çözünebilir 

karbonhidratlar bulunduğu ve TMR silajının aerobik stabilitesinin daha fazla olduğu, asetik 

asit ve laktik asit düzeyleri birbirine yakınken TMR silajında propiyonik asit düzeyinin daha 

az olduğu  bildirilmiştir. TMR silajı pH ‘sinin ve amonyak azotu miktarının daha yüksek 

olduğu, fakat mantar miktarı ve etanol miktarının az olduğu bildirilmiştir[9]. Wang ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada tüm mısır bitkisinin tek başına ya da TMR şeklinde silajı 

yapılması arasındaki farklar araştırılmış. TMR silajında laktik asit ve asetik asit gibi organik 

asitlerin daha az oluştuğu, fermantasyonun 56.  

Gününde her iki silajda da kolay çözünebilir karbonhidrat ve mantar sayısı birbirine yakın 

olduğu fakat TMR silajının aerobik stabilitesinin daha fazla olduğu bildirilmiştir. Mısır 

bitkisinin silajı yapıldığında 0. Gün pH 6,15 iken fermantasyon süresince azalmış ve 56. 

Günün sonunda pH 3,58 kadar düşmüştür. TMR silajında 0.gün pH değeri 5,04 iken 

fermantasyon sürecince pH azalarak 4,03’e kadar inmiştir[10]. İki çalışma beraber 

değerlendirildiğinde tek başına silajı yapılan yemlerin TMR şeklinde silajının yapılmasının 

bir zararı olmadığı anlaşılmaktadır. Fermantasyon sırasında besin içeriğinde ve fermantasyon 

asitlerindeki değişim ayrı bir başlık altında detaylı olarak anlatılacaktır. 

TMR silajı yapımında kuru madde içeriğinin fermantasyona etkisi 

TMR silajı yapımında önemli konulardan birisi silajı yapılacak TMR’nin nem içeriğidir. Bu 

konuda yapılan bir çalışmada kuru maddesinde eşit ham protein, NDF ve enerji bulunan %50 

ve %65 kuru madde içeriğine sahip TMR silajları fermantasyon süresince incelendi. pH 

değeri, KM değişimi ve in vitro sindirilebilirlikte fark olmadığı bulundu [11]. Hao ve 

arkadaşlarının TMR nem içeriğinin fermantasyon sürecindeki etkileri üzerine yaptığı bir 

çalışmada ham protein NDF ve çözünebilir karbonhidrat düzeylerinde ve aerobik stabilitede 

fark olmadığı fakat TMR’ın nem düzeyi arttıkça laktik asit asetik asit ve amonyak azotunun 

arttığı bildirildi[8]. 

TMR silajı uygulamasında fermantasyonun besin içeriği üzerine etkisi 

Fermantasyon sırasında mikroorganizmalar kolay çözünebilir karbonhidratları kullanarak 

çoğalırlar. Yapılan çalışmalarda TMR balya silajında fermantasyonun 144. gününde bile 

çözünebilir karbonhidrat miktarında azalmanın devam ettiği bildirildi[11]. Benzer bir 

çalışmada fermantasyonun 56. Gününde çözünebilir karbonhidrat düzeyinin %57 oranında 

azaldığı bildirildi[12]taze TMR’ la kıyaslandığında TMR silajında çözünebilir karbonhidrat 

miktarı daha azdır [13]Fermantasyon sonrasında oluşan laktik asit gibi son ürünler hem silajı 

depolanma ve yedirilme sürecinde koruyucu etki yapar hem de besin kaynağı olarak 

kullanılırlar[14]. Fakat fermantasyon son ürünlerinin türü ve miktarı TMR’nin besin içeriği, 

kuru madde oranı, fermantasyon süresi, sıcaklık ve ek uygulamalara bağlı olarak 

değişmektedir[8, 15, 16]. Yapılan birkaç çalışmada TMR silajına Laktobasillus plantarum, 

Laktobasillus buchneri gibi mikroorganizmalar ve propiyonik asit gibi kimyasalların 

katılmasının etkisi araştırılmış ve düşük kuru maddeli TMR silajlarında bu uygulamaların 

olumlu etkisi olduğu bildirilmiş [16-18]. Miyaji ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada TMR 

silajlarında fermantasyonun 210. Gününde %22,8 oranında nişastada azalma tespit 

edilmiştir[19]. Bununla birlikte, TMR silajında  fermantasyon sırasında diğer besinlerin 

tüketilmesi nedeniyle nişasta konsantrasyonu taze TMR ‘ye benzer olmaktadır[3]. TMR silajı 

yapımının Nişasta kaybına ek olarak, özellikle endospermlerinde  fazla prolamin içeriğine 

sahip tahıllarda nişasta sindirilebilirliğini arttırır[19, 20]. Bunun sebebi fermantasyon 

sırasında proteolitik aktiviteden dolayı nişasta granülünü çevreleyip sindirimi engelleyen 

prolamin parçalanır ve nişasta daha kolay sindirilebilir [20-22]. Yapılan bir meta-analiz de 

fermantasyonun ilk 30 günü her gün nişasta sindirilebilirliği %0,28 oranında arttığı 30. 
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Günden sonra da sindirilebilirlik 570. Güne kadar doğrusal olarak artmakta fakat artma oranı 

%0,03’e kadar düşmektedir [23]. Ning ve arkadaşlarının yapığı bir çalışmada TMR 

silajlarında fermantasyonun 14. Gününde hemiselülaz aktivitesinin kaybolduğu fakat 

hemiselüloz miktarının azalmaya devam ettiği bulundu[12]. TMR silajlarında fermantasyonun 

56. Gününde yapılan analizlerde NDF içeriği %46 dan %43 e düştüğü fakat ADF içeriğinin 

değişmediği bunun sebebininse hemiselülozdaki hidroliz olduğu düşünülmektedir[10].Fakat 

bazı  çalışmalarda selüloz miktarında da bir azalma olduğu bildirilmektedir[24]. Ligninin 

anaerobik şartlarda sindirilmediği düşünülmektedir. Yapılan analizlerde taze TMR’ye kıyasla 

fermante TMR’de lignin düzeyi daha yüksek oranda çıkmaktadır. Bunun temel sebebinin 

selüloz ve hemiselüloz gibi maddelerdeki azalmadan kaynaklandığı düşünülmektedir[3]. 

Fermantasyon sırasında proteinler bitkisel ve mikrobiyal enzimler kullanılarak NPN’ye 

dönüşebilmektedir[25]. Mısır ve sorgum silajlarında nişasta granüllerinin etrafını saran 

hidrofobik proteinlerin (prolamin) fermantasyon sırasında parçalanması nişasta 

sindirilebilirliğini artırabilmektedir. Fermantasyon sırasında proteinlerde iki fazda parçalanma 

meydana gelmektedir. Birinci fazda bitkisel ve mikrobiyal enzimlerle proteinler peptit ve 

amino asitlere parçalanır [25-28]. İkinci fazda amino asitler dekarboksilasyonla biyojenik 

aminler ve karbondioksite dönüşür ve deaminasyonla amonyak ve organik asitler oluşur.[29, 

30]. Yapılan bazı çalışmalarda bitkinin steril edilmesini takiben yapılan silolama sonrası fazla 

miktarda serbest amino asit bulunmuş bunu sebebinin ise bitkisel enzimlerden kaynaklandığı 

kanısına varılmıştır[27, 28]. Ding ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yonca silajı yapımı 

sonucunda NPN miktarının toplam azot içerisinde %26 dan %73 e yükseldiği ve bu 

NPN’ninde %70 oranında peptitlerin oluşturduğu, bunun da rumen mikroorganizmaları 

tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir. Silaj  fermantasyonu sırasında  

proteoliziz işleminde 2/3 oranında bitkisel enzimler rol oynarken 1/3 oranında mikrobiyal 

enzimlerin rol oynadığı bildirilmektedir[31]. Fakat nemli tane mısır silajında yapılan bir 

çalışmada proteoliziz sürecinin  %60 oranında bakteriler tarafından % 30 oranında bitkisel 

enzimler tarafından % 5 oranında mantarlar tarafından gerçekleştiği bildirilmektedir [22]. 

Fermantasyon sırasında proteolitik aktivite gösterebilen bakteriler enterobakter ,klostridia, 

basillus ve kandida türü bakterilerdir[25]. Fermantasyon sürecinde protein parçalanmasını 

kuru madde oranı, fermantasyon süresi, sıcaklığı ve pH etkilemektedir. Genelde pH hızlı bir 

şekilde dördün altına düşen silajlarda protein parçalanması az olmaktadır[28, 32, 33]. Hao ve 

arkadaşlarının TMR silajlarında nem miktarı ve fermantasyon süresinin etkisi üzerine  yaptığı 

bir çalışmada toplam azot içeriği ve peptit miktarının değişmediği fakat nem miktarı arttıkça 

NPN, serbest amino asit ve amonyak azotu miktarının  arttığı bildirilmiştir[8]. Kondo ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada fermantasyon süresi ve sıcaklığının TMR silajlarında 

çözünebilir protein ve amonyak azotu üzerine etkisi araştırılmış ilk 30 günlük sürede 

çözünebilir protein miktarında taze TMR’a kıyasla bir fark olmadığı fakat fermantasyon 

süresi 90 günü geçtiğinde çözünebilir protein miktarında artış olduğu ve amonyak azotunun 

fermantasyon süresi ve sıcaklığı ile doğru orantılı olarak arttığı bildirildi[13]. Silajlarda 

fermantasyon sürecinde biyojenik aminler üretilmektedir .TMR silajlarında biyojenik amin 

üretimi mısır silajındaki üretimden daha az olmaktadır[34]. TMR silajı ile taze TMR’ın 

protein fraksiyonları kıyaslandığında A1 fraksiyonunun TMR silajında daha fazla miktarda 

bulunduğu fakat kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu A2 fraksiyonun proteolitik aktivite 

sayesinde TMR silajlarında daha fazla olduğu fakat B1,B2 ve C protein fraksiyonlarının silaj 

yapımıyla azaldığı bildirilmiştir[3]. Yağlar silaj fermantasyonu sırasında çok fazla 

kullanılmamaktadır[35]. Fermantasyon sırasında lipoliz ve lipogenezis olayları 

gerçekleşebilmektedir. Lipoliz ve lipogenezis aktivitesini silaj pH’sı ve ortam sıcaklığı 

etkilemektedir. Lipaz enzimi aktivitesi için en uygun pH 8 optimum sıcaklık ise 24°C dir[36]. 

Lipogenezis aktivitesi için en uygun pH:6,5-8 dir[37]. Genel bir kural olarak kuru maddedeki 

mineral miktarı silaj yapımı sonrasında artmaktadır. Bunun temel sebebi organik madde 
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kısmındaki kayıplardır[38]. Silajın toprakla kontamine olması durumunda bazı mineraller 

artmaktadır. Schlegel ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada silajdaki Mn (65%), Na ( 33%), 

Se (27%), Zn  13%)  Mg (12%) oranında artığı fakat  Ca, P, K, Cl, S, ve Cu gibi minerallerde  

bir fark olmadığı bildirilmiştir[39]. Fermantasyon sırasında bazı laktik asit bakterileri 

inorganik formda olan sodyum selanatı kullanarak organik forma çevirmektedir ve  

selenyumun biyoyararlanımını artırabilmektedir[40]. Fakat silajdaki asidik etkiden dolayı 

fitatlar ve oksalatlar Ca, Mg, Zn, Fe, Cr, ve Mn  gibi bazı minerallerle etkileşime girip bu 

minerallerin  biyoyararlanımını azalttığını bildiren yayınlar vardır[41]. Bu yayınların aksine 

silajdaki asit ortamdan dolayı fitat ve oksalatların parçalandığı ve minerallerin 

biyoyararlanımının artığını bildiren yayınlarda mevcuttur[42, 43]. Fakat TMR silajında 

mineraller üzerine yapılan çalışmalar yetersizdir.[3]. Silaj yapma işleminde tokoferol ve 

karoten miktarını azaltmaktadır. Fakat silajlarda tokoferol ve karoten kaybı kurutmadan daha 

azdır[44]. TMR silajlarında vitaminlerin akıbeti konuşunda çalışmalar yetersizdir. 

TMR silajlarına katılan supplementler 

TMR silajlarına İonofor antibiyotikler, prebiyotikler, probiyotikler, tanen, esansiyel yağlar, 

sodyum bikarbonat ve enzimler gibi supplementler katılabilmektedir. Bazı çalışmalarda bu 

supplementlerin etkileri açıklanmışken bazılarının etkisi net değildir. İonofor antibiyotiklerin 

silajı koruyucu etkisi olduğu[45] fakat laktik asit bakterilerini etkileyerek laktik asit 

konsantrasyonunu azaltarak silajın stabil faza geçişini uzatmaktadır ve organik madde 

kaybına sebep olmaktadır. Esansiyel yağ katılmasının silajı koruyucu etkisi olduğu 

bildirilmektedir. Bir esansiyel yağ olan Cinnamaldehyde kullanıldığında kontrol grubuna 

kıyasla silajın protein oranında %10 artış olduğu fakat dozu arttırıldığında laktik asit bakteri 

sayısını azaltarak silaj pH’sını arttırdığı bildirilmiş[46]. Yapılan bir çalışmada TMR’ye melas 

eklenerek silajı yapıldığında kontrol grubuna kıyasla kuru madde kaybının daha az olduğu ve 

laktik asit miktarının daha fazla olduğu bildirilmiş[16]. Laktik asit bakterisi eklenilen 

(Lactobacillus plantarum, Ecosyl MTD/1, Ecosyl Products Ltd., Stokesley, North Yorkshire, 

UK) başka bir çalışmada kontrol grubunda pH 4.19 iken laktik asit bakterisi eklenen grupta 

pH değeri 3,96 olmuştur[47]. Farklı supplementlerin TMR silajı kalitesine etkisi ile alakalı 

kapsamlı bir çalışmada melas, etanol ve laktik asit bakterisi (Laktobasillus plantarum) tek 

başına ve beraber kullanılmış. En düşük pH değeri (3.97) laktik asit bakterisi eklenen TMR da 

iken en yüksek pH (4.48) etanol eklenen TMR silajında olduğu fakat aerobik stabilitesi en 

yüksek olan silajın etanol eklenmiş silaj olduğu bildirilmiştir[48]. 

Total miks rasyon silajı uygulamasının süt verimine etkisi 

TMR silajı taze TMR ile kıyaslandığında süt verimini etkileyip etkilemeyeceği merak 

konusuydu. Hibbs ve Conrad ’un yaptığı bir çalışmada taze TMR ve TMR silajının süt 

verimine etkisi araştırılmış. TMR silajı uygulamasında sindirilebilirliğin arttığı, KM 

tüketiminin azaldığı fakat süt veriminde bir değişiklik olmadığı bildirilmiş[49]. Pardue ve 

arkadaşlarını yaptığı bir çalışmada taze TMR ile TMR silajı beslemesi arasında süt veriminde 

bir fark olmadığı fakat TMR silajı beslemesinde rumen uçucu yağ asit konsantrasyonunun 

daha fazla olduğu bildirilmiş[50]. 

Total miks rasyon silajı uygulamasının canlı ağırlık artışı üzerine etkisi 

Besi sektörü de TMR silajını kullanmaktadır. Taze TMR ile TMR silajının canlı ağırlık artışı 

üzerine etkisi ile alakalı sınırlı sayında yayın bulunmaktadır. Meenongyai ve arkadaşlarının 

yaptığı bir çalışmada ilk üç aylık periyotta taze TMR’nin canlı ağırlık artışı fazla iken ikinci 

üç aylık periyotta TMR silajı ile beslemede canlı ağırlık artışı daha fazla olduğu 

bildirilmiş[51]. Lazzari ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada TMR silajına protein takviyesi 

yapmanın canlı ağırlık artışını etkilemediği fakat lipid takviyeli TMR silajlarının KM 

tüketimini, günlük canlı ağırlık artışını ve karkas ağırlığını arttırdığı bildirilmiş[52]. 
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SUMMARY 

Design is a special process that begins to form in the mind of the designer but focuses on 

objectifying what does not yet exist in the external environment with various tools in the 

process. Therefore, design is the concretization of the images or ideas that the subject creates 

internally by transferring them to the external environment through various activities. The 

designer has to transfer the ideas produced in the complex nature of the mind to the external 

environment to be able to understand, develop, communicate to others, and therefore use it as 

an external source of information. This study focuses on examining the relationships and 

interactions between internally and externally produced representations. There may be 

similarities and differences between an image or design idea created internally by the designer 

and an objective entity that is reproduced in the external environment. There is a change, 

transformation, and translation in the transition from the internal to the external. Rykwert 

(1998) emphasizes this situation as a more elaborate (or perhaps incomplete) transition or 

translation from one 'language' to another, with the inevitable losses of architecture. The 

reason for this differentiation is thought to be in the design process definition of Babadağ 

(2022): The design process is a process in which the relationship between the designer's two 

mental abilities, 'imagination' and 'memory', works together. While memory holds past 

knowledge and experiences, imagination opens future possibilities (Babadag, 2022). The 

relationship between the design action to be realized in the future in imagination and the 

instant and permanent formations of memory will be examined as verbal expressions and 

visual expressions. Many studies in the literature draw attention to the strong relationship 

between verbal and visual thinking and expression styles. Designers try to reflect their ideas 

verbally and visually. When a design task is given, verbal expressions will be used to reach 

the first imagined design ideas in the minds of designers. Because verbal expressions are also 

a window to the mind of the designer and a tool for the designer's thinking. It will be 

researched what causes the differentiation of the first ideas captured in this instant as a sketch. 

It will also discuss how the design will change by reflecting the first ideas taken instantly by 

the designer student (reflection on reflection). 

Keywords: Architectural Representation, Externalization, Verbal Representation, Visual 

Representation, Reflection on Reflection. 

 

ÖZET 
Tasarım, tasarımcının zihninde oluşmaya başlayan ama henüz var olmayanı süreç içerisinde 

çeşitli araçlarla nesnelleştirmeye odaklanılan özel bir süreçtir. Dolayısıyla tasarım, öznenin 

içsel olarak oluşturduğu imgelerin ya da fikirlerin çeşitli faaliyetlerle (diyagram, eskiz, maket, 

model üretimi vb.) dış ortama aktararak maddileştirilmesidir. Tasarımcının zihnin karmaşık 

doğasında ürettiği fikirleri, anlayabilmek, geliştirebilmek, başkalarına iletebilmek, dolayısıyla 

da harici bir bilgi kaynağı olarak kullanabilmek için dış ortama aktarmak zorundadır. İçsel ve 

dışsal olarak var olan temsiller arasında var olan ilişki ve karşılıklı etkileşimleri incelemek bu 

çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Tasarımcının içsel olarak oluşturduğu bir imgenin 

ya da tasarım fikrinin dış ortamda yeniden kazandığı varlık arasındaki benzerlikte farklılıklar 
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olabilir. İçsel olandan dışsal olana geçişte bir değişim, dönüşüm, çeviri durumu 

yaşanmaktadır. Rykwert (1998), bu durumu mimarlığın kaçınılmaz kayıpları ile birlikte bir 

‘dilden’ diğerine daha ayrıntılı (ya da belki eksik) bir geçiş veya çeviri durumu olduğunu 

vurgular. Bu farklılaşmanın nedenini araştırma kapsamında,  Babadağ (2022)’nin tasarım 

süreci tanımında olduğu düşünülmektedir: Tasarım süreci, tasarımcının iki akli yetisi olan 

‘hayal gücü’ ve ‘hafıza’ arasındaki ilişkinin birlikte çalıştığı bir süreçtir. Hafıza geçmiş bilgi 

ve deneyimleri tutarken, hayal gücü ise gelecek olasılıkları açmaktadır (Babadağ, 2022). 

Hayal gücünde gelecekte gerçekleştirilecek olan tasarım eylemi ile hafızanın anlık ve kalıcı 

oluşumları arasındaki ilişki sözel ifadeler ve görsel ifadeler olarak incelenecektir. Literatürde 

sözel ve görsel düşünme ve ifade etme biçimleri arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çeken bir çok 

araştırma vardır. Tasarımcılar sözel ve görsel olarak fikirlerini yansıtmaya çalışırlar. Bir 

tasarım görevi verildiğinde tasarımcıların zihninde ilk oluşan, hayal edilen tasarım fikirlerine 

ulaşmak için sözel ifadelerden yararlanılacaktır. Çünkü sözel ifadeler aynı zamanda 

tasarımcının zihnine açılan bir penceredir ve tasarımcının düşüncesinin bir aracı 

konumundadır. Bu anlık olarak yakalanan ilk fikirlerin bir eskiz olarak dışsallaştırılması 

sırasında geçirdiği farklılaşmanın nelerden kaynaklandığı araştırılacak, anlık olarak alınan ilk 

fikirlerin tasarımcı öğrenciye yeniden yansıtılması (yansıtma üzerine yansıtma) ile tasarımın 

ne yönde değişeceği tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mimari Temsil, Dışsallaştırma, Sözel Temsil, Görsel Temsil, Hafıza , 

Hayal Gücü, Yansıtma, Yansıtma Üzerine Yansıtma. 

 

GİRİŞ 

Throughout the design process, the designer sketches to convey his thoughts both to himself 

and to others. Sketching is not only a communication tool but also an interactive process that 

the designer uses while developing his ideas. While the designer is developing his ideas, he 

transfers the ideas formed in his memory to the external environment. Designers notice the 

meanings in the external representations that occur during this transfer and re-interpret these 

meanings to create new ideas. They continue their interaction by re-adapting them to their 

designs. These representations are the process of transferring the images formed in the mind 

to a representation on paper and producing new images from them for designers. 

By sketching, the designer adds visual images shaped by perception to the image in his mind. 

Visual images continue to exist objectively, while images in the mind are temporary, 

depending on the capacity of the mind. Therefore, the sketch exists in a fleeting, momentary 

state of the design process. However, the sketch pauses the design process for a while for the 

designer, helping him to anticipate what he is doing and what he can do (Arnheim, 1993). 

Hançerlioğlu (2011) explains the image as the mental equivalent of the information coming 

from a sensible source (visual, auditory, etc.) in the mind. Even though there are many ways 

to transfer the image formed in the mind to the representation environments, the role of the 

sketch is fixed as quickly transferring what is in the mind to the visual environment. In the 

design process, in the early stages of the design, the images appeared in the mind of the 

designer ambiguously or clearly. Sketching represents and develops these formed or emerging 

images by visualizing them. In other words, before the design is represented in a physical 

environment with all its material reality, an abstract representation of it occurs in the mind. 

The designer establishes a relationship with the abstract representation formed in his mind 

and transforms it into a concrete representation in the physical environment. During this 

transformation process, the subject has to establish a relationship between the abstract 

representation he has created in his mind and the concrete representation he has started to 

create in the physical environment. In this event, which started as a mental process and ended 

in a concrete environment, what kind of a process is there in the relations between the 

designer, mental process, representation environment, and representation tools? The images 
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created in the mind cannot turn into a design unless they are externalized in a concrete 

environment. These images, thoughts, or information, which remain in the abstract 

environment of the mind, can exist in a very short time in the mental environment, they are 

deleted due to overloading as new information is added. Therefore, for this information not to 

be lost, it must be transferred to the external environment in some way. 

Architects state that a fast method is required in the process of searching for form because it is 

possible to preserve the image formed in the mind in a very short time until it is transferred to 

the line. On this subject, Gehry stated that he could keep the image formed in his mind for 

three or four minutes and mentioned the effect of this situation on the mental process (Citing 

from Ivy (1999), Zelef et al., 2011). For this reason, the permanent existence and recording of 

the image formed in the mind are provided by sketching. Considering that the mind operates 

in a continuous flow, the verbal expression of the designs or images in our minds consists of 

much more instant information and is immediately lost in the memory. Especially for those 

who are new to design, the representation that emerges during the visual representation differs 

from the imagination in the mind, the image changes and transforms. Examining the 

transitions between the verbal and visual externalization of the images formed in the mind, 

revealing the consistency and differences between the verbal and the visual will be useful in 

understanding the design process. Because design is a process that includes both visual and 

verbal expressions and the translation processes that take place between them. 

Novice students, in particular, are familiar with expressing their ideas verbally rather than 

visually. The reciprocal exchange and interaction between these two initiates a continuous 

process of translation and ultimately requires the visual expression of the final product. 

Design in this way is a complex process, both because it involves a large number of 

translations and because of the difficulties in expressing ideas visually (Tsow & Beamer, 

1987). For this reason, the interaction between verbal and visual expressions in the design 

should not be ignored in terms of its effects on the formation of the design product during the 

design development process. Dong (2007) states that research methods for verbal 

communication and using verbal expressions in research on design acknowledge that 

language is a part of 'making' (design) and ‘made thing' (designed). According to him, verbal 

expressions reflect the semantic potential of the designed work, actually pointing out 'how' the 

design is made, and he mentions that it revives the design performatively. Therefore, what is 

created in the discourse cannot be fixed by the discourse, but becomes the opportunity for the 

next action (Dong, 2007). 

Verbal expressions in design create a driving force that shapes design and design action. 

Therefore, they are intellectual and creative, restrictive and limiting. For this reason, they try 

to develop and frame the designed work within a conceptual structure. Words bring together 

the personal and other experiences of the subject in design and ensure the realization of the 

design (Dong, 2007). Therefore, the focus of the study is how the design is created and 

developed in the translation of verbal and visual expressions in design. 

Research Method 
In the design process, this study aims to examine how "design knowledge" is transformed into 

a design product to affect the processes in the mind, their development, change, and selection, 

and the similarities and differences between the imagining mind and the resulting product, 

and the transformed details of the product's imagination in the mind. For this purpose, a 

textual stimulus was given to the students. In this way, instead of an ill-defined problem for 

this research, the relationship between imagination and memory was examined as internal and 

external representations by examining how students made choices by focusing on which 

points from a given text and how they visualized them in their minds. 

The study was carried out in two stages. In the first stage, the designer students were given a 

piece called 'The Catacombs of Mishraim', a chapter from Micheal Ende's book 'Prison of 
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Freedom'. Students were asked to read this text and take a voice recording expressing the 

spaces and images formed in their minds. At this point, students were asked to do 'reflection 

for action'. Secondly, they were expected to transfer the spaces they imagined to the external 

environment using the sketch method. The students' works were examined by creating a table 

as text - a protocol - sketch. Thus, it was examined which information the students used from 

the text and which ideas they produced from their own imaginations. In the second stage, 

based on the comparison between verbal expression and sketch representation according to 

the initial findings, students' own verbal protocols were reflected back as text. According to 

these texts, the question was asked what kind of drawing they would make if they had 

reconsidered the verbal expressions of the first design that appeared in their dreams. In this 

way, students' own memories were used both as an inspiration or a stimulus, and they were 

provided to reflect on their own thoughts. Thus, it has been examined how design ideas or 

productions will change with the reflection-on-reflection method. The sketches that the 

students repeated were evaluated as the protocol - the first sketch study - the second sketch 

drawing after reflection on reflection. 

Protocol analysis (thinking aloud method) was used in this study to examine how the images 

in the mind materialize in the external environment and the transformations of these ideas 

during the materialization process. Dorst and Dijkhuis (1995) divided the protocol analysis 

techniques used in design research into two process-oriented and content-oriented approaches. 

The process-oriented approach focuses on describing general situations, plans, goals, 

strategies, and explanations of problem-solving. Content-oriented approaches aim to reveal 

the information, source, and content of the information used for inferences. Since the protocol 

studies will serve as a partial window to his mind (Gero ve Tang, 2001), a content-oriented 

approach has been preferred, which helps to capture the details of the thoughts reflecting the 

designer's short-term memory and thus reach the mental processes of the designer. Protocols 

encoded in this way are useful for comparison between various states within coding schemes. 

The most commonly used methods in protocol analysis methods are "think-aloud" and 

"retrospective report" techniques. In the think-aloud method, the designer is asked to speak 

aloud about his ongoing thoughts while working on a particular task; The retrospective report 

is the method in which the subjects are asked to remember their past thoughts after the task is 

over. In this study, the think-aloud method was used. Simultaneous reflection is related to 

Schön (1983)'s theory of 'reflection in action'. Reflection in action is a cognitive activity that 

helps to reveal how the designer thinks, to transfer the thoughts to the external environment, 

and to make changes and transformations to the design during the design period. 

Retrospective reflection of the design process is reflection-on-action. Cowan (2006) added a 

third to this process. This third reflection process, the reflection-for-action, has been adopted 

in this study. It is the reflection that determines the needs and goals that the subjects focus on 

for further actions. That is, it is the projection that takes place before the action to consider 

and question what is desired to happen. It focuses on future situations as a thinking and 

imagining activity. In the early stages of design, verbal thinking undertakes tasks such as 

selecting important information in a given design task, focusing, finding cause-effect 

relationships, monitoring relationships between ideas, and extracting concepts or keywords 

(Özçam, 2022, p.74). 

The protocol study review method most used by researchers related to the design process is 

the one put forward by Suwa and Tversky (1997) (Gero and Tang, 2001). Recently, there has 

been a growing belief in the field of architectural design, there is a growing belief that an 

efficient way to analyze a design process is to break the entire process down into the smallest 

components and focus on the interconnections between these components (Suwa and Tversky, 

1997). Suwa and Tversky (1997) defined the content of what designers think, care about, and 

see as four main categories of information and their subcategories: depicted items and their 
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perceptual properties, spatial relationships, functional relationships, and conceptual 

knowledge. The first two of these contain visual information and the last two contain non-

visual information. An important feature of this classification is that there are internal 

dependencies between pieces of information belonging to different categories. 

In the study, the designer's protocols will be examined by using the analysis method proposed 

by Suwa and Tversky (1997). First, a comparison will be made between the verbal protocols 

that brought out the first ideas in their minds and the parts they chose to imagine from the 

text. It is to trace the spatial correspondences, dreams, or expectations they have created in 

their minds in the text and to examine the reflections of their expressions on the sketch while 

transferring them to the external environment. Before carrying out this short-term empirical 

study, it is important within the scope of the study to refer to the information from the 

literature on representations and their relationships in the design process. 

Externalization: The Relationship Between Verbal - Visual | Internal - External 

Representation 

It is not possible to talk about a non-representational design process. Being able to express 

internal processes in the external environment gives the designer the authority to act on them. 

For this reason, design is the mutual communication and interaction between concrete 

representations containing expressions at different levels, such as writing, drawing, and 

models, which are called 'external representations' in the literature, and internal 

Table 1: Analysis method developed by Suwa and Tversky (1997). 

İnformation 

Categaories 
Explanation Sub Categories 

Informatio

n selected 

from the 

text 

Information 

from the 

Voice 

Protocol 

sketch 

Emergent 

Properties 

form, angle, shapes, 

subject, spaces 

Spaces 

Things 

İtems 

   

Spatial 

Relations 

local relations (close, 

distant, connected, 

ordered..etc), global 

relations (symmetry, axis, 

configuration, etc.), 

dimensions 

Dimensions 

Local Relations 

Global Relations 

   

Functional 

Relations 

interaction between spaces 

and people, practical 

roles, abstract features, 

reactions, appearance, 

lights, human circulation 

Practical Roles 

Abstract Features 

reactions 

View 

lights 

Circulation 

   

Conceptual 

Knowledge 

Information from past 

similar events 

No sub categories    
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representations containing mental contents that we can analyze with verbal techniques. 

Designers use conscious and intuitive techniques such as drawing to both record the ideas 

formed in their minds and generate ideas over them (Ulusoy, 1999).  

Representations are reflective tools that help the designer generate ideas by establishing an 

internal dialogue with himself (Schön, 1983). Thanks to the dialogue established in this way, 

it helps to frame the ideas, to notice the deficiencies to develop them and produce new images 

in the mind. The basic assumption is that it is difficult for the mind alone to keep information 

and ideas in memory, to make necessary interventions to ideas, and to produce new ideas. For 

this reason, “representation systems play an important role in the design processes in terms of 

generating and developing ideas, establishing connections and providing inspiration for ideas, 

communicating with oneself through reflection and transferring thoughts to the environment.” 

(Özçam, 2022; p.79). 

According to Paivio (1971), design is a complex process as a product of the interaction 

between the visual and verbal systems. It is not a simple and linear system but is subjective, 

recursive, and heuristic. Therefore, for a designer, language, besides being a verbal and 

written expression, also shapes how he uses and understands external representations. in other 

words, verbal expressions shape the way we present and explain ideas and the thought 

processes used to develop these ideas (Lee & Ostwald, 2019). Verbal and visual 

representation systems for memory models mutually play an important role in cognitive 

processing. Due to the importance given to visual representations in the design process, the 

importance of verbal representations has remained in the background. Thanks to the 

interaction between these two, new connections and relationships can be established, it is a 

matter of curiosity how these processes mutually affect each other, and how the information 

exchange between them guides the design or design thinking. 

Several studies have stated that there is a strong relationship between visual and verbal 

thinking systems, and verbalization precedes other representation systems to start the design 

idea (Ulusoy, 1999; Goldschmidt & Sever, 2011). Design is considered an individual act of 

creation in which both verbalization and visualization processes are used together. Thus, in 

addition to the common view that visualization is a language that should speak for itself, the 

view that verbal forms of production can be an integral part of the idea generation process in 

design (Thomas et al., 1999) should be supported. It is thought that verbalization is also a part 

of the design idea generation and idea development process. 

We consider verbal thinking or verbal expressions in design not only as a presentation tool 

but also as the designer's self-communication, even as a self-reflection system of his memory 

process. Because external representations, namely visual representations, function as an 

external memory, while verbal expressions are stored in short-term memory in memory and 

are quickly forgotten. External representations relieve the severe limitations of working 

memory by transforming internal memory and information into external memory and 

information processing (Tversky, 2005). Not all ideas produced by verbal representations can 

be visualized for many reasons. One of them is memory loss. It is a matter of curiosity how 

external representations will change by making the designer aware of these losses. Thus, the 

focus was on the self-reflection process, and the externalization processes were observed by 

allowing the designer to reflect on his own thoughts. It has been tried to determine how it 

affects the designer's focus and process in re-selecting information from memory. Because the 

continuous improvement of the design process is important for the development of the 

designers' own processes and creativity. 

Arendt (2013) named reflection in design as the 'stop and think' movement. Within the scope 

of this study, the designers were expected to stop after the first external representation 

production, think about the reflection of their memory, and perform an external production 

again. How ideas and external representation productions were affected after this 'stop and 
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think' action? Looking at the origins of thinking, it is aimed to reveal the importance of the 

relationship between remembering and reflecting.  

Experimental Study 

The text chosen for the study to be carried out is to transfer the verbal expression of the 

design in the mind of the student and the representation of this to the sketch work; It is the 

story called "The Catacombs of Mishraim" from the novel "Prison of Freedom" by Michael 

Ende. The factor in choosing this story is that the students stated that they were most 

influenced by this text among the few texts given to them. Telling the story through a utopia 

is important in terms of differentiating its spatial counterparts. Mishraim's Catacombs are an 

underground world. Since the descriptions of this world where shadow people live are 

different from the real-world descriptions, this text has been chosen to affect and stimulate the 

minds of the students in terms of creativity. 

Mishraim's Catacombs is a story reminiscent of cinema such as "The Dark City", and "The 

Truman Show" and works such as "Brave New World" and "We". In a fantastic place called 

Mishraim, the Shadow people live. This is a place that is both limited and where its 

boundaries are not fully understood. There is an order and a system. The government that 

governs the people has created areas where they can sleep, feed, reproduce, have fun, and do 

so-called jobs so that they do not have to deal with other jobs. Nor do they need to think; 

everything is pre-planned for them by the government. There is an order and a system. The 

government that governs the people has created areas where they can sleep, feed, reproduce, 

have fun, and do so-called jobs so that they do not have to deal with other jobs. Nor do they 

need to think; everything is pre-planned for them by the government. However, someone 

named Iwri is breaking these rules. From here on, two separate spatial depictions are 

encountered, both inhabited by the shadow folk and the rulers. Because these spatial 

correspondences are both ambiguous and defined, the text is useful for examining the way the 

student uses information and images. 

For the study, this text was given to three selected students, and their verbal expressions about 

the places that came to life in their imagination were recorded with the protocol analysis 

method. Thus, students were enabled to transform their images of these places into a verbal 

representation. Since it is thought that the information formed in the memory in this way will 

be transferred to the short-term memory, it is ensured that the information is permanent with 

this method. These audio recordings were recorded in writing for later use. Then, to 

externalize the product designed in the mind over the memories, the students were asked to 

express their designs with sketches. In the second part of the study, the textual audio 

recordings of the students were given to them again and they were asked to re-sketch 

according to these texts. These data were analyzed by the analysis method of Suwa and 

Tversky (1997). 
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Experimental Study Part 1 

Analysis of Student-1 

 

 

 

Figure 1: Student 1 - documentation process. 

According to student 1-'s analysis of the emergent properties, it is seen that the student mostly 

benefited from the descriptions in the text, and made some additions from himself: “non-

spherical elliptical, egg-shaped”, “cubic stones…”, “lush, big, mighty trees”…etc. 

 

 

Table 2: The relationship between the student's text and audio recording (protocol study) 

Main Categories Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

Emergent 
Properties 

Spaces 

Things 

İtems 

karmaşık yollardan geçerek sonunda bir 

kuyunun içinden sarmal bir merdivenle 

yüzlerce… 

Bütün mekanlarda var olan hissedilemez br 

eğriliği dolaşarak,..karşı taraftaki çıkış 

noktasına geri dönerdi. 

İçine oyulmuş olduğu kaya, grafiti siyahlığıda, 

çok ağır ve yoğun bir maddeden oluşuyordu. 

Tesisin ortasında kristal bir saray, bu saraydan 
da aynı şekilde camdan, ince bir kule 

yükseliyordu. 

Soldaki ve sağdaki siyah sebze ocaklarında 
karmakarışık şekilde birbirine girmiş dev 

mantarlar büyümüştü. 

En tepedeki oda sekizgendi. 

Hepsinin üstünde ağır, bulut yüklü bir gökyüzü 

gibi, dev mağaranın loş ışıkta hayal meyal 

seçilen tavanı kubbeleniyordu.. 

Sarmal bir merdivenden yukarı çıkıyorlar. 

Mağara tam küre olmayan elipse çalan 

yumurta şeklinde 

Mermer bir yüzey, dalgalı ve pürüzsüz 

olmayan, hareketli bir yüzey 

Kübik taşlar 

Gür büyük ağaçlar kudretli ağaçlar 

En ortalarından, kocaman bir kristal 

fırlamış gibi bir kule çıkıyor 

Bu kule sekizgen 

Hepsi pürüzsüz ve kristal bir yapıya sahip 

Hep uçtan sivri 

En tepesinde kristalin sivri noktası olan 

çatısı 

Sadece kocaman bir oda.. 
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Table 2: The relationship between the student's text and audio recording (protocol study) 

Student - 1 - Spatial Relations Analysis 

Main Categories Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

Spatial Relations 

Dimensions 

Local Relations 

Global Relations 

Karmaşık yollardan geçerek.. 

Dev boyutlarda bir mağaranın içinde, cam 

seralardan oluşan ışıl ışıl bir şehir gibi bir tesis 
uzanıyordu…alabildiğine uzaklara yayılan bu 

tesisin ortasında kristal bir saray, bu saraydan da 

aynı şekilde camdan, ince bir kubbe 
yükseliyordu.  

Kutsal her yerden görünen cam saraya doğru 

ilerleyerek bir seradan ötekine geçerken… 

…merkezde duran cam saraya varmıştı. 

Cam saraya en yakın seralardaki… 

Bir seradan ötekine geçerken..yan duvarlar 
boyunca devam eden kalorifer boruları birçok 

yerden yıpranmıştı..aynı şey siyah bitki 

ocaklarının kenarlarına takılmış… 

Kuleyi kat kat tırmandı.. 

Üst üste geçmiş yollar 

İlk görülen şey kuşbakışı olarak kulenin 

etrafındaki küçük seraları 

Bu seralar ilkte daha teker daha nadirler. 

Sonra birbirlerine eklemliler tek başına 

duran..yok 

Birbirine eklemli bir şekildeler ve ağ 

gibiler, ilerledikçe sıklaşıyorlar bu 

seralar ilk başta 3’ten 5’e çıkıyor. 

Büyüklükleri de ona göre değişebiliyor, 

sabit bir büyüklükleri yok. 

Seralar ilerledikçe yükseltileri de artıyor ve 
bunlar daha sonra kolonileşip bir bütün 

oluşturuyorlar. 

O kule de bu seraların üç beş katı 

yüksekliğinde 

Seraların eklendi noktalardan sürekli tesisat 

boruları geçiyor 

Binlerce kat çıkabilen sadece bir merdiven 

en yüksele doğru bir kat birimler olarak 

Student -1- Functional Relations Analysis 

Main Categories Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

 
Functional 

Relations 

Practical Roles 

Abstract Features 

reactions 

View 

lights 

Circulation 

Soldaki ve sağdaki siyah sebze ocaklarında 

karmakarışık bir şekilde birbirine girmiş dev 

mantarlar büyümüştü..siyah bitki ocaklarının… 

Tüm katakomb sisteminin içine oyulmuş olduğu 

kaya, grafit siyahlığında, çok ağır ve yoğun bir 

maddeden oluşuyordu. Baş büyüklüğünde bir 
parası bile öyle ağır çekerdi ki.. 

Yürüdükleri koridor birden genişledi ve bir 

rampaya çıktılar..Dev Boyutlarda bir mağaranın 
içinde, cam seralardan oluşan ışıl ışıl bir şehir… 

Seraların hepsi içeriden aydınlatılmıştı ve 

pembemsi mor tuhaf ışık içinde için için 
yanıyorladı. 

…üstünden bir zamanlar için için yanan ışıkar.. 

Kulenin tepesindeki odadan: kadın 
bakışlarını..gözlerinin önüne serilmiş kor gibi 

yanan seraların üzerinde dolaştırdı.  

Koyu karanlık bir orman 

Dalgalı ve pürüzsüz olmayan, sürekli 

çıkıntıları olan hareketli bir yüzey.. 

Dokusu da pürüzsüz mermer ama yüzeyi 

şekil olarak pürüzsüz değil. 

Ağaçların üstüne zift dökülmüş gibi 
kapkaranlık bir yerden geçiyorsunuz. 

Siyah ortam havası siyah ve içeriden 

ormandan geçince karşınıza yavaş yavaş 
ışıklar belirmeye başlıyor. 

İçindeki yüzey buz gibi bir dokuya sahip 

buzlu cam gibi insanların hareketlerini 

görebiliyorsunuz ama şekli tam 

algılayamıyorsunuz gibi ne saydam ne 

opak o şekilde bir yüzeyi var, sadece 
ışıkları algılayabiliyorsunuz. 

En uçlara gittikçe hep uçları sivri hatta 

orada bahsettikleri bir lamba var ve en 

uçtan aşağıya doğru sarkıyor. 

En tepesinde kristalin sivri noktası olan 

çatısı var bütün seranın görülebildiği yer 
orası. 

Conceptual 

Knowledge 

- 
Öğrenci 1’e ait sözelleştirme protokollerinde arka plan bilgilerine ait veri elde 

edilememiştir.  
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In Student 1's analysis of spatial relationships, for example, some relationships are ideas 

developed by the student. For example, student 1 mentioned that greenhouses are single 

structures when first entered into the space and that they increase in groups as they go to the 

center. Likewise, it produces the idea that the sizes of these greenhouses increase 

hierarchically as they go to the center. Another dimensional inference is the dimensional 

relationship between the greenhouses and the middle tower. These are ideas reproduced by 

the student. In functional relations, in the relation between the inside and outside of the space, 

the transparent or opaque feature of the spaces is mentioned. Definitions such as a lamp 

hanging from the center of the space were also produced by the student. In addition, the 

information on other design ideas was drawn from the features in the text. 

When we look at the student's sketch work, we can see that both the ideas student 1 chose 

from the text and student 1’s own ideas were framed, filtered, or ignored by the student. For 

example, definitions such as "a non-spherical elliptical, egg-shaped" space or "lush, big trees" 

have no equivalent in the drawing or we can see that the texture, which student 1 describes as 

“cubic stones”, has turned into details that are expressed in a triangle-like manner. 

 

Analysis of Student 2 
 

 

Figure 2: Student 2 - documentation process. 

 

It was analyzed that student - 2, like student 1, made more use of the information from the 

text. For example, according to the analysis of the emergent properties, the text mentioned 

“He went up, down, and then up the jumbled steps, because the stairs always led to someone 

else or ended in the void.” this knowledge was expressed by the student as “bumpy walls”. 

Similarly, the expression “something caught his eye as he was passing from one greenhouse 

to another: the heating pipes running along the side walls” has been interpreted as “the 

greenhouses are all connected by old pipes, in a mess…”. Apart from this, some ideas are not 

in the text but produced by the student: “Sometimes square, sometimes rectangular glass 

greenhouses and the smoothness of the glasses…” seem to be defined formally. Looking at 

the analysis of the spatial relations, we can see that student 2 also draws attention to the pipe 

system that connects the greenhouses.  
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Table 3: The relationship between Student-2's text and voice recording (protocol study) 

Student - 2 - Emergent Properties Analysis 

Main 

Categories 
Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

Emergent 

Properties 

Spaces 

Things 

İtems 

“Mişraim dünyası, yani Gölge halkının yaşadığı, 

çalıştığı, uyuduğu ve ürediği koridorlardan, 

merdivenlerden, hollerden, galerilerden, oda ve 

mağaralardan oluşan bu labirent evren mümkün 

olan tek gerçeklikti.”  

“Karmakarışık basamaklardan çıktı, indi, sonra 

tekrar çıktı, çünkü merdivenler hep bir başkasına 

açılıyor ya da boşlukta bitiyordu. Ancak karın 

üstü sürünerek geçilebilen dar ve basık 

galerilerden geçti güçlükle.”  

“bir seradan ötekine geçerken gözüne bir şey 

çarptı: yan duvarlar boyunca devam eden 

kalorifer boruları”  

“Her yerden su damlıyor ve borular tıslıyordu. 

Bütün sistem aşınmış ve harap görünüyordu. 

Pembemsi mor ışığın yayıldığı lambaların da 

madeni siperlikleri yamulmuş, çarpık çurpuk 

sarkıyordu, hatta bazı yerlerde tamamen 

düşmüştü.” 

“daha müdahale edilmiş mağaralar yani 

daha doğrusu tüneller” 

“insan yapımı diagonal mantar seralar” 

“mağaranın pürüzlüğü inişli çıkışlı 

duvarları”  

“bazen kare bazen dikdörtgen cam 

seralar ve camların pürüzsüzlüğü”  

“Seraların hepsi birbirine eski borularla 

bağlı yine bir karmaşa içerisinde” 

“mağaranın izin verdiği şekilde şekillenmesi 

bu boruların”  

“Bazı yerlerde tutunamamış sarkan borular”  

 

Table 3: The relationship between Student-2's text and voice recording (protocol study) 

Student - 2 - Spatial Relations Analysis 

Main 

Categories 
Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

Spatial 

Relations 

Dimensions 

Local 

Relations 

Global 

Relations 

“Dev boyutlarda bir mağaranın içinde...”  

“Tüm katakomp sistemin içine oyulmuş olduğu 

kaya, grafit siyahlığında, çok ağır ve yoğun bir 

maddeden oluşuyordu. Baş büyüklüğünde bir 

parçası bile öyle ağır çekerdi ki tek kişi 

kaldırmayı kolay kolay başaramazdı. Üstelik sert 

ve dayanıklı olduğu için, işlenmeye karşı büyük 

direnç gösterirdi.”  

“büyük mağara…” 

“mağaranın ne kadar büyük olduğunu”  

“pürüzlüğü inişli çıkışlı duvarları ve onlara 

gömülü” 

“Seraların hepsi aynı boyutta değil 

nedeni ise mağaraların seralara istediği 

şekilde yerleşme imkanını sunmamış 

olması bu yüzden bazı seraların ufak bazı 

seraların devasa boyutlara ulaşması”  

“bir araya gelip örümcek ağları 

varmışçasına bir görüntü yaratıyor” 

“Seranın içinden çıkan bir insan tam olarak 

kendi boyutunun aslında ne kadar küçük 

olduğunu bu şekilde anlayabiliyor”  
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Student 2 also vaguely expressed this in his sketch statement. Student 2 stated that the 

dimensions of the greenhouses are shaped according to the possibilities of the volume in 

which they are located. This expression is not found in the text and the student produced it as 

a new idea. Although it can be seen the dimensional change of the greenhouses in the sketch, 

there is no line expression showing that it is like this because of the place it is located. When 

we look at the functional relations, it is seen that there is a lot of emphasis on the effect of 

light, both in the text and in the generation of ideas by the student. In the sketch drawing, it is 

read that it is interpreted as luminous greenhouses. Independent of the text, the student 

explained the place with a metaphorical description. Student 2 likened greenhouses to 

mushrooms, and the pipes connecting the greenhouses to a system like mushroom fibers. 

 

 

 

 

Main 

Categories 
Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

 
Functional 

Relations 

Practical Roles 

Abstract 

Features 

reactions 

View 

lights 

Circulation 

Mişraimin dünyası, yani gölge halkının yaşadığı, 

çalıştığı, uyuduğu ve ürediği koridorlardan 
merdivenlerden, hollerden, galerilerden, oda ve 

mağaralardan oluşan bu labirent evren mümkün 

olan tek gerçekti. 

Karmakarışık basamaklardan çıktı, indi, sonra 

tekrar çıktı, çünkü merdivenler hep bir başkasına 

alıyor ya da boşlukta bitiyordu. Ancak karın üstü 
sürünerek geçilebilen dar ve basık galerilerden 

geçti güçlükle.. 

Bir seradan ötekine geçerken gözüne bir şey 
çarptı: yan duvarlar boyunca devam eden 

kalorifer boruları.. 

Her yerden su damlıyor ve borular tıslıyordu. 

Bütün sistem aşınmış ve harap görüyordu. 

Pembemsi mor ışığın yayıldığı lambaların da 
madeni siperlikleri yamulmuş, çarpık çurpuk 

sarkıyordu, hatta bazı yerlerde tamamen 

düşmüştü. 

“insan etkisi yoğundu daha müdahale 

edilmiş mağaralar” 

“büyük mağaraya geçtiğimde tek insan 

etkisi olan seralar var”  

“mağarada insan yoktu ama ufkun çizgisine 

kadar uzanan insan yapımı diagonal mantar 

seraları var” 

“uzakta görünen şatonun ışıkları ve seranın 

ışıkları mağara duvarlarını tam 

aydınlatmıyor.”  

“camların ışıkları yansıtıp mağara 

duvarlarının ışıklarını kara delik gibi 

emmesi en büyük zıtlıklardan biri 

görüntüde”  

“Seralarda ne kadar ışık olursa olsun en 

başta net gözüküyor yani yakından 

baktığınızda hepsi net ama diplere doğru 

göz gezdirmeye başladığınızda bir karaltı 

hakim.”  

“seralar ve mağara bu iki görüntü 

bağlandıkları yerde birleşiyor gibi bir his 

uyandırıyor insana”  

“yine bir karmaşa içerisinde bu karmaşanın 

nedeni de yine mağaranın izin verdiği 

şekilde şekillenmesi bu boruların” 

“Aslında uzaktan mağaraya bakılınca 

seralar mantar gibi gözüküyor borular 

mantar lifleri gibi gözüküyor.”  

Conceptual 

Knowledge 
- 

Öğrenci 2’ye ait sözelleştirme protokollerinde arka plan bilgilerine ait veri elde 

edilememiştir.  
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Analysis of Student-3 
 

 
 

Figure 3: Student 3 - documentation process. 

Table 4: The relationship between Student-3's text and voice recording (protocol study) 

Student - 3 - Emergent Properties Analysis 

Main 

Categories 
Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

Emergent 

Properties 

Spaces 

Things 

İtems 

“Gölge halkının yaşadığı, çalıştığı, 

uyuduğu...” ve “ Buradan görünen 

manzara son derece sarsıcı oldu Irwi 

için. Dev boyutlarda bir mağaranın 

içinde ışıl ışıl bir şehir gibi bir tesis 

uzanıyordu...”  

“bir seradan ötekine geçerken... Etrafa 

yayılmış duran aletler öyle bakımsız 

durumdaydı ki...”  

“cam seralardan oluşan...” 

“ Diğer duvarlar da uyku hücreleriyle 

doluydu... Toz raylı arabalarla 

götürülürdü... Merdiven kendiliğinden 

yanaştı.”  

“Yırtık pırtık, tozlu birkaç örtüyle bir 

divan, birkaç tabak ve kaşık buldu 

burada.”  

“iki tane mekan” 

“mekanların içindeki eşyalar bu pis 

ve rutubetli ortamın izlerini taşıyan 

eşyalarla doldurulmuş”  

“temiz ve saydam mekanın içinde 

ise eski eşyaların kullanılması 

birbirleri içindeki tezatlıkları da 

barındır…” 

“saydam mekancıklar...”  

“iki tezat mekanın birleşimini bir 

şehir olarak düşünürsek”  

“gelişmiş düzeneklerle çevrili” 

“eski ve geri kalmış eşyalar”  

“benim kafamda kısaca 

tezatlıklardan oluşan ve bir halka 

olan bir şehir canlandı.”  
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Table 4: The relationship between Student-3's text and voice recording (protocol study) 

Student - 3 - Spatial Relations Analysis 

Main 

Categories 
Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

Spatial 

Relations 

Dimensions 

Local 

Relations 

Global 

Relations 

“bir seradan ötekine geçerken” 

“karmakarışık bir şekilde birbirine girmiş 

dev mantarlar büyümüştü” 

“Alabildiğine uzaklara yayılan bu tesisin 

ortasında kristal bir saray, bu saraydan da 

aynı şekilde camdan, ince bir kule 

yükseliyordu.”  

 

“bu ikinci mekancıklar tamamen 

birincinin içine gömülü” 

“bu iki mekan.... birbirine öyle 

kombine olmuş ki”  

“saydam ve akışkan mekanlar hepsi 

birbirine bir şekilde bağlanıyor ve 

olabildiğince bir akışkanlık yaratıyor.” 

“mekan adeta bir ütopyaymış gibi dev 

bitkiler ağaçlar var.”  

“Küçük saydam mekancıkların 

merkeze doğru çoğalıp artmasıyla 

yani merkezde büyük bir mekan 

oluşturuyorlar.” 

“İki tezat mekan birbirinin aksine 

gelişmişlik düzeyleri zıt olacak şekilde 

Student -3- Functional Relations Analysis 

Main 

Categories 
Sub Categories From Text | Story From Verbal Protocol 

 
Functional 

Relations 

Practical Roles 

Abstract 

Features 

reactions 

View 

lights 

Circulation 

“Rampayı inip en yakındaki seraya girdi. 

Nemli, sıcak bir hava çarptı yüzüne ve 

neredeyse soluğunu tıkadı. O tatlımsı, 

bayıltıcı çürük kokusu geldi burnuna.”  

“cam seralar.. Seraların hepsi içeriden 

aydınlatılmıştı”  

“birincisi loş tamamen pislik içinde ve 

rutubetli bir ortamdı” 

“ikincisi de tamamen buna tezat olarak 

olabildiğince saydam net insanların 

baktığı an direk görebileceği 

mekancıklar...”  

“son derece canlı ve insanın gözüne 

hitap eden şeyler” 

“birbirleri içindeki tezatlıkları da 

barındırıp insanın kafasında çelişkili 

bir durum yaratıyor.”  

“iki tezat mekanın birleşimini bir şehir 

olarak düşünürsek burada şehrin 

yöneticileri ve şehirdeki önemli 

insanlar merkezde çoğalarak artan 

mekanların birleşiminden oluşan 

yerlerde yaşıyorlar.”  

“loş ve pis olan ortam son derece 

gelişmiş düzeneklerle çevrili” 

“saydam mekanların içerisi ise bir o 

Conceptual 

Knowledge 
- 

Öğrenci 1’e ait sözelleştirme protokollerinde arka plan bilgilerine ait veri elde 

edilememiştir.  
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Student 3 considered the two spatial situations of the text describing shadow people and 

greenhouses as a whole. Student 3 interpreted it as a city existing with contrasts: one with 

traces of a very dirty, damp environment, the other with clean and transparent spaces. It is 

thought that the information from the text is interpreted by blending it more. The information 

has been produced by interpreting without using it directly. It seems to emphasize the same 

thing in all analysis relations. In addition, the emphasis is on the gigantic vegetation, and the 

proliferation and increase of transparent spaces towards the center, creating the perception of 

a single space. Student 3 also stated that the space, which s|he called dirty, was complex and 

messy and even surrounded by advanced mechanisms. It is very difficult to see these details 

in the student's sketch work. It can be said that the emphasis on dirty and clean spaces has 

been the focus of the drawing for the student. 

When the audio recordings of the students were documented, examined, and compared with 

the visual externalization, it was seen that they did not emphasize some points or did not 

transfer them to the drawing, and even many of the ideas they produced were not reflected on 

the sketch. 

Experimental Study Part 2 

In the second part of the study, students were asked to think about their own reflection 

processes, that is, their first ideas in memory. Audio recording texts were sent to the students 

and they were asked to refresh their memories and to perform their sketches again according 

to these texts. 

Figure 4: Graphic of the second part of the study. 

The ideas that Student 1 did not take into account in the protocol documentation were 

highlighted and given to the student. In the student's study, it was observed that the ideas of 

the design were drawn in more detail. However, it was observed that student 1 ignored some 

ideas and focused more on others. To give an example: it was observed that the student 

focused on the idea that “...the cave is not a perfect sphere, there is an egg-shaped cut in the 

upper part of the ellipse, and the greenhouse is entered from there…”. It was determined that 

he paid less attention to the idea of "...the forest begins after the surface in the sky is finished.. 

lush big trees, mighty trees all". Similarly, the statement “...the greenhouses increase from 

three to five at first and are constantly increasing, the size of the greenhouses can change 

accordingly, they do not have a fixed size” was focused and represented in the sketch. 
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"...there's a lamp they're talking about over there and it hangs down from the very end." 

statement was not taken into account by the designer student. The study has been re-

externalized with more detail. 

 

 
 

Figure 5: Images of Student 1's second work. 

 

The ideas that Student 2 did not take into account in the protocol documentation were 

highlighted and given to the student. In student 2's study, it was observed that the ideas of the 

design were drawn in more detail. The student re-drawn a wider framework of the area s|he 

wanted to describe. There is no external expression about the castle in student 2’s verbal 

expression such as “….the lights of the distant castle and the lights of the greenhouse do not 

fully illuminate the cave walls…”. However, it is seen that the pipe complexity in the 

expression “All the greenhouses are connected with old pipes, again in a mess and again in a 

mess. The reason for this mess is that these pipes are shaped as the cave allows…”. It has 

been determined that the tunnels, which student 2 expressed as “… when I imagined the 

shadow while reading, the human effect was intense, I imagined caves that were more 

intervened, or rather tunnels”, were reconsidered on a human scale. 

The ideas in the protocol documentation of Student 3 were given to the student for 

reevaluation. It was observed that Student 3, like the other students, re-externalized the ideas 

of his design in more detail. It was noticed that Student 3 re-examined the phrase "there are 

giant plants, trees" and ignored ideas such as "the greenhouses are all connected by old pipes, 

in front of me...the cave is shaped as allowed". 
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Figure 6: Images of Student 2's second work. 

 

 
 

 

Figure 7: Images of Student 3's second work. 
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Conclusion 

Within the scope of the design process, the concept of “representation” is emphasized. The 

moment of expressing what is in the mind of the designer by any means is critical in the 

formation of the design concept. In this respect, "sketch", which is important data in 

explaining the interaction of mind and reflection in the design activity, has been applied. 

Sketching is an interactive form of action that describes the existing images in the mind and 

helps to produce images in the mind. In this study, the parallels, framing, and filtering 

between the students verbally externalizing the design they have created in their minds in line 

with the information they receive from a text and visually externalizing these designs formed 

in thought were examined. In addition, the relationship between verbalization protocols and 

memory was examined. When the students' first ideas were recorded and they were asked to 

reconsider these ideas, how the design was affected was investigated. In the analysis made by 

categorizing with the protocol analysis method, the students applied their new ideas as well as 

traced the information in the text. It has been observed that there are parallels between the text 

and its verbal expressions. At the same time, they made choices on the ideas from both 

sources they were fed. In the process where their memories were reflected, they reconsidered 

their ideas and made some additions and details to their drawings. Although they rethink their 

own thoughts, it has been observed that students go through a filtering or framing process 

when their own memories are reflected in them. It has been noticed that when students rethink 

their own ideas, they elaborate more on their work, and therefore they need to re-externalize 

the points they find important in their own thinking. In this second part of the study, it is seen 

observed that the students did not go to new intellectual production, but detailed the studies 

based on their own thoughts. 

It has been found important for students to keep records of their own ideas to reconsider their 

studies. Reflecting on their own thoughts in this way has helped improve their work. In design 

studios, students must keep track of their ideas, both to develop their designs and to reflect on 

what information they use in their own design processes. In the transition from the internal to 

the external, there is a change, transformation, and translation situation. Rykwert (1998) 

emphasizes this situation as a case of a more elaborate (or perhaps incomplete) transition or 

translation from one 'language' to another, with the inevitable losses of architecture. In this 

way, it is important to encourage students to reflect on their ideas in the design process, to 

increase their awareness of their own processes, and to realize and reflect on the translation 

losses experienced in the transition from abstract to concrete or from concrete to abstract. 
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ABSTRACT 

This research was carried out to evaluate the beneficial effects of misoprostol (MP), which 

has preventative features for the treatment of various diseases and antioxidant effects against 

pancreatic damage caused by amikacin (AK) through oxidative stress. Therefore, in this 

study, the degree of pancreatic damage was investigated by anti-apoptotic B-cell lymphoma 2 

(Bcl-2) mRNA expression and the levels of biochemical parameters such as amylase, lipase, 

insulin and glucose. In this study, 24 male Spraque-Dawley rats were separated into 4 groups 

(n=6): Control, AK, MP, AK+MP. Rats were injected with a single dose of AK (1.2 g/kg) and 

given oral MP (0.2 mg/kg/day) for 6 days. On the 7th day of the treatment, pancreatic tissue 

was removed for Bcl-2 mRNA expression level analysis and blood samples were taken for 

biochemical analysis. It was discovered that the AK+MP group showed significantly higher 

BcL-2 gene expression than the AK group. In addition, while increasing amylase, lipase and 

glucose levels decreased with AK+MP treatment, decreased insulin levels increased. In 

conclusion, this study showed that MP, which has anti-apoptotic, anti-hyperglycemic and 

antioxidant activities, may be protective against AK-induced pancreatic injury. 

Keywords: misoprostol, amikacin, apoptosis, oxidative stress, pancreas injury, Bcl-2  

 

ÖZET 

Bu araştırma, amikasin (AK)’in oksidatif stres yoluyla neden olduğu pankreatik hasara karşı 

çeşitli hastalıkların tedavisinde önleyici ve antioksidan etkiye sahip misoprostol (MP)’ün 

yararlı etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada anti-

apoptotik B-hücreli lenfoma 2 (Bcl-2) mRNA ekspresyonu ve amilaz, lipaz, insülin ve glikoz 

gibi biyokimyasal parametrelerin seviyeleri ile pankreas hasarının derecesi araştırıldı. Bu 

çalışmada 24 adet erkek Spraque-Dawley rat 4 gruba (n=6) ayrıldı: Kontrol, AK, MP, 

AK+MP. Sıçanlara tek doz AK (1.2 g/kg) enjekte edildi ve 6 gün boyunca oral MP (0.2 

mg/kg/gün) verildi. Tedavinin 7. gününde Bcl-2 mRNA ekspresyon düzeyi analizi için 

pankreas dokusu çıkarıldı ve biyokimyasal analiz için kan örnekleri alındı. AK+MP 

grubunun, AK grubuna göre önemli ölçüde daha yüksek BcL-2 gen ekspresyonu gösterdiği 

keşfedildi. Ayrıca AK+MP tedavisi ile artan amilaz, lipaz ve glikoz seviyeleri azalırken, 

azalan insülin seviyeleri ise arttı. Sonuç olarak, bu çalışma anti-apoptotik, anti-hiperglisemik 

ve antioksidan aktivitelere sahip olan MP'ün AK ile indüklenen pankreas hasarına karşı 

koruyucu olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: misoprostol, amikasin, apoptoz, oksidatif stres, pankreas hasarı, Bcl-2 
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1. INTRODUCTION 

Amikacin (AK) is among the most effective aminoglycoside (AG) antibiotics [1]. AK binds to 

the bacterial 30S ribosomal subunit, causing misreading of bacterial mRNA, and 

consequently, bacteria are unable to synthesize the proteins essential for proliferation [2]. 

Therefore, AK is used clinically especially against Gram-negative bacteria [3]. AK is an agent 

frequently used thanks to its rapid and strong bactericidal effect, resistance at low levels, 

synergy with β-lactam antibiotics, chemical stability and low cost, while its toxicity restricts 

the this agent's scope of use [2, 4].  

AGs are known to cause tissue damage, especially with oxidative stress and the formation of 

reactive oxygen radicals (ROS) [5]. AG agents cause an increase in ROS and therefore 

apoptosis through different mechanisms [6]. The apoptosis process is mediated by several 

signaling pathways triggered by many factors such as DNA damage, cellular stress, and 

impaired immunity [7]. Apoptosis or programmed cell death is a complex cell cycle process 

involved in normal or pathological processes [8]. The B-cell lymphoma-2 (Bcl-2) family is a 

gene group that regulates apoptosis which is a process that controls activities including 

development, homeostasis, and innate and adaptive immune responses [9].  The basic 

mechanism of this family of proteins is mediated by the role of pro-survival proteins that 

inhibit apoptosis by directly binding with effector proteins of apoptosis [10]. In addition, Bcl-

2 has been shown to control the balance of ROS and redox in the regulation of pancreatic 

normal β-cell physiology and suppress glucose metabolism and insulin secretion [11]. Too 

little or too much apoptosis causes a number of diseases, such as neurodegenerative diseases, 

autoimmune disorders, ischemic damage and various cancer types [12].  

The pancreas that is responsible for a number of homeostatic activities in the body,  secretes 

hormones from endocrine and exocrine cells to regulate blood sugar and facilitate digestion 

[13]. Pancreatic endocrine secretion (glucagon from Alpha cell, insulin from Beta cell, and 

somatostatin from Delta cell) is secreted from islets of langerhans [14]. The body's only blood 

sugar-lowering hormone, insulin, and glucagon, which raises blood sugar, are secreted from 

the pancreas [15]. Insulin secreted by pancreatic islet β cells travels through the circulation, 

promoting glucose uptake into tissues sensitive to insulin, such as liver, fat and skeletal 

muscle [16]. Somatostatin adjusts the secretion of both glucagon and insulin [17].  

Studies suggest the use of antibiotics for the prevention of infectious, morbidity and mortality 

in severe acute pancreatitis [18]. However, recent randomized studies of antibiotics in severe 

pancreatitis in humans provide conflicting data [19]. Therefore, more studies are needed on 

this subject. There is no specific medication to treat acute pancreatitis that causes a significant 

medical and social burden [20]. However, studies have reported that agents with antioxidant 

and anti-inflammatory properties improve acute pancreatitis damage caused by drugs [21]. 

Therefore, in this study, we investigated the effectiveness of misoprostol (MP), which has 

antioxidant characteristics, against pancreatic damage caused by AK. 

MP is a prostaglandin E1 (PGE1) analogue, a synthetic antioxidant used to prevent and treat 

gastric ulcers occurred due to non-steroidal anti-inflammatory drugs [22]. Studies have shown 

that MP, which has vasodilator and antioxidant properties, can be used in the treatment of 

organs including heart, brain, lungs, kidneys, liver and pancreas [23] and peptic ulcer since it 

escalates the secretion of protective mucus covering the gastrointestinal surface, and mucosal 

blood flow as well [24].  

In this study, we investigated the efficacy of MP in the prevention or treatment of pancreatic 

damage induced by AK through the evaluation of Bcl-2 mRNA expressions in pancreatic 

tissue of rats and changes in the levels of pancreatic function markers amylase, lipase, insulin 

and glucose. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. CHEMICALS 

AK was supplied as Amikoside vial (0.5g/2ml; Eczacıbaşı, İstanbul, Turkey). Misoprostol 

was purchased from Cytotec® (0.2 mg; Ali Raif, Istanbul, Turkey). The rest of the chemicals 

were of best analytical grade and were purchased from Sigma Aldrich. 

2.2. ANIMAL EXPERIMENTS 

The experiments were performed on 24 male Sprague-Dawley rats, weighing approximately 

220-270 g, received from Adıyaman University Experimental Animals Research Center. 

Animals were kept at a controlled temperature of 21 ± 2 °C, 60% ± 5% humidity, 12-hour 

light:12-hour dark cycle with access to food and water freely. Approval (Protocol # 2021/059) 

for this study was received from Adıyaman University Experimental Animals Ethics 

Committee. 

2.3. EXPERIMENTAL DESIGN 

The rats were separated randomly into 4 groups of 6 animals in each: the control group (saline 

solution), the AK group (1.2 g/kg), the MP group (0.2 mg/kg/day MP), the AK+MP group 

(1.2 g/kg AK and 0.2 mg /kg/day MP). Animals were treated with AK group (1.2 g/kg) a 

single dose was administered injected i.p. and MP (0.2 mg/kg) doses were applied orally daily 

through gavage once a day for 6 days. Applied AK [25], and MP doses [26] were taken from 

the studies previously conducted. 

At the end of the 7th day, the rats were killed by exsanguination under anesthesia with 

intraperitoneal injection of ketamine and xylazine. The pancreas of the rats was removed. 

Blood samples to conduct biochemical analysis were centrifuged at 5000 x g for 15 minutes 

and serum samples were separated. Extracted pancreatic tissues and serum samples were kept 

at -86 °C until the analysis. 

2.4. BIOCHEMICAL ANALYSIS 

Serum biochemical parameters amylase, lipase and glucose levels were detected through 

Abbott Labs Architect C16000 systems (Abbott GmbH & Co, Germany) and commercial 

Abbott kits were used. The serum activities of pancreatic function parameters were detected 

through spectrophotometric method in the wavelength range of 340-380 nm [27, 28]. Insulin 

was evaluated through the Beckman Coulter chemiluminescent immunoassay on the Beckman 

Coulter Unicell DXI 800 immunoassay analyzer. Amylase and lipase levels were expressed as 

U/L serum. Insulin was expressed as uIU/mL serum. Glucose levels were expressed as mg/dL 

serum. 

2.5. REAL-TIME PCR ANALYSIS 

Frozen pancreatic tissues kept at -86 °C were processed for RNA extraction with AccuZol™ 

Total RNA Extraction Solution (Bioneer, K-3090) under RNAse-free conditions in 

accordance with the manufacturer's instructions. Concentration of RNA was detected at 230-

260 nm and absorbance at 260/280 nm with a NanoDrop spectrophotometer (Denovix DS-

11). AccuPower® RT PreMix (Bioneer, K-2041) was reversely transcribed into cDNA in 

accordance with the instructions of the manufacturer. mRNA expression levels of the Bcl-2 

gene were detected through the ExiCyclerTM96 Real Time Quantitative PCR system 

(Bioneer) in accordance with the instructions for AccuPower GreenStar qPCR PreMix 

(Bioneer, Cat No: K-6210). Quantitative PCR was used to analyze Bcl-2 gene expression 

relative to the reference gene GAPDH for RNA levels. Conditions used for PCR 

amplification: 95 °C for 1 minute, then 45 cycles at 95 °C for 5 seconds and 55 °C for 40 

seconds. Primer sequences used for Bcl-2 (Bioneer, S-1001). Forward 5′-

AGGATAACGGAGGCTGGGATG-3′ and Reverse 5'-5′-TATTTGTTTGGGGCAGGTCT-3′ 

[29]. GAPDH forward, 5'- CAACTCCCTCAAGATTGTCAGCAA-3' and reverse, 5'-
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GGCATGGACTGTGGTCATGA-3' [27]. Expression levels of genes were calculated through 

the 2
^-ΔΔCt

 method. 

2.5. STATISTICAL ANALYSIS 

Statistical analyzes were conducted with Statistical Package 25.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) 

and GraphPad Prism, version 9 software (GraphPad Software Inc.; La Jolla, CA). All data are 

demonstrated as mean ± SD. The assessment of normality was done with the Shapiro-Wilk 

test. Data acquired from within-group comparisons of parametric values in genetic and 

biochemical parameters were evaluated with one-way ANOVA after LSD. p˂0.05 values 

were considered statistically significant. 

3. RESULTS  

3.1. SERUM AMYLASE, LIPASE, INSULIN AND GLUCOSE MEASUREMENT FOR 

PANCREATIC FUNCTION ASSESSMENT 

 

When comparison was made with the control group, it was detected that the AK group had 

statistically significantly higher serum amylase, lipase and glucose values, while insulin 

values were found to be significantly decreased (p˂0.0001). On the contrary, it was observed 

that serum amylase, lipase and glucose values were statistically significantly decreased 

(p˂0.0001) in AK+MP groups in comparison with AK group, but insulin levels were 

increased (p˂0.01) (Table 1; Figure 1). 

 

Table 1. Effects of amikacin and misoprostol on serum amylase, lipase, insulin and glucose 

levels. 

Groups 
Amylase (U/L) 

Mean±SD 

Lipase (U/L) 

Mean±SD 

Insulin (uIU/mL) 

Mean±SD 

Glucose (mg/dL) 

Mean±SD 

Control 1190,66±138,72
b 

9,66±1,03
b
 0,08±0,008

b
 178,33±14,37

b,d
 

AK 2163,66±175,47
a,c,d 

30,83±3,76
a,c,d

 0,040±0,012
a,c,d

 352,16±21,89
a,c,d

 

MP 1249,66±104,78
b 

11,33±2,25
b
 0,073±0,013

b
 180,66±9,09

b,d
 

AK+MP 1290,16±158,29
b 

15,50±2,16
b
 0,065±0,008

b
 208,16±13,37

a.b.c
 

 

Effect of AK and MP on markers of pancreatic function in rats in a 6-day experiment. Each 

group represents the mean ± SD for six rats. a: Significant from Control; b: Significant from 

AK; c: Significant from MP; d: Significant from AK + MP. p˂0.05. Abbreviations: AK: 

amikacin; MP: misoprostol; AK: 1.2 g/kg; MP: 0.2 mg/kg/day; AK + MP: 1.2 g/kg AK + 0.2 

mg/kg/day MP.  
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Figure 1. Effects of AK and MP on pancreas function markers. Amylase (A), lipase (B), 

insulin (C), glucose (D) levels were determined. Each group represents the mean ± SD for six 

rats. Abbreviations: AK: amikacin; MP: misoprostol; AK: 1.2 g/kg; MP: 0.2 mg/kg/day; AK 

+ MP: 1.2 g/kg AK + 0.2 mg/kg/day MP. **** p˂0.0001, *** p˂0.001, ** p˂0.01, * p˂0.05. 
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3.2. EFFECT OF AK AND MP ON EXPRESSIONS OF Bcl-2 mRNA 

Figure 2 shows Bcl-2 mRNA expressions in all study groups such as Control, AK, MP and 

AK+MP. Bcl-2 mRNA expression was significantly decreased in the AK group when 

compared to the control group (p˂0.01). The AK+ MP group had significantly higher Bcl-2 

gene expression in comparison to the AK group (p˂0.01) (Figure 2). 

 
Figure 2. Effects of AK and MP on Bcl-2 mRNA expression in Spraque-Dawley rats. Bcl-2 

mRNA expression was determined by quantitative PCR. Data are presented as Bcl-2 mRNA 

expression relative to the expression of the GAPDH housekeeping gene. Each group 

represents the mean ± SD for six rats. Abbreviations: Bcl-2: B cell lymphoma-2; AK: 

amikacin; MP: misoprostol; AK: 1.2 g/kg; MP: 0.2 mg/kg/day; AK + MP: 1.2 g/kg AK + 0.2 

mg/kg/day MP. ** p˂0.01, * p˂0.05. 

4. DISCUSSION 

Aminoglycosides (AG) are very powerful antibiotics that are widely prescribed around the 

world [30].  Amikacin (AK), an AG, is an antimicrobial agent with activity against more 

resistant gram-negatives such as Acinetobacter baumanii and Pseudomonas aeruginosa 

[31].  Studies with AG have reported that some of them cause pancreatitis, directly methylate 

DNA and are highly genotoxic, causing sister chromatid exchanges, micronuclei, 

chromosomal aberrations, unprogrammed DNA synthesis, DNA strand breaks, alkaline labile 

regions, DNA adducts, and cell death [32]. In addition, some have been shown to be 

carcinogenic and a single administration leads to tumors in rat kidney, pancreas and liver [32]. 

The infection and multiple organ system dysfunction developing late in the course of the 

disease lead to death from acute severe pancreatitis. The risk of secondary infection and death 

is higher in patients whose necrotizing pancreatitis has affected at least one-third of the organ 

[33]. Acute pancreatitis which is an inflammatory condition of the pancreas is a challenging 

disease with no certain drug treatment [34]. 

Proteins of the B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) family are major apoptosis regulators [35]. Bcl-2 is 

generally recognized to be a critical anti-apoptotic factor [36].  Bcl-2 is an oncogene 

commonly found in various tissues and cells and expressed in the outer membrane of 

mitochondria [37]. In this study, treatment with AK decreased Bcl-2 mRNA expression 
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levels. Recent studies show that AK leads to cell apoptosis by decreasing the ratio of Bcl-2 

protein expression levels [38]. Studies have shown that AK reduces Bcl-2 mRNA expression 

[39]. It is cytotoxic to AK joint cells and mesenchymal stem cells (MSC), promoting cells to 

apoptosis [40] and contributing to necrosis formation [41]. In addition, it causes a rise in the 

formation of hydroxyl radicals and superoxide anions in the mitochondria, which results in 

the formation of reactive oxygen species (ROS) and, therefore, tissue damage [42]. In the 

study, it was reported that AK causes overproduction of ROS [43]. Extreme and prolonged 

elevations in ROS have been reported to induce oxidative stress, which contributes 

significantly to the dysfunction and loss of β-cells in the pathogenesis of type 2 diabetes [44]. 

Excessive apoptosis causes inefficiency of cell populations and dysfunction of cells, resulting 

in reduction in cell number [45]. In our study, we used misoprostol (MP) to reduce AK-

induced pancreatic injury. 

MP is used in the treatment of gastric and duodenal ulcers due to nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAI) for the integrity of the gastroduodenal mucosa and has a 

vasodilator effect [46, 47]. It has been determined that MP causes the reduction of superoxide 

anion production and oxygen consumption in the damaged organ, especially in the 

experiments for ischemia-reperfusion [48]. In a study, it was reported that MP alleviates 

cerulein-induced pancreatitis damage due to its antioxidative and protective effects [49]. In 

our study, the AK + MP group had significantly higher Bcl-2 mRNA levels compared to the 

AK group. In our study, MP stabilized apoptosis by regulating the levels of anti-apoptotic 

genes. Our results suggest that MP may contribute to the attenuation of AK-induced cell 

apoptosis. Causes high apoptosis, neurodegeneration, autoimmunity, AIDS and ischemia [50]. 

MP appears to stabilize apoptosis through inhibition of ROS production without any toxic 

effects on normal cells. In a study, it was found that Bcl-2 expression was up-regulated in the 

prevention of apoptosis-related cardiac ischemia-reperfusion injury, consistent with our study 

[37]. In another study, it was reported that oxidative stress was reduced and apoptosis-induced 

neuronal damage was prevented by upregulating Bcl-2 expression in rats treated with 

berberine [51].  In conclusion, our in vivo data showed that MP prevented AK-induced 

apoptosis in the pancreas. 

In rats, pancreatic damage is detected by serum biomarkers such as amylase and lipase [52]. 

In our study, amylase, lipase, insulin and glucose levels were also evaluated to detect 

pancreatic functions. Pancreatic injury which is drug-induced is a problem in the development 

of drug and typically acute pancreatitis status is tracked through lipase and/or amylase 

measurement [53]. Amylase which is a digestive enzyme is mostly secreted by the pancreas 

and salivary glands, while it is present at very small levels in other tissues [54]. Lipases that 

are water-soluble enzymes hydrolyze water-insoluble lipid molecules including 

phospholipids, triglycerides and galactolipids [55].  In this study, the levels of amylase and 

lipase were significantly higher in the AK group. Consistent with our study, in a case study, it 

was reported that acute pancreatitis was diagnosed as a result of high amylase and lipase 

levels as a result of drug use in an athlete [56]. In another case study, it was reported that the 

increased levels of serum amylase and lipase was observed in a patient who used drugs such 

as sodium stibogluconate and paromomycin in combination [57]. In a study on rats, it was 

reported that serum amylase and lipase levels increased significantly after a single dose of 

streptozotocin (STZ), which is an AG, and caerulein [52]. 

In this study, insulin levels decreased and glucose levels increased in the AK group. One 

study suggests that inhibition of insulin secretion may occur as a side effect during treatment 

with AG antibiotics [58]. Current findings show that AGs potently inhibit insulin release and 

this inhibition is due to the calcium-antagonistic effect of the drug [58]. In another study, it 

was observed that diabetes developed in male rats given AG [46]. In another study, it was 

reported that ROS accumulation was increased and insulin secretion was significantly reduced 
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in response to high glucose [59]. In a study, it was reported that STZ injection and/or 

aflatoxin administration, significantly increased the glucose level and decreased the insulin 

level [60]. In a different study, it was revealed that loss of pancreatic beta cells in animals 

treated with STZ resulted in loss of blood sugar control as a result of lack or insufficient 

insulin secretion [61]. Studies have shown that hyperglycemia induces apoptosis [62] and 

reduces glucose-stimulated insulin secretion [63]. Studies have reported that insulin is 

secreted  by pancreatic beta cells as a reaction to the changes in extracellular glucose, and 

however, increased glucose metabolism creates oxidative stress and damages cell function, 

ultimately resulting in beta cell death [59]. Studies have shown that certain pathological 

conditions such as apoptosis and diabetes mellitus in pancreatic beta cells may be closely 

related to impaired insulin secretion [64]. 

Our study showed that amylase and lipase levels were significantly lower in the AK+MP 

group. In a study conducted in accordance with our study, hinokitiol treatment with 

antioxidant and anti-inflammatory properties significantly reduced pancreatic edema in mice 

with cerulein-induced acute pancreatitis, and it was reported to lower plasma lipase and 

amylase levels [65]. In another study, it was determined that resveratrol analog, a natural 

product, significantly weakened pancreatic edema, levels of serum amylase and serum lipase, 

and caerulein-induced acute pancreatitis [34]. Studies have shown that pancreatic amylase has 

a crucial role in the regulation of glucose homeostasis and insulin secretion [66]. Consistent 

with our findings, one study showed that increased pancreatic amylase and chymotrypsin 

content following cerulein-induced pancreatitis returned to control levels in the MP-treated 

group [49]. 

In our study, the levels of insulin increased while the levels of glucose decreased significantly 

in the AK+MP group. In a study, it was determined that insulin reduced high glucose-induced 

apoptosis through the PI3K-Akt signaling pathway [62]. Pancreatic β-cells secretes insulin is 

secreted in a tightly regulated process controlled by serum glucose level, glucose oxidative 

metabolism and glucose sensing [67]. In another study, it was reported that insulin protected 

against doxorubicin-induced cardiotoxicity [68]. In another study, it was observed that ellagic 

acid decreased glucose levels and increased insulin levels in rats treated with STZ [69]. In a 

study, it was determined that carnosic acid, a natural polyphenolic diterpene, reduced STZ-

induced apoptosis and increased insulin levels [70]. 

Studies have shown that MP has protective effects against pancreatic lesions caused by 

pancreatic duct ligation by blocking the auto-digestive secretions of pancreatic acinar cells 

[71]. Studies have shown that treatment with MP has therapeutic effects against CCl4-induced 

liver necrosis [72]. Studies have reported that MP protects liver sinusoidal endothelial cells 

from apoptosis in hepatic ischemia-reperfusion injury [73]. In a previous study, we found that 

MP prevents the damage caused by AK in the kidneys through apoptosis and oxidative stress 

[74]. The genetic and biochemical data we obtained in our study show that MP stabilizes 

apoptosis by inhibiting ROS production without any toxic effect on normal cells. 

Previously conducted studies have indicated that AK treatment increases ROS generation and 

leads to a significant reduction in cellular viability. According to our findings, we found that 

MP helps prevent pancreatic damage through the inhibition of the negative effects on gene 

expressions induced by AK, the reduction of oxidative stress and the prevention of 

biochemical changes. However, more clinical research is needed on this subject. 
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ABSTRACT 

Propofol (2,6‑diisopropylphenol) is the most commonly used intravenous agent for induction 

of anesthesia. It is also used for maintenance of anesthesia and sedation in both Intensive Care 

Units and outpatient procedural settings. Its success in the clinical setting has been a result of 

its rapid onset, short duration of action, and minimal side effects despite disadvantages 

associated with its oil emulsion formulation. Early attempts to alter the standard emulsion or 

to develop new formulations with cyclodextrins and micelles to resolve issues with pain upon 

injection, the need for antimicrobial agents, and possible hyperlipidemia have mostly failed. 

With these challenges in the foreground, attention has now shifted to the use of more prodrugs 

and exogenous alternatives, the success of which is yet to be determined. These new agents 

must offer significant clinical advantages over the well‑entrenched, generic propofol oil 

emulsion to justify higher costs and to be well received in the increasingly cost‑conscious 

healthcare marketplace. 

Keywords: Propofol, carbothioamide, in Silico Study 

 

Introduction 

Anesthetic agents, have been improving since 16th century and still continues to improve. 

After the second half of 20th century, non-flammable (just like ether) ether derivatives “safe” 

hydrocarbons with fluorine are started to be used (1). Propofol, is the most used agent in the 

world. It can be used in outpatient anesthesia, induction and maintenance of anesthesia, 

anesthesia procedures inside and outside of the operating room (2) (Scheme 1). 

 

 
Scheme 1 

 

Methods  
With these information in this study, synthesis of propofole derivate new anesthetic agents 

based on 2-diisopropylaniline are made. Besides in this study, with molecular dockage 
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method, ligands’ interaction with GABA-A receptor, the residuals it interacted with, ligation 

types, settling state to active center are revealed and the most effective compound is tried to 

be found. 

 

 

Scheme 2: Synthesis of compounds 1 and 2; i: Benzyl isothiocyanate, EtOH, ref, 24 h, ii: 

Ethyl isothiocyanate, EtOH, ref, 18 h  

 

Results and Discussion 

1 and 2 molecules, that are studied within the scope of the project, are studied with molecular 

docking method on GABA-A receptor. To validate the docking programe, propofol is 

refocused on GABA-A receptor and RMSD value is counted as 1.11. By using Lamarckian 

Genetic Algorithm and Auto Dock 4.2 version 4.2.5.1 (3) software’s scoring function, 1 and 2 

compounds’ docking scores are obtained. In addition to Autodock software, Vina software (4) 

is also used. 

 
   1           2 

Figure 1: 1 and 2 compounds’ 2D ligation states made with molecular docking method on 

GABA-A receptor. 

             
                                  1       2  

Figure 2: 1 and 2 compounds’ 3D ligation states made with molecular docking method on 

GABA-A receptor.  
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Table 1: Molecular docking scores, binding types and predicted inhibition constants of 

compounds on GABA-A 
 

 

 

µM: micromolar, nM: nanomolar, Docking Score: Estimated Binding Free Energy (kcal/mol) 

Propofol (on GABAA receptor) forms hydrogen bond with (PDB ID: PDI) B: ILE 228, it also 

interacts with A: THE 262 and A: NET 286 ans Pi-Pi 

(https://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry/pdb/6x3t/bound/PFL#601B).  

Our compounds (1 and 2) have also shown similar structures and similar bond types.  
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Pi-Pi 
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Halogen 
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Estimated 

Inhibition 

Constant, 

Ki 

Best 

Docking 

Score 

Best 

Docking 

Score 

1 

A: ASN265 

B: ILE228 

B: GLN229 

A: PHE289 - 402.68 nM -8.72 -6.7 

2 

A: ASN265 

A: THR262 

B: ILE228 

B: GLN229 

A: PHE289 - 1.05 µM -8.16  -6.1 
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ÖZET  

Çevresel faktörler kapsamında en fazla, iklim faktörünün insanlar üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir. Uzun bir süre boyunca gözlemlenen meteorolojik parametrelerin (sıcaklık, 

nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli vb) ortalaması, iklim olarak ifade edilmektedir. 

İklim; insanların yaşam kalitesinden psikolojisine, konforundan kültürlerine ve karakterlerine 

kadar şekillendirmekle birlikte; sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak zamansal ve mekânsal 

değişimini de önemli ölçüde etkilemektedir. 

İklimsel değişimler özellikle son yıllarda yaşayan tüm canlıları etkileyen ve sonuçlarında 

doğaya ve yaşama olumsuz etkileri olan bir süreçtir. İklim koşullarının elverişliliği, bir 

bölgenin bireyleri çekebilmesi için en önde gelen koşullardan birisidir. Seçilen rekreasyon 

etkinliğine göre iklim beklentileri değişmekle birlikte; hava sıcaklığı, nem, yağış ve rüzgar 

gibi iklim olaylarındaki değişkenlik, bir bölgenin rekreatif etkinlikleri gerçekleştireceği 

zamanı belirleyici bir rol oynamaktadır. Günümüzde iklim şartlarının sürekli değişim 

gösterdiği, mevsim geçişlerinin az olduğu, küresel sıcaklıkların artması, insanların serbest 

zamanlarında gerçekleştirdiği rekreatif etkinlikleri olumsuz etkilenmektedir. 

İklim değişiklikleri, sadece sıcaklık artışından ibaret olmayıp kuraklık, seller, şiddetli yağışlar 

ve bunun sonucu oluşan okyanus ve deniz suyundaki yükselme, buzulların erimesi gibi 

etkileri de oluşturmaktadır. Tüm bu değişimler, doğadaki düzeni bozmakta ve ekosistemi de 

tehlikeye sokmaktadır. Bu bağlamda iklimsel değişimler, kentlerde ve özellikle rekreasyonel 

etkinliklerin gerçekleştirildiği açık ve yeşil alanlar üzerinde de olumsuz etkiler yapmaktadır.  

Bu çalışmada; insan sağlığı açısından ihtiyaç duyulan bir deneyim olan ve insanların boş 

zamanlarında meşgul olmayı tercih ettiği, fiziksel, duygusal ve sosyal bileşenleri içeren çok 

yönlü bir etkinlik olan rekreasyonun gerçekleştirildiği alanların, iklim değişikliğine karşı 

yaşadığı sorunlar detaylı bir şekilde irdelenerek, konu ile ilgili çözüm önerilerinde 

bulunulacaktır.  

Anahtar kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyon Alanları, İklim, İklim Değişikliği 
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A RESEARCH ON THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON RECREATIONAL 

AREAS 

 

ABSTRACT  

 

Within the scope of environmental factors, it is seen that the climate factor is the most 

effective on people. The average of meteorological parameters (temperature, humidity, air 

pressure, wind, precipitation, precipitation pattern, etc.) observed over a long period of time is 

expressed as climate. Climate; While shaping people's quality of life, psychology, comfort, 

culture and characters; It also significantly affects the temporal and spatial changes in social, 

economic and ecological terms. 

Climatic changes are a process that affects all living things, especially in recent years, and has 

negative effects on nature and life as a result. The availability of climatic conditions is one of 

the foremost conditions for a region to attract individuals. Although the climate expectations 

change according to the chosen recreational activity; The variability in climatic events such as 

air temperature, humidity, precipitation and wind plays a decisive role when a region will 

perform recreational activities. Today, the climate conditions are constantly changing, the 

seasonal transitions are low, the increase in global temperatures, and the recreational activities 

of people in their free time are adversely affected. 

Climate changes do not only consist of an increase in temperature, but also create effects such 

as drought, floods, heavy rains and the resulting rise in ocean and sea water, and the melting 

of glaciers. All these changes disrupt the order in nature and endanger the ecosystem. In this 

context, climatic changes have negative effects on cities and especially on open and green 

areas where recreational activities are carried out. 

In this study; The problems faced by the recreation areas, which is a multi-faceted activity 

that includes physical, emotional and social components, which is an experience needed in 

terms of human health and people prefer to engage in their spare time, against climate change 

will be examined in detail and solutions will be offered on the subject. 

Keywords: Recreation, Recreation Areas, Climate, Climate Change 

 

1. Rekreasyon Kavramı  

Rekreasyon; insanların boş zamanlarını değerlendirmek için gönüllü olarak katıldıkları, 

doyum sağlayıcı etkinliklerdir. Boş zamanların değerlendirmesi için yapılan sportif, sosyal ve 

yaratıcı faaliyetlerin tümü (Hazar, 2014) olarak tanımlanabilen rekreasyon faaliyetleri, farklı 

şekillere ayrılabilmektedir. Çoğu zaman ‘’kapalı’’ ve ‘’açık’’ mekanlarda 

sürdürülebilmelerine göre ayrılabildikleri gibi, ‘’katılımcı’’ ve ‘’izleyici’’ olarak 

gerçekleştirmelerine göre ‘’aktif” ve ‘’pasif’’ olarak da ayrılabilmektedir. Rekreasyon 

faaliyetleri için yapılan ve sık kullanılan ayrım ‘’şehirsel’’ ve ‘’kırsal’’ şeklinde olandır 

(Özgüç, 2017). Ayrıca rekreasyon faaliyetleri, katılanların zaman tercihlerine göre günübirlik, 

hafta sonu ve mevsimsel; katılanların sayısı, yaşları, yaşam biçimine, milliyetlerine ve 

fonksiyonel amaçlarına göre de sınıflandırılabilmektedir (Gül, 2014; Çavuş ve Aker, 2021). 

Rekreasyon faaliyetleri son dönemlerde çeşitlenerek artmaktadır. Bu faaliyetlerin 

sınıflandırılmasında amaç, mekân, fonksiyon, yaş, katılımcı sayısı ve etkinliklere katılma 

şekli gibi farklı kriterler rol oynamaktadır. Mekânsal açıdan rekreasyon açık alan (yürüyüş, 

futbol, bisiklet sürme, oltacılık vb.) ve kapalı alan rekreasyonu (konserler ve tiyatro, kongre 

gibi etkinliklere katılma gibi) şeklinde ayrılır. Fonksiyonel açıdan ise ticari, sağlık, sanatsal, 

kültürel, fiziksel ve turistik rekreasyon şeklinde ayrılmaktadır. Ayrıca yerel açıdan kırsal 

rekreasyon ve kentsel rekreasyon şeklinde de sınıflandırılmaktadır. Kırsal rekreasyon; 

yürüyüş ve piknik yapmak, bisiklete binmek veya kafa dinlemek gibi etkinlikler için şehir 
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alanlarının dışındaki ormanlar, akarsu ve göl kenarları ve dağlık alanlar gibi doğal bölgelere 

gidilerek yapılan rekreasyondur. Kent rekreasyonu ise kent sınırları içinde kalan açık ve 

kapalı alanlarda yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu etkinliklerden başlıcaları; müze, 

hayvanat bahçesi ve alışveriş merkezi ziyaretleri; tiyatro, sinema ve sanat galerisi ziyaretleri 

ve şehir parklarında yapılan etkinliklerdir (Hacıoğlu vd., 2003; Karahan ve Orhan, 2009; 

Sevil, 2012: Yıldırım vd., 2022). 

Bir rekreasyon faaliyetinin yapıldığı yerin iklim özellikleri, su kaynakları, bitki örtüsü, 

yeryüzü şekillerinin yanı sıra, tarihi ve kültürel özellikler, ulaşım, eğlence, yeme içme 

imkanları vb birçok faktör rekreasyon amaçlı faydalanmalarda etkili olmaktadır. Özellikle 

deniz kıyılarındaki rekreasyonel faaliyetler; nem durumu, rüzgar, güneşli gün sayısı, 

güneşlenme süresi, bulutluluk, yağışlı gün sayısı, yaz aylarındaki hava ve deniz suyu sıcaklığı 

gibi koşullardan rekreasyonel faaliyet türüne göre olumlu ya da olumsuz etkilenebilmektedir 

(Gül ve Yılmaz, 2021). 

2. İklim Kavramı ve Biyoiklimsel Konfor 

Doğanın üç temel unsuru olan su, toprak ve atmosferin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya 

çıkan bir doğa olayı olan iklimi, güneş ışınları ve atmosferin karşılıklı ilişkilerinden “ışık”, 

“sıcaklık”, “hava”, “yağışlar” ve “hava hareketleri” gibi veriler meydana getirmektedir 

(Mirza, 2014). Bir alanda uzun yıllar boyunca etkisi süren bu hava olaylarının ortalama 

sonucu, o alanın iklimsel özelliklerini belirlemektedir (Özçağlar, 2000). İnsan etkinliklerinin 

çok büyük bir bölümü, hava olaylarına bağlıdır ve canlıların yaşamları üzerinde belirleyici bir 

rol oynamaktadır (Mirza, 2014). 

Bilimsel çalışmalara göre, çevresel faktörler kapsamında en çok iklim faktörünün insanlar 

üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Mirza, 2014; Bulğan, 2014; Toy, 2010). İnsanların yaşam 

kalitesinden psikolojisine, konforundan kültürlerine ve karakterlerine kadar şekillendirmekle 

birlikte ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak mekânsal ve zamansal değişimini önemli 

derecede etkilemektedir (Binekoğlu vd., 2017) Günümüzde iklim şartlarının sürekli değişim 

gösterdiği, mevsim geçişlerinin az olduğu, küresel sıcaklıkların artması insanların serbest 

zamanlarında gerçekleştirdiği rekreatif etkinlikleri olumsuz etkilenmektedir. Bu süreçte 

biyoiklimsel konfor kavramı önem kazanmaktadır (Düzgüneş ve Bezirkan, 2020).    

Biyoklimatik konfor insanın en az miktarda enerji harcayarak kendisini en sağlıklı ve dinamik 

hissettiği iklim koşullarının bir arada bulunduğu durumdur (Altunkasa, 1990; Mirza, 2014). 

Bir alanda biyoklimaitk konfor durumunun belirlenebilmesi için özellikle sıcaklık, bağıl nem, 

radyasyon ve rüzgâr durumunun saptanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Rekreasyon 

aktiviteleri gerçekleştirilirken vücuttaki metabolik olaylar vücut sıcaklığını arttırmaktadır. 

İnsanın biyoklimatik konfora sahip olması için vücut sıcaklığı 37°C olmalıdır. Vücut sıcaklığı 

22°C’ye kadar soğuk, 26°C’ye kadar serin, 31°C’ye kadar ılık, 37°C’ye kadar sıcak olarak 

hissetmektedir (Düzgüneş ve Bezirkan, 2020).     

3. İklim Değişikliği ve Etkileri 

Dünya genelinde meydana gelen iklim değişikliğinin temel nedeni olarak sera gazı 

emisyonlarındaki artış gösterilmektedir. Sera gazları, kimyasal yapısı ısı tutma özelliğine 

sahip olan; hidrojendioksit (H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot protoksit (N2O), 

kloroflorokarbonlar (CFCs), ozon (O3) gibi gazlardan oluşmaktadır (Doğan vd., 2010). Bu 

gazların meydana getirdiği sera etkisi ile güneşten gelen sıcaklık dalgalarının bir kısmını 

yansıma sonucunda atmosfere verilirken, bir kısmı da sera gazlarının etkisiyle yeryüzü 

tarafından emilmektedir (Düzgüneş ve Bezirkan, 2020).    

İklim değişikliği, “Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve 

önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler” biçiminde 

tanımlanabilir (Türkeş vd., 2000). İklimdeki değişiklikler, buzul ve buzul arası çağlar 

arasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde ortalama sıcaklıklarda oluşan büyük değişiklikler 

şeklinde ortaya çıktığı gibi, yağış değişimlerini de içermektedir. Bugünkü bilgilerimize göre, 
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Yerkürenin çok uzun jeolojik tarihi boyunca iklim sisteminde doğal yollarla birçok değişiklik 

olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz 

seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, 

ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler oluşturmuştur (Özkaplan Yörüklü, 2021). 

İklim değişikliği ile yıkıcı orman yangınlarından, fırtınalara ve yükselen denizlere kadar 

birçok etki hissedilmektedir. Bu etkilere ilaveten hastalıklar artmakta; türlerin nesli 

tükenmekte, kitlesel insan, hayvan ve bitki göçleri ile azalan gıda ve su kaynakları üzerinde 

kaynak savaşları yaşandığı görülmektedir (Özkaplan Yörüklü, 2021).  

İklimsel değişimler özellikle son yıllarda yaşayan tüm canlıları etkileyen ve sonuçlarında 

doğaya ve yaşama olumsuz etkileri olan bir süreçtir. Bu süreç sadece sıcaklık artışından ibaret 

olmayıp kuraklık, seller, şiddetli yağışlar ve bunun sonucu oluşan okyanus ve deniz 

suyundaki yükselme, buzulların erimesi gibi etkiler oluşturmuştur. Tüm bu ani değişimler 

doğadaki düzeni bozmakta ve ekosistem yanı sıra insan topluluklarını ciddi tehlikeye 

sokmaktadır. Yanı sıra iklimsel değişim kentleri ve açık yeşil alanlar üzerinde de olumsuz 

etkileri olmaktadır (Bayramoğlu ve Seyhan, 2019). 

3.1. İklim Değişikliğinin Kentler Üzerine Etkisi 

Kentsel alanlar felaketlerden en fazla zarar gören alanlardır. İklim değişikliğinin bir nedeni de 

Dünya’daki popülasyonun artması ve yerleşimlerin kentlerde yoğunlaşmasıdır. 2018 yılı 

itibariyle %54’ü kentlerde yaşamaktadır. Bu oranın 2030’a geldiğimizde %60’a çıkması 

bekleniyor. Dünyamızın nüfusu her sene ortalama 80 milyon artarken, kentlerimiz yükün 

ağırlığını taşıyor (Bayramoğlu ve Seyhan, 2019).  

Kent içerisindeki sert döşeme ve yüzeyler gün içinde güneşten gelen enerjiyi depolayıp gece 

de yansıtmakta, bu da kentlerin kırsal çevreye göre daha fazla ısınmasına yol açarak kentsel 

ısı adasını oluşturmaktadır. Kentlerde yeşil alanların azalması, ormanların tahrip edilmesi, 

fosil yakıt tüketimi, sera gazlarından kaynaklanan kirlilik vb. etkenler de atmosferin doğal 

sera etkisini daha da artırarak kentsel ısı adası oluşumuna neden olmaktadır. Böylece kentsel 

alanın yüzeyi ve üstündeki hava kütlesi, etrafındaki kırsal alana göre daha sıcak olmaktadır. 

Kentlerde, Dünya genelindeki CO2 emisyonunun %75’inden fazlası gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle kentsel mekanlar büyüklüklerine göre değişerek ortalama 1-30 C daha sıcaktırlar. Bu 

sebeple kentsel alanlarda planlama ve tasarım yaklaşım kararları sürdürülebilir ve doğru 

planlanmış ilkeler doğrultusunda yer alması bakımından önemlidir (Bayramoğlu ve Seyhan, 

2019). 

3.2. İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

İklim değişikliğinin sağlığa direk etkisi, ısı dalgaları, seller, fırtınalar ve ekstrem hava olayları 

sonucunda gerçekleşmektedir. İklim değişikliğinin sağlık üzerine olan dolaylı etkisi ise 

enfeksiyon hastalıkları, su kullanımı ve besin temini yoluyla olmaktadır. Hastalıklar, iklim 

elamanlarındaki değişikliğe karşı oldukça hassas ve duyarlıdır. İklim değişikliği sonucunda 

oluşan yetersiz beslenme ve tek başına küresel olarak dağılan ve etkili olan hastalıklar(ishal, 

sıtma), en fazla fakirleri ve çocukları öldürmektedir. Özellikle sıcaklıkların yükselmesi ve 

düzensiz yağış dağılımı; hastalığa neden olan tehlikenin (virüs, enfeksiyon vb.) dağılımını da 

değiştirecektir. İklim değişikliğinden dolayı kuş gribinden sarıhummaya kadar olan bir düzine 

hastalık yabani hayvanlar yoluyla yayılmaktadır (Çelik vd., 2008). 

3.3. İklim Değişikliğinin Rekreasyon Alanları Üzerine Etkileri 

Boş zaman etkinliği olarak tanımlan rekreasyon üzerinde iklimin etkisi oldukça büyüktür. 

Rekreasyon aktivitelerini dış mekanda yerine getiren bireyler genellikle bütün iklim 

elemanlarının doğrudan etkisine maruz kalırlar. Ancak söz konusu aktivitelerin sekteye 

uğramasına, yaşanan tecrübenin kalitesinin azalmasına ya da diğer çeşitli olumsuzlukların 

yaşanmasına sebep olabilen etkili iklim elemanları günlük, aylık ya da yıllık olarak ortalaması 

verilebilen, hava sıcaklığı (ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklıkları), nispi nem 

değerleri, toplam yağış miktarları, güneşlenme şiddeti ve süresi, ortalama rüzgâr hızı ve güneş 
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radyasyonu şeklinde sıralanabilir. Bir alanın rekreasyon aktiviteleri için uygunluğu 

değerlendirilirken, o alandaki iklim elemanları, topoğrafik faktörler ve bitki ve hayvan varlığı 

beraber ele alınır ve hatta iklim bu aktiviteler üzerinde sınırlayıcı ve kontrol edici faktör 

olarak ortaya çıkar (Mirza, 2014). Rekreasyon alanları parklar, yeşil alanlar, meydanlar gibi 

yapı dışı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlarda iklim değişikliği ile ilgili yapılan 

çalışmalara bakıldığında parklar ve yapılaşmış alanlar arasındaki sıcaklık farkının 3˚C ila 6˚C 

arasında değiştiği, Singapur için yapılan bir çalışmada açık yeşil alanların kent iklimini 4 

˚C’lik sıcaklık azalmasına neden olduğu ve daha büyük kent içi açık yeşil alanların için 2-8 ˚C 

arasında serinletici etki yarattığı (Bayramoğlu ve Seyhan, 2019), Frankfurt kentinde yapılan 

bir araştırmada; kent çevresinde yer alan bitkisel alanların, hava sıcaklığını 3,5˚C’ye kadar 

azalttığı (Barış, 2005) belirlenmiştir.  

Kentsel yeşil alanlar iklim değişikliği ile mücadelede azaltım ve uyum aşamalarının 

oluşturduğu bir süreçtir. Azaltım sürecinin temelinde CO2 emisyonlarının azaltılmasına, 

uyum süreci ise iklim değişikliğinin beklenen etkilerine hazırlıklı olmaktır. Azaltım 

aşamasında kentsel yeşil alanlar;  

 Bitkiler büyürken atmosferdeki CO2 ve diğer gazlarını uzaklaştırır, yapraklarında, 

gövde ve köklerinde tutar. 

 Bitkilerin yazın yaprakları gölge etkisi yapar, kışın soğuklarda soğuk etkisini azaltır, 

yakıt ve enerji sırasında çıkan sera gazı emisyonlarını azaltır.  

 Kent parklarında ağaç türlerinin ne kadar CO2 tuttuğu hesaplanabilir.  

Uyum aşamasında kentsel yeşil alanlar  

 Yapılı çevrelerdeki iklim değişiminin etkilerinin, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması  

 Sel ve taşkınla mücadele   

 Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürekliliğin sağlanmasıdır (Bayramoğlu ve Seyhan, 

2019), 

4. Sonuç 

Günümüzde insanoğlu, iklim değişikliğinin; kara ve deniz buzullarının erimesi, küresel 

ortalama deniz seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, aşırı uç hava 

olaylarının artması ve etkilerinin kuvvetlenmesi ile kuraklık, çölleşme ve içme suyunun 

azalması gibi tüm dünyada doğal sistemleri ve insan yaşamını etkileyecek sonuçları ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Ayrıca, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki sosyal ve ekonomik 

sistemleri de çeşitli biçimlerde etkileyeceği öngörülmektedir. İklim değişikliğinin yaratacağı 

problemlerden etkilenecek olan faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de rekreasyondur.   

Bu bağlamda; kentsel ısı adası etkisini azaltmak için açık-yeşil alanlar artırılmalı, bina 

yüzeylerinde sınırlandırıcı duvarlarda dikey bahçelere yer verilmeli ve uygun olan yerlerde 

yeşil çatı uygulamaları artırılmalıdır. Ayrıca bina dışı açık alanlarda toprak, çim gibi geçirimli 

yüzeyler artırılarak fazla suyun drenajı sağlanarak sel ve taşkınlar önlenmeli, böylece 

rekreasyon alanlarının daha yaşanabilir yerler olmasına katkı sağlanacaktır.  

Ayrıca küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin önlenebilmesi ise ancak, amacı 

“Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini 

önleyecek bir düzeyde durdurmak” olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’nden ve onun Kyoto Protokolü’nden kaynaklanan yükümlülüklerin etkin, gerçekçi 

ve adil bir biçimde yürütülmesi ile olası olacaktır. 
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ABSTRACT 

The advent of modernization in the last century has led to major changes in Islamic countries 

in terms of special organization and structure. This kind of process has especially affected 

urban development and heritage buildings. The Bazaars, as heritage building that is the root of 

the urban formation in traditional Iranian architecture, have faced these changes and 

challenges. The Bazaar is a fundamental concept known worldwide; its typologies, from the 

past till nowadays, have shaped people's identity and played a political, cultural, social, and 

economic role in society. Tabriz's Bazaar is a symbol of urban life and liveliness within the 

Iranian ecosystem. Tabriz's indoor Bazaar has played a critical role in social and cultural 

development with its artistic architectural design. Consequently, the Bazaar, with its 

architectural construction and planning, draws the attention of its local and foreign visitors. 

However, the modernization process has affected the breadth and distribution of the Bazaar's 

essential functions and reduced its values and social roles. And the development and increase 

of new trade centers have caused the Bazaar to lose self-value and emphasis in the lives of 

new generations. As a result, new trade centers have gained a valuable place in people's lives 

in the new generation. The present study focuses on the effects of modernization on specific 

cultural heritages, especially on commercial areas in the case study Tabriz region. In the 

present study, two significant objectives have been considered. First, the type of Tabriz indoor 

Bazaar architecture has been analyzed by a chronological study to identify the difference 

between the new commercial centers and the role of the Bazaar (Bazaar, Mall, and CBD) in 

contemporary Iranian cities, then to criticize the impact of modernization on the commercial 

typologies. The quantitative method of this study is analytically based on a field study using 

questionnaire data collection tools. And based on the qualitative research method, Tabriz 

Ground Bazaar was selected as the case study in order to be evaluated the urban development 

and chronological comparative studies by using architectural and historical documents.  

Keywords: Modernization, Commercial center, Bazaar, CBD & Malls, Tabriz city, Identity  

 

 

MODERNİZASYONUN TİCARİ TİPOLOJİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

(TEBRIZ KAPALIÇARŞI) 

 

ÖZET 

Modernleşmeyle birlikte İslâm ülkelerindeki şehirler, yapısal olarak yeni düzenlemelerle karşı 

karşıya kalmışlardır. Özellikle, ekonominin temel olan alanları etkilemiştir. Bu tür bir süreç 

özellikle kentsel gelişimi ve miras binaları etkilemiştir. Geleneksel İran mimarisinde kentsel 

oluşumun kökü olan bir miras yapısı olan Çarşılar, bu değişim ve zorluklarla karşı karşıya 

kaldı.Çarşı, dünya çapında bilinen temel bir kavramdır; geçmişten günümüze tipolojileri, 

insanların kimliğini şekillendirmiş ve toplumda siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik bir rol 
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oynamıştır. Tebriz Çarşısı, İran ekosisteminde kentsel yaşamın ve canlılığın simgesidir. 

Tebriz Kapalı Çarşısı, sanatsal mimari tasarımıyla sosyal ve kültürel gelişmede kritik bir rol 

oynamıştır. Sonuç olarak Çarşı, mimari yapısı ve planlaması ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin 

ilgisini çekmektedir. Ancak modernleşme süreci, Çarşı'nın temel işlevlerinin genişliğini ve 

dağılımını etkilemiş, değerlerini ve toplumsal rollerini azaltmıştır. Yeni ticaret merkezlerinin 

gelişmesi ve artması, Çarşı'nın yeni nesillerin hayatındaki özdeğerini ve önemini 

kaybetmesine neden olmuştur. Sonuç olarak yeni ticaret merkezleri yeni nesilde insanların 

hayatında değerli bir yer edinmiştir. Mevcut çalışma, modernleşmenin belirli kültürel miraslar 

üzerindeki etkilerine, özellikle de Tebriz bölgesindeki ticari alanlara odaklanmaktadır. Bu 

noktada Çarşı en önemli tarihi mekan olup, araştırma alanı olarak ilk yaşam alanı seçilmiştir. 

Bu çalışmada, iki önemli amaç dikkate alınmıştır. İlk olarak, yeni ticaret merkezleri ile 

Çarşı'nın (Çarşı, Alışveriş Merkezi ve CBD) çağdaş İran şehirlerindeki rolü arasındaki farkı 

belirlemek için kronolojik bir çalışma ile Tebriz Kapalıçarşı mimarisinin türü analiz edilmiş, 

ardından ticari tipolojilerde modernizasyon. Bu çalışmanın nicel yöntemi, anket veri toplama 

araçlarını kullanan bir saha çalışmasına analitik olarak dayanmaktadır. Nitel araştırma 

yöntemi esas alınarak, mimari ve tarihi belgelerden yararlanılarak kentsel gelişim ve 

kronolojik karşılaştırmalı çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Tebriz Zemin Çarşısı örnek 

olay olarak seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Modernizasyon, Ticaret merkezi, Çarşı, CBD ve Alışveriş Merkezleri, 

Tebriz şehri, Kimlik 

 

INTRODUCTION 

Urban Space in pre-modernity times had specific elements that formed the structure and 

skeleton of cities. The three critical components of the grand bazaar, the Citadel, the Grand 

Mosque, and the Caravanserais, the network of communication passages have been specially 

structured and precisely measured to be located in the city’s context with calculated order and 

precision creating complete collections. However, with the advent of modernization, western 

culture has continuously changed urban formation. In the twentieth century, with the 

increasing population of cities, cars, and suburbs, people and customers' convenience to make 

more profit construction and commercial companies created new buildings and shopping 

centers in the suburbs. The expansion of new shopping centers around educational, service, 

and public spaces and social segregation has led to the identification of slums and aristocratic 

areas.  

Today, anonymity in identity, consumerism, pollution, inappropriate health, traffic, imitation 

of western culture, lack of manifestation of values, and dozens of other Iranian-Islamic cities' 

problems are associated with the city's Islamic characteristics components. Therefore, today's 

crisis in the physical structure of the Iranian-Islamic city resulted from cultural rupture and 

the injection of a non-indigenous part into its body in recent decades. The current research 

aims to assess the dimensions for the modernization of the bazaar typologies as a regeneration 

factor of the traditional city.  

The current research aims to assess the dimensions of the effect of modernization on the 

Bazaar typologies as a regenerating factor of a traditional city.  This research's independent 

variable is the evolution and architecture, and urban changes discussed to explain the 

dependent variables' interference. In addition to the regional study, a questionnaire was used 

with the following objectives to obtain the necessary results. A) To examine the reason why 

shopping centers are more frequently used when compared to the Bazaar. B) Defining the 

roles of Bazaars in Iranian society and cities. C) How has modernization been affected by city 

formation? D) Which commercial typology is more used by citizens nowadays? 

The bazaar should be considered a factor of urban regeneration and identity-based on joint 

commercial and traditional structures as the primary stakeholders. The Bazaar should be seen 
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as an essential source of recreation to urban identity based on typical commercial and 

traditional structures. 

In this study, the transformation of the Iranian Bazaar's architectural style into semi-

traditional and modern retail has been taken into consideration as a qualitative method. 

Throughout the research, the changes in architectural style were considered an independent 

variable. The development of the urban system "migration" and the effect of cultural 

exchange were examined as dependent variables. 

Therefore, the research literature has been reviewed to explain the causes of change within the 

circumstances. In the current analysis, the formation of recreation areas, integration of urban 

areas into the Bazaar environment, the use of mainstream geometry in design and planning, 

and the adaptation of the traditional method with the new modernization process of the Bazaar 

are discussed. 

Modernization and Globalization Effects on Cities 

Modernization is an irrefutable phenomenon in today's world related to human developments, 

especially in science, technology, communications, information, transportation, etc. It can be 

seen as the result of modernization that seeks to unify the patterns of people's lives in all 

aspects, among the scientific, intellectual, political, and artistic fields. Indeed, having a 

dominant world through harmonizing cultural and identity patterns, intentionally or 

unintentionally, will cause to undermine the marginal, ethnic, and national cultures. 

Traditional and local elements and characteristics and standard living conditions and culture 

of developing countries have changed rapidly in all social fields with modernity.  

Modernism and post-modernism have attracted the interest of urban literature in recent 

decades. Like other countries, Iran has also been affected by this dialogue. From the 

emergence of modernism in Iran and its adaption to modern life, urban elements have 

undergone their specific alternations in different spaces. Before the modernist era, urban areas 

had some fixed elements that comprise cities' structures and skeletons. These elements were 

Citadel, fort, fences, bazaars, and gates, which were intertwined with people's lives and 

businesses.  

Today, the phenomena of modernization have caused cities' structure to change along with 

modernism and quickly shift the system of traditional culture and its works to semi-traditional 

or modern the phenomenon of globalization. The phenomenon of globalization affects many 

countries in the world. As a country in the world, Iran has been affected by globalization. The 

process of globalization has been visible politically, economically, and culturally for a long 

time. The impact of globalization following modernization has affected essential parts of the 

cultural structure of Iranian civilization. There is no avoiding globalization. The historical, 

economic, political, social, and cultural aspects of globalization are of great importance. 

(Golkarian, 2019, pp. 1-11), (Golkarian, 2021). 

During the Iranian Revolutions in 1906 and 1979, the bazaar played a vital role; however, 

recently, the Bazaar in Iran has met danger in social, cultural, and economic relations as 

spatial and material matters. Gradually, fundamental changes in the market structure caused 

the relationship between the market and the urban social space to disappear. Measures such as 

the demolition of old castles, widening and improving roads and streets, changing the street 

with recreational functions, Phaeton entrance, horse-drawn carriages, and cars are among 

them. (Rahnamaei & Shahosseini, 2004, p. 57) All were modern experiences for the 

traditional society of those days, which promised a new different lifestyle. Moreover, broad 

Modern Street divided some parts of the bazaar from the urban social space. One of the 

critical events in the Qajar period was constructing passages and streets for car carriages and 

pathways. These streets disconnected previous paths and local routes, which led to evolutions 

and changes in many cases. 
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Modernization is a social change linked with industrialization. Once set in motion,  

modernization is disposed to penetrate all aspects of life, bringing urbanization, rising life 

expectancy, and rapid economic growth. These create a self-reinforcing process that 

transforms political institutions and social life. (Asl-e Sarirai, 2007) 

As a consequence of these alternations, extensive development occurred in urban spaces, 

especially in public areas such as bazaars. Modernism's impacts on the bazaar can be 

considered in its traditional concept and formation of the other commercial centers. Through 

modernism, interurban spaces affected bazaars, exhibited in streets, squares, and areas, which 

gave a new appearance to cities' spatial and body organization. The construction of these new 

streets had different impacts on bazaar function, generally located in the center of cities' old 

parts. Although some believe that these projects disrupted the bazaar function, the fact is that 

the construction of showcase streets beside the main streets expanded bazaar activities in 

terms of geographical aspects. Therefore, showcase streets' appearance as the first reflection 

of modernism resulted in changes in the bazaar's retail trade and wholesale performance. 

(Mohammadzadeh & Fallahinejad, 2009, s. 85-92) These changes gradually passed different 

stages and led to new commercial spaces with varying forms, architectures, sizes, and 

functions. After modernity in cities, more affluent people started changing their residences to 

luxury placements and consequently their shopping areas. They had now achieved a new 

lifestyle, which meant dressing differently, eating variously, and shopping from modern eras. 

(Yazdani 2007: 29-52) 

FINDINGS & DISCUSSION 

The bazaar is a Persian word that dates back to pre-Islamic times and has been formed as an 

economic-urban institution since the Sassanid era and has been active in commercial and 

productive cities. In Persian literature, the word bazaar has a broad meaning. It is used to 

mean a crowded place and a place that has a special meaning in determining economic, social, 

and even political destinies (Esmaili Sangari, Omrani, 2007, p. 40).  

The word bazaar in Pahlavi Varchar, in ancient Persian Abakari, means a place of gathering, a 

place of buying and selling goods, food, and clothing, a trade square, and a place of traders. 

(Darmesteter, 2015) In terms of bazaar economics, it is a specific place or people who contact 

each other to buy and sell specific goods, and as a result, their exchanges are done at the same 

time at a special price (Pourjafar, & et al., 2014, pp. 10-19).  

The Iranian word has found its way into the language of some lands that have trade relations 

with Iran. Arab, Ottoman, and even European lands can be mentioned as examples. An 

example of the French word bazaar is taken from Portuguese, and they have taken this word 

from Iranians. (Darmesteter, 2015), (Table 1). 

 

Table 1. Definition and Description of Bazaar (Khorrami Rouz, 2014, pp. 37-38). 

Definition Notable features Sample of word 
Physical Size & Scale Bazaarche (Small scale), 

Bazaargah (Market center), 

Timche, Rasteh, Souq, Square, 

Gheisarieh, Shop, Store, 

Dakkeh, Chamber 

Functional Place of purchase and sale of 

goods; Refers to the product 

offered in the bazaar. 

Transaction, Trading, Shop, 

Store, Blacksmiths, and 

Coppersmith Bazaar, the Horse 

Bazaar, Chicken Bazaar, and 

Bookbinders Bazaar 

Spiritual  Deceit, Deception, Event, 

Adventure, Excuse, Futility, 

Virtual value and credibility, 

Universal Bazaar, Crowded 

Bazaar, Dining & Resting 

Bazaar, Succulent Bazaar, 
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Congestion, Irregularities, 

Careless and disorder, 

Prosperity, Bragging, 

Behavior, Method 

Stagnant Bazaar, Fresh and 

warmest Bazaar, Black 

(Market) Bazaar, Tarabar 

Bazaar 

Qualitatively Aspects such as the quality 

of the environment and the 

type of goods  

Gheisarieh, Timcheh, Sara, 

Dokkan (Store) 

Periodic and Spatial Position The bazaar is taken named 

according to the time and 

location of the bazaar 

Fair Bazaar, Friday Bazaar, 

Saturday Bazaar, Monday 

Bazaar, Big grand Bazaar, Long 

souq, Tabriz Bazaar. 

 

Commercial Space in Iranian cities focusing on the bazaar has been closely related to other 

urban elements. The bazaar, which alone could not meet the people's growing needs, 

inevitably created inns, teams, times, caravanserai, and inns. Besides, public places such as 

baths, mosques, schools, shrines and pillars, Saqakhans, dormitories, coffee houses, etc., 

created a single texture in this complex vicinity. All those mentioned areas in the Bazaar, have 

met the needs of people in terms of economic, social, religious, and political activities. 

(Manuchehri, & Tork, 2014: 67).  

The texture of the Tabriz Bazaar Complex was evaluated in terms of architecture, urban 

planning, and social and economic aspects. With the arrival of modernization, changes were 

experienced in all kinds of interventions. Modernism forces the cause to the creation of new 

forms of architecture and urbanism. New products massively influence people's thoughts and 

identities. Unthinkingly imitating and transforming urban development and architecture leads 

to destruction and forgetting the specific historical symbols and patterns. Only historical 

buildings such as bazaars, as characters of cities, remind their respective identities. With the 

arrival of modernization in Iran, commercial centers and commercial units were first in 

single-core units and then developed linearly around the centers (street and new CBD) and 

exhibited themselves as the new private shopping center. Some of the bazaars have been 

destroyed, and some have turned into inactive historical monuments. As time goes by, the 

bazaar or any other place changes, and this effect seems essential and unavoidable, so it 

appears that modern shopping centers are trying to replace bazaars. (Golkarian, 2021) 

The bazaar divided the old part of the town, surrounded by fortifications, into aristocratic and 

impoverished areas. The oldest neighborhoods and the noblest traditional houses were located 

in the south of the city .The divisions were based on the unit of the aristocracy and the poor. 

Other companies were usually culturally homogeneous. This neighborhood consists of several 

main urban elements. The neighborhood unit is a set of main roads or paths, bazaars, 

passages, the center of the shrine and mosque alleys, water reservoirs, baths, lodges, and 

possibly narrow alleys that lead to houses. Most of these narrow alleys are dead ends. (Assari, 

& et al., 2011, pp. 18-24). 

The various forms of Iranian bazaars are: 

1. Longitudinal or linear bazaars (formed as a corridor along an axial passage) 

2. Multi-axis bazaars (similar to a vast network of parallel and intersecting routes with 

multiple axes) 

3. Cross or cross bazaar (in the form of a cross consisting of two perpendicular axes) 

4. Systemic bazaars (a combination of multiple bazaar sets with different shapes that are 

woven around each other) 

5. Restricted bazaar (with a limited area, sometimes along a linear axis, sometimes formed 

around a neighborhood square) 

The Tabriz city, as an essential trading Bazaar on the "Silk Road," has a crucial strategic role 

in regional trade and the axis of Europe's connection to Asia, the East, and the Far East; it has 
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always had a unique and vital place in the country and the region (Marsousi, & Bagher Khani, 

2011, pp. 133-152). 

Tabriz Bazaar is one of the city's main pillars located next to the government citadel, the 

Grand Mosque, and its central square. Like all markets with a commercial function, this 

bazaar is closely related to the city's political, cultural, and social affairs. (Figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Islamic Iranian bazaars in different historical periods (Soltanzadeh, 1983, pp. 24-

25) 

 

During the early Islamic era and extent in the Seljuk era, the bazaar was designed in the 

Sassanid method. There were some general concepts (from the urban scale) and some 

complex ideas (from the architectural scale) to relate the functions and decor of the place to 

the façade of the Bazaar (Pourahmad, 2000). In general, a bazaar has consisted of a central 

passage (Rasteh Bazaar) with different buildings attached to it. The length and the scale of the 

bazaar depended on the size of the cities and the corresponding urban economic powers 

(Pirnia, M. K., & Memarian, G.H., 2006, p. 24).  In the Safavid Empire, the Jame mosque, 

bazaar, political and social centers, and residential spaces created an integrated complex, each 

with its personality in the hierarchy of urban areas (Soltanzadeh, 1983, pp. 24-25) 

(Pourahmad, 2000), (Figure 2). 

After the conquest of Tabriz by the Qajar dynasty in 1789–1925, commercial activities were 

located just center of the city as bazaars and surrounded by walls and eight gates. 
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Figure 2. The Tabriz Bazaar developed until the Qajar period (Biglari, 1976, pp. 47-56). 

 

After the First Pahlavi, the walls have been destroyed, economic-political power moved too 

far from the bazaar, and a new Commercial Center appeared. The urban life structure was 

more affected by government authority and had a social and economic dynamic, which also 

continued in the Islamic revolution periods. (Table 2) 

 

Table 2.  Bazaar developments in the Post-Islamic Period in Iran (From the Seljuk dynasty 

until now). 

Period The cause of 

Bazaar 

formation 

Actions 

affecting 

bazaar 

Type of 

space 

making 

Locating the 

Bazaar space 

Sample Map 

Before 

1772 

(Safavi 

Dynasty) 

We are 

maintaining 

the 

community's 

economic and 

productive 

organization 

and the 

existence of 

the social and 

economic 

security 

necessary for 

the 

development 

through the 

permanent 

presence of 

the 

government. 

The city is the 

government's 

real estate 

residence that 

trades in 

addition to 

monitoring 

agricultural 

and industrial 

production. 

The scope of 

business in 

this period 

gives the city 

an utterly 

commercial 

face. 

Building 

permanent 

Bazaars with 

built spaces 

and 

determining 

the input of 

the 

neighborhood

s from within 

the bazaar. 

Establishment 

of the bazaar in 

the city and the 

vicinity of the 

main ways and 

expanding 

subcategories. 
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After 

1772 

(After 

the 

Earthqu

ake) 

Security was 

created during 

the Safavid 

era and the 

development 

of foreign 

relations with 

Iran. 

New Rastehs, 

along with old 

Rastehs, were 

added due to 

the 

development 

of relations 

with other 

countries and 

the prosperity 

of various 

products' 

production, 

and the 

expansion of 

its main 

bazaar. 

Creation of 

planned and 

Pre-planned 

urban Bazaars 

Increasing the 

number of 

caravanserais 

along with the 

Bazaars. 

The 

establishment 

of a Bazaar in 

the city in the 

vicinity of the 

main ways is 

continuing.  

Qajar 

dynasty 

The kings' 

interest in 

urban 

development 

manifestations 

in the West 

and their 

continuation 

in later 

periods. 

*Weakening 

of Iranian 

goods due to 

the entry of 

some foreign 

goods into 

Iranian 

markets- 

*Distribution 

of business 

Rastehs in the 

city due to the 

increase in 

urban 

population and 

new streets in 

the cities and 

old districts. 

*Importance 

of riding 

access and 

changing the 

way the land 

lots are being 

divided in the 

city. 

Building 

Bazaars and 

Dokkans and 

shopping 

malls along 

the designed 

streets in the 

city. 

Establishment 

of a Bazaar in 

the city in the 

vicinity of the 

main ways. 

 

Pahlavi 

Era 

The genesis of 

the market's 

political 

relations with 

the Pahlavi 

regime, the 

prevalence of 

street use, and 

the need to 

move cars in 

the city. 

*The 

development 

of commercial 

land use led to 

the formation 

of Shopping 

malls.  

* Building 

Dokkans and 

commercial 

centers on 

both sides of 

They are 

building new 

office spaces 

such as 

banks, 

offices, public 

and private 

institutions, 

and Dokkans 

in the form of 

a row on the 

street and side 

Establishment 

of Bazaar and 

Dokkans in the 

city and the 

vicinity of the 

constructed 

ways in the city. 
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the streets.  

* The genesis 

of commercial 

Dokkans on 

streets due to 

the bazaar's 

political 

reaction to the 

Pahlavi era. 

by side with 

the building 

of shopping 

malls along 

the streets. 

After the 

Islamic 

Revoluti

on until 

now 

The 

comprehensiv

e development 

of the 

industry, 

technology, 

urbanization, 

trade, relations 

with other 

countries, the 

specialization 

of products, 

and the supply 

of new 

products in 

specialized 

product supply 

centers. 

Attention to 

the economic 

situation has 

led to the flow 

of large 

investments 

into 

commercial 

complexes and 

shopping 

malls, large 

commercial 

buildings, and 

the 

development 

of urban 

structures due 

to population 

growth and the 

conversion of 

cities into 

metropolises 

the 

construction 

of streets and 

highways. 

The lack of 

construction 

of Islamic 

Bazaars, of 

building row 

Dokkans in 

the city and 

main roads 

and edges of 

highways, of 

building 

shopping 

malls and 

shopping 

centers, and 

the genesis of 

virtual and 

remote 

shopping 

centers. 

In the city and 

the vicinity of 

the ways and 

highways, 

virtual shopping 

centers 

 

 

In fact, in the contemporary period, the bazaar's importance and role in Tabriz city's formation 

have waned with the transformation of the city's social and physical structures and modern 

elements' arrival. Therefore, the bazaar has lost its past position and importance. (Table 3) 

 

Table 3. Characteristics of Tabriz Bazaar and the bazaar's impact on the city's form (From 

the Seljuqi Era until the Contemporary). 

Period Physical 

Form of 

the City  

Bazaar Position 

on Physical 

Form of the 

City 

Physical Form 

of Bazaar 

Functions 

and 

Performance 

of Bazaar 

Bazaar 

Access 

Features 

Seljuk 

Era 

(1037- 

1194 

A.D.) 

Based on a 

grid 

network  

On the branches 

of the city's 

central 

commuting axis 

and the grid 

network's 

complementary 

loop (As the 

Enclosures and 

roofed spaces of 

Bazaar order 

with small 

parcels and 

regular and 

modular rhythm. 

*The role of 

connection 

among the 

main elements 

(Religious and 

governmental) 

*Spaces and 

trading 

*Pattern of 

grid network 

access and 

access has 

urban 

hierarchy 

Bazaar is a 

kind of 
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linking element 

of the city's 

primary and 

religious 

elements). 

functions 

*In the 

direction of 

the regional 

connection 

axis. 

movement 

team. 

Safavid 

Era 

(1501- 

1722 

A.D.) 

Based on a 

grid 

network 

The branches of 

the city's central 

commuting axis 

and two parallel 

axes intersect 

with them as a 

complement 

loop of the grid 

network (as the 

linking element 

of the city's 

central and 

religious 

elements). 

*Maintaining 

the old structure 

fabric 

*Enclosure of 

spaces with 

small parcels 

and relatively 

regular fabric 

and with 

functions on the 

walls. 

*The 

relationship 

between 

compressed 

Bazaar fabric 

with the open 

space and large 

parcel squares. 

*Spaces and 

trading 

functions as 

guild orders  

*Enhance 

business 

performance 

by building 

other functions 

such as 

schools 

(Madrasah, 

Khan), etc. 

*Pattern of 

grid network 

access and 

access has 

urban 

hierarchy 

Bazaar is a 

kind of 

movement 

mainstream.  

Qajar 

Era 

(1789-

1925 

A.D.) 

Based on a 

weakened 

grid 

network 

due to the 

destruction 

Like the 

previous era 

Like the past era Trade and 

business space 

as well as 

space for 

social 

interactions 

and the 

beginning of 

civic 

movements 

(Constitutalion

alism) 

Like the past 

era 

Contemp

orary 

(Pahlavi 

Era up to 

now), 

(1925 

A.D. up 

to now) 

A grid 

network of 

the streets 

and the 

advent of 

the 

hierarchy 

of car 

access 

scattered 

network 

pattern) 

Next to the main 

streets of the 

city 

*The 

disappearance of 

the physical 

integrity of the 

bazaar with the 

destruction of 

constructing 

streets  

*Loss of open 

and closed space 

when passing 

through the 

bazaar and 

passage. 

*Merely 

trading and 

business 

functions  

*The 

formation of 

very weakened 

social 

interactions  

*The 

prevalence of 

the historical 

and regional 

role of the 

bazaar. 

*Pedestrian 

access from 

neighborhoods 

like past ears 

*Prevalence of 

hierarchical 

access to cars 

in a new form 

and 

positioning of 

bazaar next to 

the city's main 

street. 
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The changing face of cities and the expansion of shopping malls, followed by the people's 

changing tastes, reflect Iranian society's changing cultural dimensions. Today, in new 

commercial complexes, there are places for children's play, coffee shops, and restaurants that 

meet the customer's economic needs, meet their leisure needs to some extent, and relieve the 

tiredness of everyday work.  

Shopping malls include shops in a roofed or uncovered space these centers also offer services 

such as restaurants, parking, leisure, hairdressing, etc. The variety of these services depends 

on the capacity, area, neighborhood, and many other factors of shopping malls. Some 

commercial centers were gradually formed in a location different from the residential sector in 

large cities. These bazaars developed linearly along the most critical residential routes with 

advanced technologies and attractive appearance (Abbas Zadegan, & Azari, 2009, pp. 26-30), 

(Figure 3). 

 

 
Figure 3. The comparison between 3 different commercial centers; Tabriz Grand Bazaar, 

Passage Shams, and Atlas mall. (Golkarian, 2021) 

 

However, according to the above definition of the traditional and modern shopping centers, it 

could be achieved the new commercial centers near and far from the bazaar have advantages 

and disadvantages and differences between them. (Table 4) 
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Table 4. Below provides a clear understanding of the difference between today's bazaar and 

shopping malls. (Golkarian, 2021) 

Bazaar Shopping center 

The bazaar has different spaces in terms of form 

and function. 

Spaces have small parts that are more functional 

than commercial. 

The stores were bigger Shops have become smaller. 

The shops were in the same disciplines and were 

in the same order of business in a specific order. 

The dispersion of related and unrelated businesses 

has disappeared, and shops with different 

business disciplines are usually located side by 

side. 

Although crowded, the Bazaars provide a high-

security space for passers-by and shoppers. 

They lack security issues and market order. 

 

They had hierarchically prioritized corridors or 

entrances to access each row. 

There are no aisles before access to shopping 

malls. 

The Bazaar structure was the center of a 

collection of shops connected to a specific city 

area. 

They are located in different parts of the city. 

Bazaars could socialize. They cannot interact socially. 

Bazaars played a significant role in the political 

life of the people. 

They have no political role. 

The Bazaars were located in the center of the city. They could be located in the city center, the 

suburbs, and so on. 

The architecture of the Bazaars was entirely in 

line with the climatic conditions of the region. 

They have the same architecture in different 

climates from different cities. 

Depending on the area, if the bazaar was roofed, 

there were holes in the ceiling for lighting and 

ventilation. 

If they are roofed, they use synthetic methods for 

lighting and ventilation. 

Their structure was usually one floor (ground 

floor) and a maximum of two feet in some spaces. 

There is no limit to the number of floors. 

Bazaar materials were usually concentrated with 

soil and sometimes paved. 

Their flooring is usually made of stone. 

They were adjacent to the city's essential 

elements, such as mosques, schools, and 

government institutions. 

There is no priority in choosing where to build 

them. 

Spatial separation is based on value, price, and 

absorption of goods (order for less essential 

goods and expensive goods). 

There is no physical separation between different 

professional disciplines. 

The SOWT table below helps figure out the positive and negative feedback from two types of 

commercial centers. (SWOT Table 5, 6 & 7) 

 

Table 5. SOWT of the physical form system - aesthetic component 

Threats Weaknesses Opportunities Strengths 
-Threat of spreading 

widespread 

destruction of the 

project to the depth 

of the old texture. 

-Lack of using the 

bazaar because of 

passages and dead 

ends with unsuitable 

asphalt. 

-Lack of views of 

buildings inside the 

eye-catching alley. 

-The possibility of plans 

for the development of 

the complex and the 

commercial future of the 

region. 
-The case of creating 

pedestrian and leisure 

routes and green space. 

Existence of new and 

trend stuffs in shopping 

centers near the Bazaar 

and Far from the bazaar. 

-The existence of new 

and wide roads and 

public transportation 

lines makes access easy 

and cheap. 
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Table 6. SOWT of the movement system and access 

Threats Weaknesses Opportunities Strengths 
-Being one-sided 

has caused the 

route to be longer. 

From the bazaar to the new 

commercial center, one-

way streets are a strength, 

but wasted time and long 

distances to reach the 

destination are weaknesses 

for people and clients. 

-Creating a subway 

line. 
-One-way streets help 

to smooth traffic. 

-Existence of BRT lines 

in Imam street, Bahadori 

one-way street, Khaghani 

one-way street 

 

Table 7. SOWT of the System of activity and experience of public space 

Threats Weaknesses Opportunities Strengths 

None -Lack of Space around the 

bazaar for social interactions 

and leisure 

-Possibility of 

creating a coffee 

shop, etc., in 

Azerbaijan Carpet 

Square and southeast 

and eastern parts of 

Tabriz. 

-Existence of 

lighting and 

security in the 

neighborhood. 

Based on theories and research on modernism's impact on the marketplace, the survey was 

given to female and male customers and market owners. The questionnaire which was 

conducted to affirm the advantages and disadvantages of modernism had acquired results that 

were positive and negative. Predominantly the participants of the questionnaire were from 

fields of architecture, construction engineering, photography, and the faculty of social 

sciences and humanities. Nevertheless, the participants from the fields of commerce and trade 

claimed that Mega markets were a place for global communication. A place enabling global 

brands the ability to enter new markets and increase accessibility among foreign businessmen, 

a place to network and trade. The safeness, ease of access, and comfort of purchasing are 

some of the other reasons for preferring the Mega markets. The lack of parking areas around 

the Bazaar which increase the risk of traffic accidents also accounts for excess air and noise 

pollution. These are some of the factors that lead customers to new shopping centers. (Table 

8) 

Table 8. The Result of the Questionnaire: 
1. Which social class attends the 

bazaar? 

High-class Middle class Low social 

class 

%6.09 %77.59 %15.51 

2. How often do you visit the bazaar 

for shopping and gathering there? 

Once a week Two to three times 

a week 

Usually- use 

modern 

shopping 

malls 

%30.03 %7.09 %62.88 

3. Which place is more useful for 

shopping? 

 

Bazaar Modern shopping 

center 

Both of Them 

%9.99 %61.01 %29 

4. Which gender more uses the 

bazaar? 

>25 25-45 All ages 

%61.01 %9.99 %29 
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5. Do you think that the bazaar will 

lose its value entirely after a while 

because of modernity? 

>25 25-45 All ages 

%25.02 %40.08 %34.90 

6. Which commercial centers have a 

strong attraction concerning 

appearance? 

Bazaar Modern commercial 

center 

Both of them 

%14.49 %33.62 %51.89 

7. Why do people use modern 

commercial centers? (If you chose 

None of them, please write your own 

opinion)  

Easy access & 

Uptown 

Brands & Luxury 

Life 

Entertainments 

&- Landscape 

%44.24 %36.52 %19.24 

8. Do you think that modernity 

caused the weakness of the bazaar? 

Yes No Very little 

%46.96 %23.53 %29.51 

9. Will you be using the bazaar if the 

stakeholders allocate some 

entertainment services inside the 

bazaar and make attractive 

appearances in the bazaar? 

Yes 

 

Very little Not sure 

%65.27 %14.89 %19.84 

 

Aesthetically, both types of shopping centers were selected. Because Tabriz Bazaar is known 

as one of the largest and most famous bazaars globally it symbolizes society's national 

identity. Shopping malls have become popular due to their new structure and reminiscence of 

Western construction. The traditional market rank is higher than modern shopping centers in 

terms of architecture and art geometry. Since the Bazaar was built by a famous architect 

named Samad Mimar, its accurate mathematical calculations were recorded, and they can still 

be found today. Its skeleton was made of natural materials such as yellow stones and red 

bricks. Tabriz's old Bazaar was registered with the number 1097 among the country's National 

Monuments in 1977 due to its architectural features and its need for protection. The Cultural 

Heritage Organization supports it in all kinds of repairs that are undertaken with the 

knowledge and permission of that institution. Each year, the country's Cultural Heritage 

Organization spends a substantial amount of money from the government budget and 

merchants' financial aid to restore this beautiful old collection. Over the past decade, more 

than 90% of worn places have been restored to enhance their charm and function. This unique 

market has not lost its commercial importance for hundreds of years. (Table 8) 
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Table 8. Concept of Formation of the Bazaar and Commercial Centers 
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Diagram 1. Survey chart of visitors of commercial centers base on the age classification 

 

According to the statistics obtained in diagram 1, It can be concluded that the new generation 

is more interested in new shopping malls, but in times of need, for example, architecture 

students and architects or photographers and tourists visit the bazaar more. The impact of 

modernism is also visible to the public, but there is still hope for the bazaar to remain stable. 

According to the analysis, people want well-known western goods and products. The 

environment around them is critical to them, including the shopping center's location in the 

city, and easy access and a clean environment have been necessary. Finally, by obtaining the 

suggestions and opinions of customers and owners, it is concluded that although the bazaar is 

dominated by modernism, people will spend much time in the market again with a little 

change in the bazaar, and this will make the new generation bring to the bazaar. 

CONCLUSION 

The comparison made during the research has shown that the only thing that can preserve 

traditional bazaars' architectural face and make them a lasting historical monument of a 

nation's culture is to pay attention to modernization in the conventional Bazaar. It is 

concluded that due to modernism's influence on traditional architecture, the modern form and 

standard content of the Bazaar should be changed in terms of physical, symbolic, range, and 

atmosphere. Secondly, the traditional form and modern content should be such that the market 

retains its classic appearance.  

Suggestion: 

First of all, as visual and aesthetical quality, the bottom floor covering and top covering 

system of the bazaar should be restored once again. The accessibility and easy circulation 

inside the bazaar for disabled people should be organized. The parking and pathway 

problem should be solved, and urban furniture (Benches, seats, waste containers, 

illumination facilities) should be put in the bazaar and surround it. In terms of the 

functional quality of the new organization, various goods, entertainment and services 

should be ensured instead of the abundance of eating and drinking shops. Also, it is 

essential to ensure green areas and spaces, which make up a unique identity in the bazaar. 

Some parts of the bazaar can be used as a museum or exhibition by restoration and should 

be incorporated into social activity spaces like playgrounds for children, and places of 
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resting to develop and raise social quality. Caravanserai and hotels must be restored 

faithfully close to the bazaar to attract tourists and nonlocal people. Because in previous 

times the bazaar also had an education space as a Madrasa inside of itself, it is possible to 

develop some projects in the bazaar to maintain its commercial importance in the future. 

Some art students, vocational high school students, or talented youth without education 

may be directed into such professions through the training provided by the chamber of 

craftsmen and merchants in the bazaar. In this way, the new generation will have a job 

opportunities, and the bazaar will still be alive through the new traders.  At least in this 

way, traditional handicrafts of the city can be carried into the future. As a result the 

comparison during the research until now has shown that the only thing that can preserve 

traditional bazaars' architectural face and make them a lasting historical monument of a 

nation's culture is to pay attention to modernization in the traditional Bazaar. It is 

concluded that due to modernism's influence on traditional architecture, the modern form 

and standard content of the Bazaar should be changed in terms of physical, symbolic, 

range, and atmosphere. Second, the traditional form and modern content should be such 

that the Bazaar retains its classic appearance. Because its Identity, character, and 

uniqueness from past to present are appreciated. This is why it is constantly used and 

transferred to the next generations. In this regard, the space has a value of memory. Each 

space and place describes each generation's history and different scenarios; each generation 

creates and reflects their memories in their living environment and places. By looking at 

these unforgettable places, every new generation remembers and revives their history and 

culture. Places and buildings without history and memory always force people to seek their 

own Identity. An unidentified living space derives from an unidentified generation. 

Therefore, architecture and urban design are responsible for protecting people's Identity 

and are the best weapon to deal with a lack of Identity. 

 

REFERENCES 

Abbas Zadegan, M., & Azari, A. (2009). Spatial Analysis of the Role of Bazaar in Iranian 

Cities. Abadi Journal, 64, 26-30. 

Ahlers, E. (1994). Islamic East City; Model and Reality. (M. &. Momeni, Ed.) Geography 

Research, 1(9), 166-187. 

Asl-e Sarirai, F. (2007). Investigation of Anthropological Features of Tabriz Bazaar, MA 

Thesis. Tehran: The Central Unit of Azad Islamic University. 

Assari, A., Mahesh, T.M., Emtehani, M.R., Assari, E. (2011). Comparative Sustainability of 

in Traditional Iranian Cities: Case studies in Isfahan and Tabriz. Int. J. Tech. Phys. 

Problems Eng., 3, 18-24. 

Biglari, E. (1976). The Iranian Bazaars. Journal of Architecture and Art, 1(162), 47-56. 

Darmesteter, J. (2015, 3, 27). Encyclopedia Iranica I. Retrieved 12 17, 2020, from 

https://rch.ac.ir: 

https://rch.ac.ir/article/Details/9002?%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B

3%D8%AA%D8%AA%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%85 

Esmaili Sangari, H., Omrani, B. (2007). History and Architecture of the Tabriz Bazaar (1 ed., 

Vol. 1). Tabriz: Sotoudeh. 

Golkarian, G. (2019). Globalization and Its Impacts on Iranian Culture. Universal Journal of 

History and Culture, 1(1), 1-11. Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/en/pub/ujhc/issue/44119/524365 

Golkarian, Sh. 2021. The impact of modernization on the traditional commercial typologies in 

the Tabriz region. 1-225. Thesis (Ph.D.), Architecture faculty, Near East University. 

Golkarian, Sh. 2021. Cultural challenges between local and western commercial typologies 

(case study: Tabriz bazaar based on ahi evran culture). Turkey: Dergi Park, Milli 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

391       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Folklor Press. Volume 17: Issue 132, 179 – 197. Link: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/millifolklor/issue/66376/904284 

Khorrami Rouz, R. (2014). From Bazaars to Shopping Centers. Mediterranean Journal of 

Social Sciences MCSER Publishing, 5(23), 37-38. 

Manuchehri, B., & Tork, M. (2014). The Role of the Bazaars in Islamic Cities of Iran. In N. 

U. Management (Ed.), 6th National Urban Organization and Management. Iran: 

National Urban Organization and Management Journal. 

Marsousi, N., & Bagher Khani, M. (2011, Spring). The study of the economic function of 

Tabriz Bazaar and its surrounding. (G. R. Quarterly, Ed.) 75, pp. 133-152. 

Mohammadzadeh, R., & Fallahinejad, H. (2009). Comparative Analysis of Development of 

Pedestrian Zones in the Old Bazaar and Auto-free Tarbiat Street. Honar-ha-ye Ziba 

Journal, 38, 85-92. 

Pirnia, M. K., & Memarian, G.H. (2006). An Introduction to the Islamic Architecture of Iran. 

In M. K. Pirnia, An Introduction to the Islamic Architecture of Iran. (p., 24). Tehran: 

Iran University of Science and Technology. 

Pourahmad, A. (2000). Geography and Function of Kerman Market. In A. Pourahmad, 

Geography and Function of Kerman Market. Kermanshah: Kermanshah Center Press. 

Pourjafar, M. R., & Amini, M., & Varzaneh, E. (2014, September 10). Role of Bazaars as a 

unifying factor in traditional cities of Iran: The Isfahan Bazaar. ScienceDirect, 3(10-

19), 10. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2013.11.001 

Rahnamaei, M., & Shahosseini, P. (2004). Urban Planning Processes in Iran. Tehran: Samt. 

Soltanzadeh, H. (1983). Ravande Sheklgiri Shahr va Markaze Mazhabi Dar Iran (3rd ed.). 

Tehran: Agah Press. 

Yazdani, M. H., & Pourahmad, A. (2007, Spring). Impact of Modernism on the City 

formation, Case study: Tabriz. Jahad, 1, 29-52. Retrieved from 

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=69678 

 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

392       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye
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ÖZET 

Endüstrinin değişik alanlarında birçok plastik malzeme geleneksel malzemelerin yerini 

almaktadır. Plastiklerin yaygın kullanım alanlarından birisi de aşınmaya maruz kalan 

malzemelerdir. Saf olarak kullanılan plastikler yeteri aşınma direnci sağlayamazken bazı katkı 

malzemeleri kullanılarak plastik esaslı kompozitler üretilirler. Polimer kompozitler ise saf 

polimerlere göre yeterli aşınma direncini sağlayabilmektedir. Buradan hareketle polimer 

malzemelerin aşınma direncini artırabilmek için katkı malzemesi olarak silis dumanı 

kullanılmıştır. Silisyum dumanı demir-silisyum alaşımlarının üretimi esnasında saf kuvarsın 

yaklaşık 2000
o
C sıcaklıktaki elektrik fırınlarında kok kömürü yardımıyla indirgenmesi 

sonucunda oluşur. Silisyum dumanı, %85 ile %98 arasında silis içeren amorf yapılı çok ince 

partikül boyutlu malzemelerdir. Bu silis dumanı adı verilen malzemelerin polimerik 

malzemelerde kullanımı ile ilgili olarak literatürde oldukça az çalışmaya rastlanmıştır. Silis 

dumanının plastiklerde muhtemel kullanılabilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma, saf yüksek yoğunluklu polietilen polimeri ile farklı oranlarda (ağırlıkça %5 ve 

%10) silis dumanı katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozitlerin aşınma ve sürtünme 

performanslarını belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Saf YYPE ile YYPE-5SiD ve YYPE-

10SiD kompozit aşınma test numuneleri önce mekanik mikserde sonrada sıcak/soğuk pres 

kullanılarak üretilmiştir. Aşınma ve sürtünme deneyleri için disk üzerinde pim (PoD)olacak 

şekilde dizayn edilmiş aşınma cihazı kullanılmıştır. Tribolojik deneyler iki farklı yükte (40N 

ve 80N) ve 1.0m/s kayma hızında yapılmıştır. Deneyler kuru ortam şartlarında ve ortam 

sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Aşınma ve sürtünme deneylerinde deneylerde kullanılan 

malzemelerin spesifik aşınma oranı ile sürtünme katsayısı, pim ve disk temas yüzeyi 

sıcaklıkları tespit edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda uygulanan yükler altında 

en fazla aşınma oranı 6.61x10
-16

 m
2
/N değeri ile saf yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) 

termoplastik polimerinde elde edilmiştir. Bu malzemeyi 1.37x10
-16

 m
2
/N değeri ile %10 silis 

dumanı katkılı YYPE polimer kompoziti takip etmiştir. En az aşınma oranı ise 0.67x10
-16

 

m
2
/N değeri ile %5 silis dumanı katkılı YYPE polimer kompozitinde elde edilmiştir. En 

yüksek sürtünme katsayısı %10 silis dumanı katkılı YYPE polimer kompozitinde elde 

edilirken en az sürtünme katsayısı ise saf YYPE polimerinde elde edilmiştir. Saf YYPE ile 

YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin aşınma yüzeyleri optik mikroskop kullanılarak 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit, Triboloji, YYPE, silis dumanı, Aşınma  

 

ABSTRACT 

Many plastic materials are replacing traditional materials in different areas of the industry. 

One of the common areas of use of plastics is materials exposed to abrasion. While pure 
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plastics cannot provide sufficient wear resistance, plastic-based composites are produced 

using some additives. Polymer composites can provide sufficient wear resistance compared to 

pure polymers. From this point of view, fume silica was used as an additive material to 

increase the wear resistance of polymer materials. Fumed silica is formed as a result of the 

reduction of pure quartz with the help of coke in electric furnaces at a temperature of about 

2000
o
C during the production of iron-silicon alloys. Fumed silica is an amorphous, very fine 

particle-sized material containing between 85% and 98% silica. There are very few studies in 

the literature on the use of these fumed silica materials in polymeric materials. This study was 

carried out for the possible use of fumed silica in plastics. This study was carried out to 

determine the wear and friction performances of pure high density polyethylene (HDPE) 

polymer and high density polyethylene composites filled with fumed silica at different ratios 

(5wt.% and 10 wt.%). Pure HDPE and HDPE-5SiD and HDPE-10SiD composite wear test 

specimens were produced first in a mechanical mixer and then using a hot/cold press. For 

wear and friction tests, a wear test device designed with a pin (PoD) on the disc was used. 

Tribological tests were carried out at two different loads (40N and 80N) and 1.0m/s sliding 

speed. The experiments were carried out under dry conditions and at ambient temperature. In 

tribological tests, the specific wear rate and friction coefficient of the materials used in the 

experiments, pin and disc contact surface temperatures were determined. As a result of the 

experimental studies, the highest wear rate under the applied loads was obtained in pure high 

density polyethylene thermoplastic polymer with a value of 6.61x10
-16

 m
2
/N. This material 

was followed by HDPE polymer composite with 10wt.% fumed silica filler with a value of 

1.37x10
-16

 m
2
/N. The lowest wear rate was obtained in HDPE polymer composite with 5wt.% 

fumed silica additive with a value of 0.67x10
-16

 m
2
/N. The highest coefficient of friction was 

obtained in HDPE polymer composite with 10wt.% fumed silica filler, while the lowest 

coefficient of friction was obtained in pure HDPE polymer. The wear surfaces of pure HDPE  

and HDPE-5SiD and HDPE-10SiD composites were analysed using optical microscope. 

Keywords: Composite, Tribology, HDPE, Fume silica, Wear 

 

1. GİRİŞ 

Polimer malzemeler son yıllarda günlük hayatımızın hemen hemen her alanında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Hafiflik, üretim kolaylığı, tokluk, birçok kimyasallara direnç özellikleri 

yanında düşük mukavemet, çizilebilmeleri ve UV dirençlerinin düşük olması gibi 

dezavantajlara sahiptir. Plastikler içerisinde termoplastikler daha yaygın kullanım alanı 

bulmaktadır. Termoplastikler de yaygın kullanılan plastikler, mühendislik plastikleri ve 

yüksek performanslı plastikler olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Yaygın kullanılan 

plastiklerden birisi de polietilen polimerleridir. Alçak yoğunluklu polietilen ambalaj 

sektöründe oldukça yaygın kullanım alanı bulurken Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) ise 

daha rijit, tokluk ve aşınma direnci istenen yerlerde kullanılmaktadır. Ancak bu avantajları 

yanında YYPE polimerinin mekanik özelliklerinin düşük olması bazı katkı malzemelerinin 

polimer malzeme bünyesinde kullanılması ihtiyacını doğurmaktadır. Polimer malzemelerin 

kullanılacağı alanda gerekli olan şartları karşılayabilecek özellikleri sağlayabilecek katkı 

malzemeleri kullanılmaktadır. Bunun için karbon elyaf, aramid elyaf ve cam elyaf gibi 

mukavemet artırıcılar kullanılabilmektedir. Buna ilaveten talk, kaolin, cam bilya, silisyum, 

karbon siyahı, grafit, kalsit ve silis dumanı katkılarda kullanılabilmektedir. 

Silis dumanı (SiD), silisyum metalinin veya ferrosilisyum alaşımlarının üretimi sırasında 

kullanılan elektrik ark fırınlarında yüksek saflığa sahip kuvarsın kömür ve odun parçacıkları 

ile indirgenmesi sonucu elde edilen çok ince taneli bir tozdur ve endüstriyel bir atık olarak 

değerlendirilir. Bu atıklar hem dünyada hem de ülkemizde oldukça fazla üretilmektedir. Bu 

atıklar, hem insan sağlığı hem de çevre açısından tehdit oluşturmaktadır. Kaynakların verimli 

kullanılması, çevrenin korunması ve atıkların bertaraf edilmesi son yıllarda insanoğlunun 
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üzerinde çalıştığı önemli konulardan birisidir. Bu nedenle atık olan silisyum dumanı, uzun 

yıllardan beri inşaat sektörü ve çimento sektöründe katkı maddesi olarak kullanım alanı 

bulmuştur[1-16].  

Ancak atık durumda bulunan malzemelerin kullanım alanlarını genişletmek ve bertaraf için 

araştırmaların yoğunlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu endüstriyel alanlardan birisi 

de plastik sektörüdür. Ancak silisyum dumanı atık malzemelerinin katkı malzemesi olarak 

plastik sektöründe kullanımı ile ilgili literatürde az çalışmaya rastlanmıştır [17-22]. 

Endüstride aşınmaya maruz kalan birçok makine elemanının imalatında poliamid, Poli-tetra-

flor-etilen (PTFE) Poli-oksi-metilen (POM) ve yüksek yoğunluklu polietilen aşınma direnç 

özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.  Burç, rulmanlı yatak, conta ve dişli gibi birçok 

makine elemanının aşınma direncini artırmak için atık durumda olan silis dumanı 

partiküllerinin YYPE polimer ana matrisine katılarak polimer kompozit yapılması fikri 

oluşmuştur. Bu deneysel çalışmada silis dumanı partiküllerinin YYPE polimer ana matrisine 

ağırlık olarak farklı oranlarda (%5 ve %10) katılmasıyla kompozit malzeme üretilmiştir. 

Endüstride çalışan birçok makine elemanı çalışma ortamında farklı etkileşmelere maruz 

kalmaktadır. Yani makine elemanına etki eden yük, dönme hızı, ortam sıcaklığı gibi çalışma 

şartları makine elemanının ömrünü etkiler. Bu sebeple %5 oranında silis dumanı ve %10 

oranında silis dumanı içeren kompozitlerin aşınma davranışları incelenmiştir. Aşınma 

deneyleri, 40 ve 80N yükler altında ve 1.0 m/s kayma hızında kuru kayma şartlarında 

gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda silis dumanı partikülleri içeren kompozitlerin aşınma 

ve sürtünme davranışlarına silis dumanı katkı oranının etkisi, uygulanan yükünve kayma 

hızının etkisi incelenmiştir. Buna ilaveten aşınma deneyleri sonucunda saf YYPE ve 

YYPE/SiD kompozit pim ve karşı çelik disk numunelerinin aşınma yüzey mikroyapı 

incelemeleri optik mikroskop kullanılarak yapılmıştır.  

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Materyal ve Metot 

2.1.1. Malzeme: 

Triboloji deneylerinde ana matris malzemesi olarak yüksek yoğunluklu polietilen polimeri 

kullanılmıştır. YYPE polimeri, Sabic firmasından satın alınmıştır. Yoğunluğu 0.94 g/cm
3
 olan 

polimerin ergime akış indeksi 0.45 g/10 dakika olup ekstrüzyonla şekillendirilmeye uygun bir 

polimer çeşididir. Katkı malzemesi olarak kullanılan silis dumanı, Antalya Etibank Ferrokrom 

fabrikalarından temin edilmiş olup yoğunlaştırılmamış silis dumanı çeşididir.  

2.1.2. Metot: 

Yapılan deneysel çalışmada, silis dumanı katkılı YYPE polimer kompozitler üretilmiştir. 

Bunun için YYPE ana matrisine ağırlıkça %5 ve %10 oranlarında olacak şekilde silis dumanı 

ilave edilmiştir. YYPE matrise silis dumanı ilavesi mekanik mikser ve sıcak/soğuk pres 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. YYPE polimer ana matris malzemesi önce mekanik mikserde 

karıştırılmış sonra silis dumanı katkısı ilave edilerek kompozit hamuru üretilmiştir. Elde 

edilen hamur test kalıbına yerleştirilmiş ve sıcak kalıpta basılmıştır. Kalıp sıcaklıkları 190
o
C 

olarak ayarlanmıştır. Pres basıncı ise üç kademeli olarak ayarlanmıştır. Birinci kademede 30 

bar 120 saniye, ikinci kademede 60 bar 120 saniye ve üçüncü ve son kademede ise 100 bar ve 

180 saniye olarak ayarlanmıştır. Sıcak kalıpta basılan test numuneleri soğutulmak amacıyla 

soğuk prese alınmıştır. Soğuk preste ise uygulanan basınç 100 bar, soğutma süresi ise 180 

saniye olarak belirlenmiştir.  

2.2. Tribolojik Testler  

Tribolojik deneyler pin-on-disk aşınma cihazında oda sıcaklığında ve kuru ortam şartlarında 

gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan pim malzemeler silindirik şekilli olup  6 mm 

çapında ve 50 mm uzunluğundadır. AISI 316L paslanmaz çeliği karşı disk malzeme olarak 

kullanılmıştır. Disk numunelerin yüzey pürüzlülüğü ortalama 0.35-0.45 µm olarak 

ölçülmüştür. Her bir aşınma deneyi minimum üç kez tekrarlanmıştır. Çalışmada grafiklerde 
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kullanılan verilerde ortalama aritmetik değerler kullanılmıştır. Silis dumanı katkılı 

kompozitlerin sürtünme katsayısı aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. Formüldeki Fs yanal yük 

olup load-cell ile ölçülmüştür.  

µ =
Fs

FN  
      

Yukarıdaki formülde µ;sürtünme katsayısını, Fs; yanal yükü ve FN ise normal yükü ifade 

etmektedir. 

Kompozitlerin aşınma oranı (WR) ise aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.  

WR =
Δm

ρ. N. L  
     (𝑚2/𝑁) 

Formülde Δm; ağırlık kaybını, L; kayma yolunu, N; normal yükü, ρ ise polimer/kompozittin 

yoğunluğunu ifade etmektedir. 

 

Deneylerde kullanılan polimer/kompozit pim ve çelik disklerin aşınma deneyi süresinde 

yüzey sıcaklıkları kızıl ötesi termometre ile ölçülmüştür. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Şekil 1. 40N yük altında ve 1.0 m/s kayma hızında saf YYPE polimeri ile YYPE-5SiD ve 

YYPE-10SiD kompozit malzemelerin kayma yoluna bağlı olarak sürtünme katsayılarının 

değişimini göstermektedir.  Şekil 1a da görüldüğü gibi saf YYPE polimeri yaklaşık 500 m yol 

katettikten sonra stabil hale gelmiştir. Ancak Şekil 1b ve c’de görüldüğü gibi %5 ve %10 Silis 

dumanı katkılı YYPE kompozitlerin her ikisi de yaklaşık 750m yol katettikten sonra stabil 

hale gelmiştir.  

Saf YYPE polimeri ile farklı oranlarda (%5 ve %10) silis dumanı ilave edilmiş yüksek 

yoğunluklu polietilen polimer kompozitlerin sürtünme katsayısının değişimi silis dumanı 

katkı oranına bağlı olarak Şekil 2’ de verilmiştir. Şekilde açıkça görüldüğü gibi yüksek 

yoğunluklu polietilen polimerine ilave edilen silis dumanı katkı oranının artırılması 

sonucunda kompozit malzemelerin sürtünme katsayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. 40N 

yük altında ve 1.0 m/s kayma hızında gerçekleştirilen deneyler sonucunda saf YYPE polimeri 

ile YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitleri sürtünme katsayısı değerleri sırasıyla 0.15, 

0.20 ve 0.17 olarak tespit edilmiştir. YYPE polimerine göre kıyaslandığında 40N yük altında 

ve 1.0m/s kayma hızında YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin sürtünme 

katsayısındaki artış oranı yaklaşık olarak sırasıyla %33 ve %13 oranında olmuştur.80N yük 

altında ve 1.0 m/s kayma hızında yapılan deneyler sonucunda ise saf YYPE polimeri, YYPE-

5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin sürtünme katsayısı değerleri sırasıyla 0.14, 0.16 ve 0.24 

olarak tespit edilmiştir. 80 yük altında YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitin saf YYPE 

polimerine göre sürtünme katsayısındaki artış sırasıyla %14.2 ve %71.4 oranında olmuştur. 

Yükün 40N’dan 80N’a yükseltilmesi sonucunda saf YYPE polimeri ile YYPE-5SiD 

kompozitin sürtünme katsayısında %6.6 ve %20 oranında azalma gözlenirken YYPE-10SiD 

kompozitin sürtünme katsayısında artış tespit edilmiştir. Yüke göre artış oranı ise %140 

oranında olmuştur.   
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a) Saf YYPE     b) YYPE-5SiD 

 

 

      c) YYPE-10SiD  

 

Şekil 1. Saf YYPE polimeri ile %5 ve %10 oranlarında silis dumanı katkılı YYPE 

kompozitlerin kayma yoluna göre sürtünme katsayısının değişimi (Yük:40N, Hız:1.0m/s) 
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Şekil 2. Saf YYPE polimeri ile %5 ve %10 oranlarında silis dumanı katkılı YYPE 

kompozitlerin sürtünme katsayısının  uygulanan yüke göre değişimi 

 

Şekil 3’ de saf YYPE polimeri ile YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin 40N ve 80N 

gibi farklı yükler altındaki aşınma oranının silisyum dumanı katkı oranına göre değişimi 

verilmiştir. 40N yük altında 1.0m/s kayma hızında gerçekleştirilen aşınma deneylerinde 

katkısız YYPE polimerinin aşınma oranı 6.61x10
-16

 m
2
/N olarak belirlenirken YYPE-5SiD ve 

YYPE-10SiD kompozitlerin aşınma oranları ise sırasıyla 1.35x10
-16

 m
2
/N ve 1.37x10

-16
 m

2
/N 

olarak belirlenmiştir. Saf YYPE polimerinin aşınma oranına göre kıyaslama yapılırsa YYPE-

5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin aşınma oranlarında yaklaşık sırasıyla %79.5 ve %79.2 

oranında azalma olduğu tespit edilmiştir. 80N yük altında saf YYPE polimerinin aşınma oranı 

1.32x10
-16

 m
2
/N olarak belirlenirken YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin aşınma 

oranları ise sırasıyla 0.677x10
-16

 m
2
/N ve 2.06x10

-16
 m

2
/N olarak belirlenmiştir. Yani 80N 

yükte saf YYPE polimeri ile kıyaslandığında YYPE-5SiD kompozitinin aşınma oranında 

yaklaşık %64.3 azalma ancak YYPE-10SiD kompozitinin aşınma oranında ise %56 oranında 

artış tespit edilmiştir. Yani 80N yüke kadar YYPE-5SiD kompozit oldukça iyi performans 

gösterirken silisyum dumanı oranı arttıkça yani (YYPE-%10SiD) aşınma oranında artış 

gözlenmiştir. Bunun sebebi saf YYPE polimer matrisine ilave edilen silisyum dumanı 

partiküllerinin matrisle iyi bir bağ yapamaması ile açıklanabilir. 
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Şekil 3. Saf YYPE polimeri ile %5 ve %10 oranlarında silis dumanı katkılı YYPE 

kompozitlerin aşınma oranının uygulanan yük ile değişimi 

 

Şekil 4’(a-f)’de 80N yük altında ve 1.0m/s kayma hızında yapılan aşınma deneylerinde saf 

YYPE polimeri ile YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin ve karşı disk malzemelerinin 

aşınma deneyi sonucunda oluşan aşınma yüzey mikroyapı görüntüleri verilmiştir. Şekil 5’de 

ise YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin çalıştığı çelik disk aşınma yüzeyi görüntüleri 

verilmiştir. Şekil 4a,c ve e sırasıyla katkısız YYPE, YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD 

kompozitlerin aşınma yüzey mikroyapı görüntülerini göstermektedir. Saf YYPE, YYPE-5SiD 

ve YYPE-10SiD kompozit malzemelerle çalışan karşı çelik disklerin aşınma yüzey mikroyapı 

görüntüleri ise Şekil 4b,d ve f ‘de sırasıyla verilmiştir. Şekil 4a’da görüldüğü gibi saf YYPE 

polimerinin aşınma yüzeyi oldukça düzgün olduğu gözlenmiştir. Karşı disk yüzeyinde ise 

hemen hemen ince bir film tabakasının oluştuğu (koyu gri bölgeler) gözlenmiştir (bakınız 

Şekil 4b). Şekil 4c’de verilen YYPE-5SiD kompozitin aşınma yüzeyi incelendiğinde derin 

aşınma izlerinin oluştuğu gözlenmiştir. Kompozitin çalıştığı karşı çelik disk yüzeyinde ise 

(bakınız Şekil 4d) ince film tabakasının kısmen oluştuğu gözlenmiştir. Muhtemelen kompozit 

bünyesine %5 oranında katılan silisyum dumanı partikülleri az olduğu için çelik disk 

yüzeyinde oluşan film tabakasını kısmen kaldırdığı söylenebilir (bakınız Şekil 5a). Şekil 

4e’de verilen YYPE-10SiD kompozitin aşınma yüzeyi incelendiğinde ise YYPE-5SiD 

kompozit malzemesine göre çok daha derin ve geniş aşınma izleri gözlenmiştir. Karşı çelik 

disk yüzeyinde ise (bakınız Şekil 4f) film tabakasının var olduğu ancak çok az olduğu 

belirlenmiştir. Bunun sebebi ise kompozit bünyesinde yüksek oranda bulunan silisyum 

dumanı partiküllerinin muhtemelen çelik disk yüzeyinde oluşan film tabakasını partiküllerin 

zımparalama görevi yaparak kaldırdığı ile açıklanabilir (bakınız Şekil 5b) 

 

 

 

 

 

 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

399       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

 

 

Pim Disk 

  
a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

 

Şekil 4. Aşınma deneyi sonucunda pim numunelerin ve çelik disk aşınma yüzeyi optik 

mikroskop görüntüleri a) YYPE polimeri  b) YYPE-disk  c) YYPE-5SiD  d) YYPE-5SiD-disk  

ve e) YYPE-10SiD  F) YYPE-10SiD-disk 
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a) YYPE-5SiD-disk b) YYPE-10SiD-disk 

Şekil 5. Aşınma deneyi sonucunda paslanmaz çelik disk aşınma yüzeyi görüntüleri a) YYPE-

5SiD-disk ve b) YYPE-10SiD-disk 

 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

40N ve 80N yüklerde ve 1.0m/s kayma hızında gerçekleştirilen deneylerde aşağıdaki sonuçlar 

çıkarılmıştır. 

1. Saf YYPE polimeri ile YYPE-5SiD ve YYPE-10SiD kompozitlerin sürtünme katsayısı 

değerleri 40N yük altında sırasıyla 0.15, 0.20 ve 0.17 olarak tespit edilmiştir. 80N yük 

altında ise sürtünme katsayısı değerleri sırasıyla 0.14, 0.16 ve 0.24 olarak tespit edilmiştir. 

 

2. Uygulanan yükün artırılması (40N’dan 80N’a) saf YYPE polimeri ile YYPE-5SiD 

kompozitin sürtünme katsayısı sırasıyla %6.6 ve %20 oranında azalmıştır. YYPE-10SiD 

kompozitin sürtünme katsayısı ise %41 oranında artmıştır. 

 

3. YYPE bünyesine ilave edilen silis dumanı katkısının artması ile pim ve disk yüzey 

sıcaklıklarının artmasına sebep olmuştur. 80N altında en yüksek pim sıcaklığı (47.4
o
C)  ve 

disk sıcaklığı (48.8
o
C) elde edilmiştir.  

 

4. En yüksek aşınma oranı 80N yük altında 2.06x10
-16

 m
2
/N değeri ile YYPE-10SiD 

kompozitinde elde edilmiştir. En düşük aşınma oranı ise 0.677x10
-16

 m
2
/N değeri ile 

YYPE-5SiD kompozitinde 80N yük altında elde edilmiştir.  

 

5. Saf YYPE polimeri ile YYPE-5SiD kompozitinde adhezif aşınma mekanizması 

gözlenirken YYPE-10SiD kompozit malzemesinde abrazif aşınma mekanizması 

gözlenmiştir.  

 

6. Bu çalışmada kullanılan malzemeler arasında YYPE-5SiD kompoziti en iyi aşınma direnci 

göstermiştir. Bu sebeple burç, rulmanlı yataklar, makara ve kayan kızak gibi makine 

uygulamalarında saf YYPE yerine %5 silisyum dumanı katkılı YYPE kompoziti 

kullanılması aşınma ömrünü ömrünü önemli derecede artıracağı tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Bilimin ve bilimsel teknolojinin gelişmesiyle, beslenme alışkanlıkları ve hastalıklar arasında 

ilişki ortaya çıkmakta, bu durum da bir çözüm önerisi olarak besin zenginleştirmeyi gündeme 

getirmektedir. Günümüzde çeşitli faktörler nedeniyle sağlıklı beslenmenin gerçekleşemediği 

ya da gerçekleşse bile; hastalıklar, emilim kusurları ya da riskli gruplarda besin ögelerinin 

vücutta kullanımlarının veya ihtiyaçlarının sağlıklı bireylere göre daha farklı olması 

sebebiyle, besin yetersizlikleri ve buna bağlı sağlık sorunları meydana gelmektedir. Besin 

zenginleştirme, bu tip sağlık sorunlarını önlemek ya da önlenemediği durumlarda ise 

prevelansını azaltmak amacıyla kullanılan uygulamalardır. Besin zenginleştirme uygulamaları 

kimi zaman uygulanacak olan bölgedeki yönetici kurumlar tarafından zorunlu olarak, kimi 

zaman ise gıda üreticilerinin devlet tarafından zenginleştirme konusunda teşvik edilmesiyle ya 

da yalnızca üreticilerin kar elde etmesi amacıyla gerçekleşebilmektedir. Besin 

zenginleştirmenin; toplu zenginleştirme, hedefe yönelik zenginleştirme ve pazar odaklı 

zenginleştirme gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bu üç zenginleştirme çeşidinde de hedef kitle, 

hedef kitlenin büyüklüğü ve zenginleştirmenin amacı değişiklik gösterebilmektedir. Ancak 

hangi sebepten olduğu fark etmeksizin, başarılı bir zenginleştirme uygulamasının istenilen 

amaca uygun gerçekleşmesi için, gerekli kurumlar tarafından denetlenmesi ve belli ilkeler 

doğrultusunda uygulanması önerilmektedir. Bu ilkeler dünyada gıda ortamının zamanla 

farklılaşmasından kaynaklı devamlı değişip dönüşmektedir. Ancak devamlı değişip dönüşüyor 

olmasına karşın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 1995’te düzenlediği bir 

toplantıda, besin zenginleştirmenin başarılı gerçekleşmesi ile ilgili konular tartışılmış ve bu 

konuda ilke olarak ele alınabilecek bazı başlıklar öne çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 

Gıda ve İlaç Dairesi ise 1980 yılında Gıda Takviye Politikası oluşturmuştur. Bu politikada da 

hala geçerliliğini sürdüren 6 temel ilke yer almıştır. Besin zenginleştirme uygulamaları 

geçtiğimiz yüzyılda da; beriberi, guatr, pellegra ve raşitzm gibi hastalıkları önlemek adına 

kullanılmış ve olumlu sonuçlar da alınmıştır. Günümüzde ise gelişmiş ülkelerde daha çok 

uygulanan besin zenginleştirme, gelişmekte olan ülkelerde de hızla çoğalmaktadır. Düşük ve 

orta gelirli ülkelerde besin zenginleştirmenin mikro besin yetersizliklerini gidermedeki olumlu 

etkileri ile ilgili kanıtlar halen oluşturulmaya devam ederken, yüksek gelirli ülkelerde güçlü 

kanıtlar mevcuttur. Örneğin pellegrayı önlemek adına 1928 yılında ABD’de fırıncılar gönüllü 

olarak ekmeğe mikro besin açısından oldukça zengin olan mayayı eklemişlerdir. Kuzey 

Amerika’da ise 1920 yılında tuza iyot eklenerek okul çocuklarındaki endemik guatr görülme 

sıklığı düşürülmüştür. Türkiye ise sağlıklı beslenme açısından incelendiğinde birçok faktörü 

kapsaması nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının birlikte görüldüğü bir 

ülkedir. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları (TBSA) verilerinin sonucunda, besin 

zenginleştirme ile ilgili çeşitli politika önerileri oluşturulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda 

TÜBER (Türkiye Besin Rehberi) 2015’te de hedeflenen çeşitli gruplar için zenginleştirilmiş 

ürünlerin kullanımı önerilmiştir. Türkiye’de ise en eskiye dayanan örnek, margarini A ve D 
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vitaminleri ile zenginleştirmek, tuzun ise iyotla zenginleştirilmesidir. Bütün bu olumlu 

etkilerin gerçekleşmesi için ise hedef grup ve kullanılacak yöntem doğru seçilmeli, belirlenen 

ilkeler doğrultusunda uygulanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: besin zenginleştirme, halk sağlığı, mikro besin yetersizlikleri  

 

 

ABSTRACT 
With the development of science and scientific technology, there is a relationship between 

nutritional habits and diseases, and this brings nutritional enrichment to the agenda as a 

solution proposal. Today, due to many various factors, healthy nutrition cannot be realized or 

even if it does; Nutritional deficiencies and related health problems occur due to diseases, 

malabsorption or because the use or needs of nutrients in the body are different in risky 

groups compared to healthy individuals. Nutrient enrichment is the applications used to 

prevent such health problems or to reduce their prevalence in cases where it cannot be 

prevented. Nutrient enrichment practices can sometimes be carried out by the governing 

institutions in the region to be implemented, sometimes by encouraging food producers by the 

state to fortify, or only for the producers to make a profit. Nutrient enrichment; There are 

varieties such as mass enrichment, targeted enrichment and market-oriented enrichment. In 

these three types of enrichment, the target audience, the size of the target audience and the 

purpose of the enrichment may vary. However, regardless of the reason, it is recommended 

that a successful enrichment practice be inspected by the necessary institutions and 

implemented in line with certain principles in order to achieve the desired purpose. These 

principles are constantly changing and transforming due to the fact that the food environment 

in the world is different over time. However, although it is constantly changing and 

transforming, at a meeting organized by the United Nations Food and Agriculture 

Organization in 1995, the issues related to the successful realization of nutritional enrichment 

were discussed and some topics that could be considered as a principle came to thefore. The 

United States Food and Drug Administration established a Food Supplement Policy in 1980. 

In this policy, there are 6 basic principles that are still valid. Nutrient enrichment practices in 

the last century; It has been used to prevent diseases such as beriberi, goiter, pellagra and 

rickets, and positive results have been obtained. Today, food fortification, which is more 

applied in developed countries, is rapidly increasing in developing countries. Evidence 

continues to be built on the positive effects of nutrient fortification in addressing 

micronutrient deficiencies in low- and middle-income countries, while strong evidence exists 

in high-income countries. For example, in 1928, bakers in the USA voluntarily added yeast, 

which is very rich in micronutrients, to bread. In North America, the incidence of endemic 

goiter in schools was reduced by adding iodine to salt in 1920. When Turkey is examined in 

terms of healthy nutrition, it is a country where the problems of developed and developing 

countries are seen together because it covers many factors. As a result of the Turkish 

Nutrition and Health Research (TBSA) data, it is aimed to create various policy 

recommendations on food fortification.At the same time, the use of enriched products was 

recommended for various targeted groups in TÜBER 2015. In Turkey, the oldest example is 

enriching margarine with vitamins A and D, and fortifying salt with iodine. In order to realize 

all these positive effects, the target group and the method to be used must be chosen correctly 

and applied in line with the determined principles. 

Keywords: nutrient enrichment, public health, micronutrient deficiencies 

 

1.2. Besin Zenginleştirme 
Günümüzde artan dünya nüfusu, kişilerin kırsal bölgelerden kentlere göç etmesi, iklim 

şartları, bilinçli bir şekilde beslenmenin az olması ve besin emilimini etkileyen tıbbi durumlar, 
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beslenme yetersizliklerinin ortaya çıkmasının başlıca sebepleri olmuştur [1-5]. Beslenme 

sebepli bu tip sağlık problemlerinin artışı ise problemleri önlemek için, içlerinde besin 

zenginleştirmenin de yer aldığı birçok çözüm üretilmesine sebep olmuştur [6]. Besin 

zenginleştirme, besinlerde eksik olan ya da kaybedilen besin ögelerini yerine koyarak ya da 

arttırmaya çalışarak, eklenen besin ögesinin eksikliğinden kaynaklanabilecek problemleri 

gidermeye odaklı bir yöntemdir [7]. Yerine “fonksiyonel besin, güçlendirilmiş besin, 

tasarlanmış besin” gibi kavramların da kullanılabildiği besin zenginleştirme, her hangi 

spesifik gereksinimi karşılayabilmek amacıyla spesifik olarak hazırlanmış besinler olarak da 

tanımlanabilir [8]. Dünya sağlık örgütü ise besin zenginleştirmeyi, besinlerin içeriklerini 

arttırmak ya da belirli eksiklikleri önleyerek sağlığa fayda sağlamak amacıyla gıda ürünlerine 

bilinçli olarak mikro ürünlerin bir ya da birden fazlasının eklenmesi olarak tanımlamıştır [9]. 

Problemleri önlemek adına üretilen çözüm önerilerinden hangisinin kullanılacağının 

belirlenmesi için ise, meydana gelen sağlık sorunun tam olarak bilinmesi ve hangi kitleye 

uygulanacağının de iyi seçilmesi gereklidir [6]. Vitamin ve mineral yetersizliklerinden 

kaynaklanan problemler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yetersizlik eğer halkın 

büyük bir bölümünde görülüyorsa, çözüm önerileri arasından besin zenginleştirmeyi seçmek 

daha uygun olacaktır [6]. Besin zenginleştirme, 1900’lü yıllarda başlamakta olup ve 

günümüzde FDA (Gıda ve İlaç İdaresi ) tarafından denetlenmektedir [10]. 

1.3. Besin Zenginleştirme Yöntemleri 

Besin zenginleştirme, oluşma yöntemlerine göre üç kategoriye ayrılır. Bu gruplar birbirinden 

farklı teknik ve işlem içermekte olup şunlardır; Endüstriyel zenginleştirme, 

biyozenginleştirme, evde zenginleştirme [11]. 

1.3.1. Endüstriyel Zenginleştirme 

Endüstriyel zenginleştirme, endüstrilerin kendi tercihlerine bağlı olarak uyguladıkları bir 

yöntemdir. Genelde bu yöntem, tüketilecek ürünün çekiciliğini ve pazarlamayı arttırmak için 

kullanılır, aynı zamanda bu yöntemde ambalajda bulunan gıda etiketinde zenginleştirmek 

amaçlı kullanılan bileşikler belirtilmektedir. Bu şekilde tüketicileri besin kalitesinden ziyade, 

zenginleştirilen besin içeriğine bağlı besin tercihinde bulunmaya yönlendirirler  [12]. 

Gıda endüstrisi, bazı zamanlarda gıdaları gönüllü olarak zenginleştirmiştir, ancak bununla 

birlikte bazı ülkelerde, besin ögesi eksikliklerinin çok olması ve bu eksikliklerin sağlık 

üzerindeki etkileri ile ilgili besinleri tüketenlerin ve hükümetin bilgilerinin eksikliği nedeniyle 

bu gerçekleşmemektedir. Tüketiciler istekte bulunmadan, endüstrinin besinleri 

zenginleştirmesi için gerekli motivasyon yoktur [13].  Öte yandan, gönüllü besin 

zenginleştirme, pazarlama açısından iyi bir araç olarak görev alabilir [12]. 

1.3.2. Biyozenginleştirme 
Biyozenginleştirme yöntemi ile besin zenginleştirme; bitkilerin üretimi esnasında 

biyoteknolojik yöntemlerle, daha verimli, dayanıklı ve zararlı ögelere ya da çevre koşullarına 

daha dirençli olabileceği, hem besin içeriklerinin hem de emilimlerinin farklılaştırılarak 

vitamin ve minerallerle genetiğinin değiştirildiği yöntemdir. Bu yöntemde farklı 

organizmalarda bulunup, genetiği değiştirilmesi hedeflenen organizmada bulunmayan 

içerikler de değiştirilebilir. Aynı zamanda besinin duyusal özelliklerini değiştirerek de mikro 

besinlerce zenginleştirilmiş bir ürün oluşturulabilir. Genetiği değiştirilen bu tip besin 

zenginleştirme yöntemine GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) da denilmektedir [11, 14]. 

Biyolojik zenginleştirme temelde bitki ıslahı (bitkinin genetik yapısını bazı genetik ve 

sitogenetik esasları baz alarak üretici ve tüketicinin taleplerine uygun şekilde değiştirmek) ya 

da agronomik (mineral gübre) yollarla yapılan zenginleştirmelerdir [15, 16]. 

Bütün bunlara ek olarak hedefler doğru belirlendiğinde, biyozenginleştirme yöntemi besleyici 

değerdeki besinlerin maliyet etkin bir şekilde oluşturulmasına olanak sağlayabilir [17]. 
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1.3.3. Evde Besin Zenginleştirme / Kullanım Noktası Zenginleştirmesi 

Evde besin zenginleştirme yöntemi, aslında bakıldığında tamamlayıcı besin desteğinin bir 

kategorisi olduğu söylenebilmekle birlikte yiyeceklerin yapımı ve tüketilmesi esnasında 

eklenebilecek değişik formlardaki vitamin ve minerallerdir de denilebilmektedir. Geçmiş 

yıllarda “evde besin zenginleştirme” olarak bahsedilen bu zenginleştirme yönteminden Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından, okullar ve mülteci kampları gibi besin zenginleştirmenin 

yapılabileceği ev dışı ortamları da kapsaması amacıyla 2012 yılında “kullanım noktası 

zenginleştirmesi” olarak da bahsedilmiştir. 

Bu yöntem yeni olmamakla birlikte Türk kültürünün geleneksel mutfak yöntemlerinde de 

sıklıkla karşılaşılmaktadır. Fazlasıyla besleyici olan ve Türk kültüründe de oldukça tüketilen 

tarhananın içine kalsiyum ve protein açısından zengin bir kaynak olan yoğurdun ilave 

edilmesi, Türk kültüründe rastlanılan evde zenginleştirme yöntemine örnek olarak verilebilir 

[11, 18]. 

Aynı zamanda bir başka evde zenginleştirme örneği olarak da Brezilya’da bu yöntem 

kapsamında 6-8 aylık bebeklerde rastlanılan A vitamini eksikliğini önlemek adına bebeklerin 

ek gıdalarına A vitamini bulunan destek tozları eklenmiş ve bu uygulamadan 4 ay sonrasında 

eksiklik oranının azaldığı görülmüştür[19]. 

2016 yılında ise 6-24 aylık bebekleri mikro besin alımı yönünden iyileştirmek, özellikle demir 

alımını düzelterek anemiyi önlemek amacıyla temel bir müdahale yöntemi olarak tamamlayıcı 

besinlerin mikro besin tozları ile zenginleştirilmesi konusunda öneride bulunulmuştur[18]. 

Mikro besin tozları ise, besinin duyusal özelliklerini değiştirmeden, tüketilecek besinin 

üzerine serpilebilen tek dozluk ve birden fazla mikro besin ögesi içeren paketlerdir[20]. 

1.4. Besin Zenginleştirme Çeşitleri 

Besin zenginleştirme çeşitleri üç ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar; toplu zenginleştirme, 

hedefe yönelik ve pazar odaklı zenginleştirmedir [21]. Besin zenginleştirme, mikro besin 

yetersizliğinin önüne geçmenin en uygun ücretli yöntemidir [21]. Dünya Banka’sı (The World 

Bank) ise besin zenginleştirme için “Başka hiçbir yöntem, bu kadar düşük ücretle ve bu kadar 

az bir zaman diliminde hayatları iyileştirmek için böyle büyük bir fırsat sunmuyor” ifadelerini 

kullanmıştır [22].  

1.5. Toplu Zenginleştirme 

Devlet yöneticilerinin zorunlu tuttuğu, eksikliğinde büyük sağlık problemlerinin ortaya 

çıkacağı mikro besin ögesi ya da ögelerinin, halkın çoğunluğunun sık sık kullandığı ekmek ve 

türevi ürünler, baharatlar, süt ürünleri ya da yağ gibi besinlere ilave edilmesidir [9]. Bu tür 

zenginleştirmeler halk sağlığı stratejisi olarak da kabul edilir [23]. 

1.6. Hedefe Yönelik Zenginleştirme 

Hedefe yönelik besin zenginleştirmede halktaki özel gruplar (mülteciler, yer değiştirmiş ve 

yerleri işgal altında olan kişiler, çocuklar gibi) belirlenir. Zenginleştirilen besin, bu grupların 

sık tükettiği besinler olarak tercih edilir ve eklenen mikro besin ögesiyle ortaya çıkacak tat, 

görüntü gibi değişiklikler gizlenir. Ve çoğu zaman takviye maliyeti eklenen besinin 

maliyetiyle uyumlu olacak şekilde olur [9]. 

1.7. Pazar Odaklı Zenginleştirme 

Üreticiler, sadece besinlerin besin değerini arttırmak için değil aynı zamanda sağlıklı 

beslenmeye yönelik girişimleri olan insanlara yönelik besinlerin çekiciliği attırmaya odaklı 

olacak bir şekilde de  besin zenginleştirme yöntemleri geliştirebilirler. Bu şekilde olan 

yönteme pazar odaklı besin zenginleştirme denir. Çoğu zaman bu yöntemle, toplu 

zenginleştirme yöntemiyle yetersiz karşılanabilecek besin ögelerinin karşılanması sağlanır. Bu 

yöntem gelişmekte olan ülkelerde daha az düzeydedir, ancak kentleşme arttıkça bu yöntemin 

kullanımının çoğalmasının doğal sonucu olarak, gelecekte öneminin de artması 

beklenmektedir. Bu yöntem bazı besin ögelerinin fazla alımına neden olabileceği için, tolere 
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edilebilecek en büyük miktarın bilinmesi, sabitlenmesi ve ürün etiketinde belirtilmesi 

önemlidir [9]. 

1.8. Besin Zenginleştirme İlkeleri 
Besin zenginleştirme ilkeleri dünya çapında oldukça çeşitlilik göstermektedir, bu da besin 

zenginleştirmeye yönelik farklı bakış açılarının gelişmesine neden olmuştur. 

Sanayileşmenin çok olduğu ülkelerde besin zenginleştirme parametreleri kanun ya da iş 

birlikleriyle düzenlenmektedir. Ancak bazı yerlerde zenginleştirilmiş besinler devlet 

tarafından hiçbir yönlendirme ve gözlemleme olmadan üretilir. Halk sağlığını korumak 

devletin görevi olması sebebiyle, zenginleştirilmiş besinleri tüketenlerin güvenliğini sağlamak 

ve zenginleştirme sebebiyle maksimum verimi elde etmek amacıyla devletin yönlendirmesi 

önerilir. 

Kanuni boyutta bakıldığında, zenginleştirme zorunlu ve gönüllü olacak şekilde ikiye ayrılır. 

Bu iki zenginleştirme için ayrım, zenginleştirilmiş besin grubunun hedeflenen mikro besin 

ögesi düzeyine zaman içinde ulaşıp ulaşmayacağının kesinlik düzeyidir. Kesinlik düzeyi 

arttıkça, zorunlu zenginleştirmenin hedef kitle tarafından tüketilmesi sağlanarak, 

sürdürülebilir ve zenginleşmiş bir besin kaynağı elde edilir. Ve bu sayede de halk sağlığına 

yararlı olması daha olası bir hale gelir [9]. Aynı zamanda eklenen besin ögesinin, 

zenginleştirilen besinin emilimini ve metabolizmasını da olumsuz etkilememesi ve kullanılan 

dozun da toksik olmaması gerekmektedir [24]. 

Mikro besin eksiklikleri ya da yetersiz besin alımı sebebiyle hastalık gelişme prevelansına 

bağlı zenginleştirme ihtiyacı belirlendikten sonra, zenginleştirilmiş besinlerin fizyolojik 

biyoyararlanımı, hem besin güvenliğini hem de etkinliği desteklemek adına dikkate 

alınmalıdır [24]. Örneğin folat gibi bazı besin ögelerinin serum konsantrasyonları, besinin 

zenginleştirilmiş olan halinde tek olduğu halinden daha yüksek görülmektedir [25]. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 20-23 Kasım 1995'te Roma'da Gıda 

Zenginleştirme: Teknoloji ve Kalite Kontrol konusunda Teknik Danışma toplantısı düzenledi 

[26]. Toplantıda şu konular tartışıldı; 

Zenginleştirici olarak kullanılan bileşiklerin gün geçtikçe çoğalması ve hedef gruplarına 

yönelik çeşitli araçların kullanılması gerekmesi ile, istenilen özellikleri kapsayan bir ürün elde 

etmek için en ideal teknolojilerin düşünülmesi gerekmektedir. 

 Aşırı tüketim riskinin düşük olması ve sabit bir tüketim modelinin olması 

 Depolama sırasında iyi bir stabiliteye sahip olması 

 Maliyetinin hedef kitleye uygun olması 

 Zenginleşen besin ile zenginleştirici bileşik arasında etkileşim olmaması 

 Sosyo-ekonomik durum çoğu öğünde var olmasını etkilememeli 

 Zenginleştirmenin halkın sınıfsal farklılıkları ile ilgisinin olmaması ve merkezi olması 

 Uygun bir zenginleştirme aracı seçimi 

Başarılı bir zenginleştirme için gereklidir[26]. 

Yukarıda bahsedilen ilkelerin dışında FDA ise 1980 yılında Gıda Takviye Politikası 

oluşturmuştur[27]. Bu politikada ise hala geçerliliğini sürdürmesine karşın besin 

eksikliklerinin yaygınlığının azalmasından kaynaklı besin ortamının önemli bir şekilde 

değiştiği belirtilen 6 temel ilke yer almaktadır [24]; 

1) Zenginleştirme harici tüketim, nüfusun önemli bir kısmı için istenilen miktarın altında 

olmalıdır. 

2) Zenginleştirilmiş besin, nüfusun besin alımına önemli bir katkı sağlayacak ölçüde 

olmalıdır. 

3) Zenginleştirilmiş besinden kaynaklanan ek besin alımı, temel besinlerin tüketimi ile 

birleştiğinde bir dengesizlik oluşturmamalıdır. 

4) Eklenecek olan besin maddesi uygun depolama ve kullanım koşulları içerisinde 

olmalıdır. 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

408       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

5) Eklenen besin ögesi, zenginleşen besinden fizyolojik olarak temin edilebilir. 

6) Potansiyel toksik alımlara yol açmayacağına dair makul bir güvence verilmelidir. 

Bütün bunlara ek olarak FDA besin zenginleştirmeyle ilgili kararların, zenginleştirmeye 

ilişkin daha önceki kılavuzların temelinde olduğu gibi, yalnızca diyet verilerinden ziyade 

öncelikle klinik ve biyokimyasal verilere dayanması gerektiğini belirtmiştir [28]. 

Özetle besin zenginleştirmenin belli ilkeler üzerinde yapılması gerekli olduğu için, 

zenginleştirme için kullanılan bileşiklerde gerekli yerler tarafından denetleme altında 

tutulmalı ve pazara çıkan besinlerin etiketlenmesi de gıda kodeksi standartlarına uyumlu 

olmalıdır [6]. 

1.9. Besin Zenginleştirme Nedenleri 

Sağlıklı beslenmede mikro besin ögelerinin görevi büyüktür, özellikle hastalıkların önlenmesi 

ve sağlığın olumlu yönde ilerlemesinde görev almaktadırlar [29]. Halk sağlında özellikle 

üzerinde durulan yetersizlikler hem çok sık rastlanılması hem de çocuk ölümleriyle bağlantılı 

olması sebebiyle A vitamini, demir ve iyot yetersizlikleridir [30]. Özellikle mineral 

eksikliklerinkilerinin davranış bozukluğu ile ilgili olduğu görülmüş, bazılarının yetersizliğinin 

Merkezi Sinir Sistemini de etkilediği bildirilmiştir [31].  

Besin Zenginleştirme ise, halkın radikal olarak besin tercihlerini ve yönelimlerini 

değiştirmeden, gerekli görülen besin ögelerinin halkın hedeflenen gruplarında tüketimini 

arttırmayı sağlamaktadır [32]. Sıklıkla kullanılan besinlerin tüketimi ve seçilen mikro besin 

ögelerinin tüketiminin arttırılması adına, besin zenginleştirme yöntemleri beslenme 

durumunun iyileştirilmesi için bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır [33]. Besin zenginleştirme 

için kişisel bir uyum gerekmez, bireyler besinleri her zaman tükettikleri şekilde tüketmeye 

devam ederler. Genellikle mevcut gıda üretim ve dağıtım sistemleri görev alır [21]. 

Örneğin ekmek ve makarnanın yaygın tüketildiği bölgelerde halkta sık görülen bir eksiklik 

olan demir eksikliğini önlemek adına, bu ürünleri demir ile zenginleştirmek oldukça çok 

görülen bir davranıştır [34]. Çünkü demir solunum, enerji üretimi, DNA sentezi, ve hücre 

çoğalmasını da kapsayarak vücudun pek çok biyolojik fonksiyonu için oldukça önemlidir 

[35].  

Yalnızca demir değil, diğer mikro besin eksiklikleri de, özellikle çocuklarda zayıf fiziksel ve 

zihinsel gelişim, hastalıklara karşı direncin zayıflaması, hastalıkların seyrinin daha çabuk 

kötüleşmesi, zeka geriliği, körlük, üretkenlik ve mevcut potansiyelde azalmayı da kapsayarak 

oldukça önemli gelişim sonuçlarını etkileyen küresel sağlık sorunları haline gelmiştir. Enerji-

protein malnütrisyonu ile mikro besin eksikliklerinin ayırt edici özelliklerinden biri ise mikro 

besin eksikliklerinin sağlık üzerindeki etkileri daha yavaş ortaya çıkar ve akut olarak 

görülmez. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise mikro besin eksikliğinin dünya çapında iki 

milyardan fazla insanda mevcut olduğunu öngörmektedir [36]. Bu tip nedenlerde göz önünde 

bulundurulduğunda Uluslararası Beslenme Konferansı’nda da mikro besin ögesi 

yetersizliklerinin önemi vurgulanmış ve besin zenginleştirmenin bir zorunluluk olduğu 

belirtilmiştir [37]. 

1.10. Besin Zenginleştirme’nin Dünyadaki Durumu 

Dünyada düşük ve orta gelirli ülkelerde beş yaş altı çocuk ölümlerinin %45’i anne ya da 

çocukların yetersiz beslenmesinden kaynaklanmaktadır [38]. En yüksek seviyede olan 

eksiklik Afrika ve Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinde görülmektedir. Açlığın 30 milyondan 

fazla bireyi etkilediği Etiyopya ve 200 milyona yakın açlık çeken insanın bulunduğu 

Hindistan, eksikliklerinden kaynaklanan problemlerde en çok nüfusa sahip ülkeler 

sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Okyanusya ve Latin Amerika’ da yetersiz beslenme 

problemlerinden etkileniyor [39]. Yine düşük ve orta gelirli ülkelerde genel problem gizli 

açlık ya da diyette temel vitamin ve minerallerin kronik eksikliğidir [40]. Gizli açlık ise; 

mikro besin yetersizliklerinin sonuçları çoğu zaman akut olmadığı ve geç fark edildiği için, bu 

tip yetersizliklerin bir diğer bahsediliş şeklidir [36]. 
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Zorunlu besin zenginleştirme yüksek gelirli ülkelerde gizli açlığı önlemek amacıyla 1920’li 

yıllardan beri kullanılsa da, düşük ve orta gelirli ülkelerde sıklığı daha azdır. Son yirmi 

senede, hızlı bir kentleşme, artan nüfus sayısı ve satın alma gücü gibi çeşitli sebeplerden 

kaynaklı düşük ve orta gelirli ülkelerde de gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 

yaygınlaşma da nüfusunun büyük bir kısmının işlenmiş besinlere bel bağlamasına sebep oldu 

[41, 42]. 

Ayrıca yüksek gelirli ülkelerde besin zenginleştirmenin mikro besin eksikliklerini gidermede 

faydalı olduğuna dair güçlü kanıtlar varken, düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde 

kanıtlar halen oluşturulmaya devam etmektedir. Ancak yakın dönemde besin zenginleştirme 

ile ilgili yapılan büyük ölçekli sistematik incelemeler sonucu besin zenginleştirmenin bazı 

olumlu etkileri doğrulanmıştır [43].  

Teknolojinin gelişmesi ve beslenme bilimindeki yeni gelişmelerle birlikte ürün çeşitliliği 

önemli ölçüde artmış ve birçok farklı kategori meydana gelmiştir. Fonksiyonel gıdalara 

yönelik olan ilgi 1990'lı yılların başında başlamış ve zamanla dünya gıda endüstrisinin hızla 

büyüyen sektörlerinden biri haline gelmiştir [8]. 

1.10.1 Besin Zenginleştirme’ye Dünyadaki Örnekler 

Besin zenginleştirme örnekleri 400’lü yıllara kadar dayanmaktadır. 400’lü yıllarda Doktor 

Melanpus, Pers askerlerinin gücünü arttırmak amacıyla şaraplara demir talaşı eklemiştir [44]. 

Fransız kimyager Jean Baptiste Boussingault ise Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki halk 

üzerinde, terk edilmiş bir madenden elde edilen tuzu tüketenlerin guatra yakalanmadıklarını 

gözlemledi. Sonrasında tuzu incelediğinde tuz da iyot bulunduğunu fark etti. Bu nedenle tiroit 

hastalıklarını önlemek için tuzun iyotla zenginleştirilmesini önermiştir [45] 

Kuzey Amerika’da ise ilk örneklerinin görüldüğü zorunlu besin zenginleştirme, 1920’li 

yıllarda tuza iyot eklenmesi ile olmuş, bu besin zenginleştirme programı ile de okul 

çocuklarında endemik guatr sıklığı %26-70’lerden %1-4’ lere kadar düşmüştür[46].  

ABD’de 1928 yılında B grubu vitaminlerinin eksikliğinin sık görülmesi nedeniyle çok fazla 

ölüm rapor edildi. Devamında pellegra nedeniyle yaklaşık 7.000 kişi öldü. Pellegra ise niasin 

yetersizliğinde görülen bir hastalıktır. Niasin ise B grubu vitaminlerinden B3’ü temsil eder. 

7.000 kişinin ölümünün ardından pellegra hastalığının beslenme ile ilgili nedenleri rapor 

edildi ve çözüm olarak 1938’ de, sentetik vitaminlerin maddi açıdan yüksek fiyatlarda olması 

sebebiyle fırıncılar gönüllü olarak, mikro besin yönünden zengin bir kaynak olan maya ile 

ekmekleri zenginleştirmeye başladılar. Bu çözüm yöntemi 1939‘da pellegra insidansında 

büyük bir azalmaya neden oldu [13, 47, 48]. 

Beriberi, B1 vitamini yetersizliğinde görülen bir hastalıktır ve devamında bir çok semptomu 

da arkasında getirir [49]. 1947 yılında ise Filipinler’de B1 vitamini yönünden zengin bir 

kaynak olan kahverengi pirincin parlatılmış pirinçle değiştirimesi sebebiyle nüfusun 

%12’sinden fazlasının beriberi hastalığından etkilendiği görülmüştür.1948 yılının Ekim 

ayından itibaren ise, parlatılmış pirinç B1 vitamini ile güçlendirilerek beriberi sebebiyle 

görülen ölümler %69 oranında azalmıştır [13]. 

1944'te, buğday ununun A, B1 ve B2 vitaminleri ile zenginleştirilmesi 22 eyalette zorunlu 

hale geldi. 1944'ten 1947'ye kadar olan sürede beriberi ortadan kaldırıldı ve yaşamın ilk 

yılında bebek ölüm oranı her 1000 canlı doğum için 102'den 61'e düştü [13]. 

Sofra tuzuna iyot eklenmesi ise endüstriyel besin zenginleştirmenin dünyada en sık rastlanılan 

uygulama şeklidir. Bu zenginleştirmenin zorunlu olarak ilk kullanılması 1924 yılında ABD, 

1922 yılında İsviçre ve Yeni Zelanda’dadır. Şu an ise dünya nüfusunun %70 ve daha fazlası 

sofra tuzunun iyot ile zenginleştirilmiş halini tüketiyor [50]. 

Besin zenginleştirmenin temel sebebi, beslene yetersizliklerini ve buna bağlı sorunların 

önlenmesi olduğu için, özel ürünlere ihtiyaç duyan, zorlu yaşam koşullarına sahip bireyler ya 

da besleyici gıdalara ulaşımın zor olduğu gruplara yönelikte zenginleştirme uygulamaları 

yapılabilir. Hedeflenen bu gruplardan biri de askerlerdir. İkinci Dünya Savaşında, ABD 
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askerlerine kısıtlı enerji aldıkları ve bu yetersizliğin kapatılmasını istedikleri için çikolatalar 

verirdi [51]. Günümüzde ise örneğin dövüş eğitimleri gibi yüksek fiziksel aktivite gereken 

aktivitelerin sonrasında demirin azalması sebebiyle özellikle kadın askerler için demir ile 

zenginleştirilmiş gıda ürünleri oluşturuldu [52, 53]. 

Bütün bunlara ek olarak, Danimarka’da ekmek ve tuz, yöneticiler tarafından zorunlu olarak 

2000 yılından beri iyot ile zenginleştirilmekte olup, margarin ve diğer yağ bileşenleri ise 

üreticilerin isteğine bağlı olarak A vitamini ile zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda 

Danimarka’da bir diğer isteğe bağlı zenginleştirme ise; un, kahvaltılık tahıllar ve meyve 

sularına eklenen, kalsiyum, fosfor, demir, B1 vitamini, B2 vitamini ve niasindir [54]. 

İtalya, İspanya ve Hollanda’da ise; tuzun iyot ile zenginleştirilmesi isteğe bağlıdır. Bunula 

birlikte Hollanda’da ekmeğe ilave edilen iyot ve margarine ilave edilen A vitamini ile D 

vitamini de üreticilerin isteklerine bağlıdır. Ancak Polonya’da tuza iyot eklenmesi ve 

margarine ilave edilen A ve D vitaminleri yöneticiler tarafından zorunlu hale getirilmiştir. 

İspanya’da ise zenginleştirme için zorunluluk olmamasına karşın tuzun iyotlanması teşvik 

edilmektedir ve zenginleştirilme miktarı ise RDA’ nın en az %15, en fazla %100’ünü 

karşılamalıdır [54]. 

İngiltere’de ise; beyaz ve kahverengi unun, kalsiyum, demir, tiamin ve niasin ile, margarinin 

ise A ve D vitamini ile zenginleştirilmesi zorunludur ancak zenginleştirilen besinin miktarı ile 

ilgili yasal bir kontrol yoktur [54]. 

1.11. Besin Zenginleştirme’nin Türkiye’deki Durumu 

Küreselleşme ile birlikte yaşam kalitesinin yükselmesi, sağlıklı bir hayat sürülmesi ve 

ekonomik olarak daha iyi seviyelere ulaşılması için toplumdaki kişilerin beslenme ile ilgili 

bilincini arttırarak yeterli ve dengeli beslenme olarak da bilinen sağlıklı beslenmenin yaşam 

biçimi haline getirilmesi gerekmektedir [55]. 

Türkiye sağlıklı beslenme açısından incelendiğinde birçok faktöre göre farklılıklar gösterdiği 

bu nedenle de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının birlikte görüldüğü bir 

ülkedir. Bu faktörlere ise; kırsal ve kentsel yerleşim bölgeleri, sosyo-ekonomik düzey ve 

mevsimler örnek olarak verilebilmekte olup beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarının 

oluşma sıklığını ve özelliklerini etkilemektedir. Bir diğer sorun ise beslenme konusunda 

yetersiz bilgilerin olmasıdır. Yetersiz bilgiler ise yanlış besin tercihleri, uygun olmayan 

hazırlama, pişirme ve saklama şekilleri nedeniyle beslenme kaynaklı problemlerin 

büyümesine neden olmaktadır [56, 57]. 

“Türkiye Beslenme Ve Sağlık Araştırmaları (TBSA)” verilerine göre kan değerleri ve 

araştırmaya katılan kişilerin beslenme alışkanlıkları kayıt altına alınmış ve mikro besin ögeleri 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin sonucunda özellikle; demir, D vitamini ve folik 

asit değerlerinin ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda göz önünde bulundurularak, eksikliği 

gözlemlenmiştir. Bu eksiklik sonucunda ise sağlıklı bir toplum noktasına ulaşmak için kanıta 

dayalı bir şekilde demir, folik asit ve D vitamini ile zenginleştirmelerin zorunlu olması 

üzerine politika önerileri oluşturulmak amaçlanmıştır [58]. 

Aynı zamanda TÜBER 2015’te tamamlayıcı beslenmeye geçip 6.ayda ayına uygun çorbaları 

tüketmeye alışan bebeklerin 7. ve 8. ayda mercimekli-kıymalı karışımlarla alıştıkları çorbaları 

zenginleştirerek daha koyu kıvamlı çorbaları tüketmeye geçiş yapmaları önerilmektedir. 

Ayrıca gebelikte demir eksikliği anemisi riskini azaltmak için hem demirin tüketilmesi 

önerilmiş, hem olmayan demirin tüketileceği durumlarda da zenginleştirilmiş tahıl ürünleri 

örnek verilerek, bunları emilimini arttırmak adına C vitamininden zengin kaynaklarla 

tüketilmesi önerilmiştir. Buna ek olarak zenginleştirilmiş tahıl ürünleri vejetaryen sporcular 

için de öneri olarak sunulmuştur [59]. 

1.11.1.Besin Zenginleştirme’ye Türkiye’deki Örnekler 

Türkiye’de ise besin zenginleştirmelerinin büyük bir kısmı yönetim tarafından zorunlu 

tutulmuyor olmasına rağmen çok fazla besin zenginleştirilmektedir. En eskiye dayanan 
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uygulamalar ise tuzun iyotla zenginleştirilmesi, margarinin ise A ve D vitaminleri ile 

zenginleştirilmesidir. Sonraki dönemlerde ise; pirinç unu ve makarnanın bazı B vitaminleri ve 

demir ile, çerezlerin A, C, bazı B vitaminleri ile, bisküvilerin A, D, E, bazı B vitaminleri, Ca, 

Fe, P ile buna ek olarak bebekler için olan bisküvilerin folik asit ile zenginleştirildiği 

görülmüştür [60]. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise Türkiye’de fonksiyonel gıda pazarında en çok odak 

noktası olan besinin süt ürünleri olduğu görülmüştür [61]. 

Süt ürünleri haricinde ise, yüksek lif ile zenginleştirilmiş bisküviler, kafein ile 

zenginleştirilmiş enerji içecekleri, mikro besin ögeleri ve fitokimyasallarla zenginleştirilmiş 

meyve suları da ülkemizde rastlanan besin zenginleştirme uygulamalarına örnektir [61]. 

1.12. Besin Zenginleştirme’nin Sağlığa Etkisi 

Besin zenginleştirme, sıklıkla rastlanılan besin alımı yetersizliklerini, buna bağlı sağlık 

fonksiyonlarına meydana gelen eksiklikleri düzeltmek ve oluşmasını engellemek, bir diyetin 

besin içeriğini dengelemek, üretim ve işleme esnasında meydana gelen kayıpları geri 

kazanmak ve sağlıklı beslenmeyi destelemek isteyen tüketicilere hitap eden bir uygulamadır. 

Geçtiğimiz yüzyılda da beriberi, guatr, pellegra ve raşitizm gibi hastalıkların oluşma riskini 

azaltmak için kullanılmıştır [24]. 

Örneğin 1936 ve 1937 yıllarında Conrad Elvehjem ve ekibi, köpekler ve fareler üzerinde 

niasinin köpeklerdeki kara dil hastalığını iyileştirebileceği üzerine araştırmalar ve deneyler 

yapıyorlardı, bu deneyler daha sonraki zamanlarda ise niasinin köpeklerdeki kara dili 

iyileştirmesinin keşfedilmesini sağlamıştır. Bu araştırmalardan çok daha öncesinden beri ise, 

köpeklerdeki kara dil ile insanlardaki pellegra arasında bir ilişki olduğu biliniyordu. Deneyin 

sonuçları da Eylül 1937'de Journal of the American Chemical Society'nin editörüne yazdığı 

bir mektupta yayınladı ve insanlarda pellegranın tedavisi için fare ve köpeklerde yapılan 

deneylerin etkisi oldukça açıktı. Öncesinde doktorlar pellegra için etkisiz tedavi yöntemleri 

benimsemişti ancak 1937’de tıp dünyası, niasin bakımından zengin gıdaların tüketiminin 

artmasının, pellegra sorununun giderilmesi için uygulanabileceğini biliyorlardı.1938'de bazı 

fırıncılar herhangi bir zorunluluk olmadan ekmeklerini yüksek vitaminli maya ile 

güçlendirmeye başladılar. Ancak ekmek güney ülkelerinde çok fazla tüketilmediği ve genelde 

evde yapıldığı için bu gönüllü zenginleştirmelerin güney üzerindeki etkileri belirsizdir [62, 

63]. 

Buna karşın yine de 1939 yılında Amerikan Tabipler Birliği'nin Gıdalar ve Beslenme 

Konseyi, "belirli temel gıdaların vitaminler ve minerallerle, özellikle de beyaz una tiamin, 

niasin, riboflavin, demir ve kalsiyum ilavelerinin takviye edilmesini belirli niteliklerle" teşvik 

etti [64]. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde erken besin zenginleştirme programları, eksikliğine 

odaklanılan hastalıkları ortadan kaldırmış olsa bile, daha güncel bir zenginleştirme önerisi ile, 

guatr veya raşitizm kadar yaygın olmayan nöral tüp defekti gibi gelişimsel bir sorunu hedef 

aldı [24]. Nöral tüp defekti ise oluşum sebeplerinden biri yetersiz folat alımı ile karakterize 

olmuş bir hastalıktır[65]. Bu bulgulara odaklanarak, ABD Halk Sağlığı Servisi 1992’de 

besinlerin folik asitle zenginleştirilmesini önermiştir [66]. 

Bir diğer zenginleştirme örneği ise, bir çok ülkede Nöral Tüp Defektini azaltmak için 

kullanılan tahılların folik asitle zenginleştirilmesidir [67]. Bu uygulama İngiltere, Avustralya, 

Kanada ve son yıllarda da Amerka Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede gerçekleşmektedir. 

Folik asit takviyesinin amacı yenidoğan bebeklerde nöral tüp defekti riskini azaltmaktır ve 

gebeliğin başından itibaren alındığında da bu hastalığın prevelansını azalttığına dair oldukça 

fazla kanıt bulunmuştur [67, 68]. 

Aynı zamanda folik asitin kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk etkeni olan serum 

homosistein seviyelerini düşürerek kardiyovasküler hastalık riskini de azalttığı bulunmuştur 

[69]. Ancak yapılan bazı çalışmalarda, folik asidin çinko emiliminde bir azalmaya neden 
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olduğu görülmüş, bu da yüksek riskli grupların çinko seviyeleriyle ilgili endişeleri arttırmıştır 

[67]. 

Zenginleştirmenin temel hedefi nüfusun sağlığında olumlu bir etki oluşturmak ise, sadece 

zenginleştirilmiş besinin alımı değil, hem zenginleştirilmiş besinlere ek toplam alım hem de 

besin maddelerinin kalitesi dikkate alınmalıdır [24]. 

SONUÇ 

Besin zenginleştirme gerekli durumlarda, çeşitli yöntemlerle uygulanabilmekte ve fayda 

sağlayabilmektedir. Ancak fayda sağlaması amacıyla gerçekleştirilen besin zenginleştirme 

uygulamalarında, gerekli ilkelere uyulmalıdır. Belirtilen ilkeler doğrultusunda doğru hedef 

kitlesi seçilerek yapılan uygulamaların çoğunlukla olumlu sonuçlandığı görülmüştür. Bu tip 

uygulamaların gelişmiş ülkeler dışında da yayınlaştırılması, genel halk sağlığı ve riskli 

gruplar açısından büyük önem taşımaktadır. 
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ABSTRACT 

Most of the building stock in Turkey consists of reinforced concrete structures, and since it is 

located in the alpine-Himalayan region, the earthquake risk in Turkey maintains its vitality. 

The fact that the earthquake risk is extremely high in our country and the increase in multi-

storey reinforced concrete structures has made the earthquake performance and cost analysis 

of structures an important factor. The seismic behavior of a building is directly related to the 

interaction between the three interconnected systems that surround the foundation system: the 

superstructure, foundation, and ground environment. For this reason, the most suitable 

structure design for the soil type should be developed to prevent great loss of life and property 

in earthquakes. Soil class, soil bearing capacity and other properties determined by 

geophysical methods are very important steps in the design of a building suitable for the 

ground. 

This study plans to make earthquake analyses in buildings of the same architecture in 

different settlements of the arrangement by using the ground structures and the highest ground 

acceleration, which are important effects in earthquakes, in these multi-storey reinforced 

concrete structures. In the study, accepting the various soil classes (ZA, ZB, ZC, and ZD) and 

taking into account the Peak Ground Acceleration (PGA) values, the effect on reinforced 

concrete structures was analyzed and examined using the IdeCAD package program. 

 As a result, as the soil class worsened and the PGA rate increased, the earthquake moments, 

inter-story drifts, and base shear forces affecting the structure increased. Besides the analyzes 

made, concrete and reinforcement quantities of buildings were also compared. 

Keywords: Earthquake, Soil Type, Peak Ground Acceleration, IdeCAD, Structural analysis 

 

 

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARIN TASARIMINDA PGA VE ZEMİN 

SINIFININ ÖNEMİ 

 

ÖZET 

Türkiye’de yapı stoğunun büyük kısmı betonarme yapılardan oluşmakta olup, alp-himalaya 

bölgesinde olduğundan dolayı Türkiye deprem riski canlılığını korur. Ülkemizde deprem 

riskinin son derece yüksek olması ve çok katlı betonarme yapıların artması, yapıların deprem 

performans ve maliyet analizini önemli bir faktör haline getirmiştir. Bir binanın sismik 

davranışı, temel sistemini çevreleyen üst yapı, temel ve zemin ortamı olan birbirine bağlı üç 

sistem arasındaki etkileşimle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle depremlerde büyük can ve mal 

kayıplarının önüne geçmek için zemin tipine en uygun yapı tasarımı geliştirilmelidir. Zemin 
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sınıfı, zemin taşıma kapasitesi ve jeofizik yöntemlerle belirlenen diğer özellikler, zemine 

uygun bir binanın tasarımında oldukça önemli bir adımdır. 

Bu çalışmada çok katlı betonarme binaların deprem açısından önemli etkileri olan zemin 

sınıflandırması ve en büyük yer ivmesini kullanılarak ülkemizin farklı bölgelerindeki aynı 

mimarideki binalarda deprem analizlerinin yapılması planlanmıştır. Çalışmada farklı zemin 

sınıfları olarak (ZA, ZB, ZC ve ZD) kullanılarak En büyük Yer İvmesi (PGA) değerleri 

dikkate alınarak betonrme yapılara etkisi İdeCAD paket programı kullanılarak analizi 

yapılmış ve incelenmiştir. 

Sonuç olarak zemin sınıfı kötüleştikçe ve PGA değeri büyüdükçe yapıya etki eden deprem 

momentleri, kat ötelemeleri, taban kesme kuvvetlerinde artma meydana gelmiştir. Ayrıca 

yapılan analizlere ek olarak betonarme binaların beton ve donatı metrajları da kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Zemin Cinsi, En Büyük Yer İvmesi, IdeCAD, Yapısal Analiz 

 

General 
Although the types and order of importance of natural disasters vary from country to country, 

natural disasters and the measures to be taken against the loss of life and property caused by 

these natural disasters have been the main subjects of scientific research. In Turkey, which is 

one of the earthquake countries in terms of its geography, roughly 60% of the loss of life due 

to natural disasters has been caused by earthquakes [1]. For this reason, the issue of 

earthquake-resistant structure design is one of the main working areas of Civil Engineers. 

After the first earthquake regulation of Turkey, which came into force in 1940 for safe 

structure design, 9 earthquake regulations were put into force at different time intervals. The 

last of these, Turkey Building Earthquake Regulation-2018 [2], which entered into force on 

01.01.2019 and is still in force, withal Turkey earthquake zones map has also left its place to 

Turkey earthquake hazard map. 

 

 
                                         (a)                                                            (b) 

Figure 1 (a): Earthquake Zones Map 1996, (b): Turkey Earthquake Hazard Map 2019 

 

Considering the 475-year PGA values determined by Gulkan et al., (1993) and the 

recommended acceleration intervals, the map is divided into 5 seismic zones. The effective 

ground acceleration coefficient was 0.4, 0.3, 0.2, and 0.1 PGA values for the 1
st
,2

nd
, 3

rd
, and 

4
th

-degree earthquake zones (Figure 1a), respectively [3]. In the new map (Figure 1b) [4], 

unlike the previous map, the highest ground acceleration values are shown instead of 

earthquake zones, and the concept of "earthquake zone" is eliminated [4]. Today, the PGA 

value in the coordinate where the structure is located can be used more precisely. 

Material and Method 

The study used a symmetrical building model with a total height of 38.20 m, comprising 1 

basement, 1 commercial, and 10 normal floors. 4 different soil classes and 4 different PGA 

values were used in the analyses. The IdeCAD package program was used in building 
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modeling and analysis, and 12 analysis reports were obtained. The PGA rate and soil classes 

used are as in Table 1. 

 
Table 1. Variables of Analysis Models 

Model Soil Type PGA Group 

 

1 

2 

3 

 

ZA 

ZA 

ZA 

 

0.140 

0.286 

0.384 

 

 

Group 1 

 

4 

5 

6 

 

ZB 

ZB 

ZB 

 

0.140 

0.286 

0.384 

 

 

Group 2 

 

7 

8 

9 

 

ZC 

ZC 

ZC 

 

0.140 

0.286 

0.384 

 

 

Group 3 

10 

11 

12 

 

ZD 

ZD 

ZD 

 

 

0.140 

0.286 

0.340 

 

 

 

Group 4 

 

Results and Discussion 

In this study, within TBDY 2018, ground and peak ground acceleration parameters were 

analyzed by applying 12 different combinations (Table 1) with the same type of project. As a 

result of the analysis, changes were made in the project due to reasons such as section 

insufficiency, shear safety insufficiency, and inter-story drifts. 

As a result of the analyzes made with the parameters shown in Table 1, it was observed that 

the total earthquake load increased depending on PGA and soil class (Graph 1). 

 

 
Graph 1. Total Seismic Earthquake Load for Each Model 

These increases are calculated as shown below: 

According to the PGA: 

 For group 1, 199.14% in the X direction and 197.46% in the Y direction 

 For group 2, 199.43% in the X direction and 197.97% in the Y direction 

 For group 3, 193.17% in the X direction and 199.09% in the Y direction 

 For group 4, 135.18% in the X direction and 134.0% in the Y direction 
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Average by soil class: 

 When PGA rate = 0.140, 274.05 % in the X direction and 273.58% in the Y direction 

 When PGA rate = 0.286, 266.12% in the X direction and 264.65% in the Y direction 

 When PGA rate= is 0.340, 186.97% in the X direction and 185.66% in the Y direction 

Considering the best and worst conditions among all parameters used in analysis 

combinations; It has been observed that there is an increase in the inter-story drifts, 

earthquake moments, and base shear forces which affect the structure. 

 

 

 

 

 
The soil class deterioration and the increasing peak ground acceleration caused a dramatic 

increase in the earthquake moment acting on the building. Increase in both X-direction and Y-

direction earthquake moments; soil class and the peak ground acceleration are effective. 

 

Graph 2. Interstory Drifts in X Direction for Model 1 and 12 

Graph 3. Interstory Drifts in Y Direction for Model 1 and 12 
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Graph 4. Total Earthquake Moments both X and Y Directions 

 

The columns, beams, and foundations were modified to ensure that the building can resist the 

forces caused by an earthquake. The foundation was made stronger by increasing the amount 

of concrete and reinforcement, and the cross-sections of the columns and beams were changed 

for greater strength. 

 

 
Graph 5. Bill of Quantities for Concrete 
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Graph 6. Bill of Quantities for Reinforcement 

 

To compare the data obtained, the current prices of the unit price exposure definitions of the 

Ministry of Environment and Urbanization were used (Item numbers for concrete and 

reinforcement respectively are 10.130.1506, 10.130.1705). Cost evaluation based on 

reinforcement and concrete is given in Table 2.  

 

 
Table 2. Cost Evaluation based on Reinforcement and Concrete 

Model Concrete Amount Reinforcement 

Amount 

Total Price 

 

1 

2 

3 

 

1.981.521 m
3
 

1.981.521 m
3
 

1.982.027 m
3
 

 

195.693 t 

196.878 t 

199.551 t 

 

4.168.852.580 ₺ 

4.184.260.960 ₺ 

4.219.427.480 ₺ 

 

4 

5 

6 

 

2.131.077 m
3
 

2.131.077 m
3
 

2.145.439 m
3
 

 

203.934 t 

204.113 t 

206.885 t 

 

4.398.630.730 ₺ 

4.400.956.950 ₺ 

4.448.765.630 ₺   

 

7 

8 

9 

 

2.260.745 m
3
 

2.260.745 m
3
 

2.304.344 m
3
 

 

214.377 t 

214.377 t 

225.286 t 

 

4.640.712.550 ₺ 

4.640.712.550 ₺ 

4.818.273.840 ₺ 

 

10 

11 

12 

 

2.345.980 m
3
 

2.377.329 m
3
 

2.434.605 m
3
 

 

221.990 t 

230.073 t 

235.824 t 

 

4.809.573.860 ₺ 

4.940.358.390 ₺ 

5.062.088.880 ₺ 

 

Soil type can significantly influence the resistance of reinforced concrete buildings against 

seismic forces. Different soil types have different characteristics that can affect the seismic 

performance of a building, such as shear wave velocity, damping, and stiffness. For example, 

soils that are stiffer and denser tend to provide better seismic resistance than softer, less dense 

soils. The type of soil also affects the cost of constructing a building. Different soil types 

require different types of foundations and other structural elements, which can affect the 

overall cost of the building. Therefore, it is important to consider the cost-effectiveness of 

different soil types when designing a building for seismic resistance. 
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The soil class deterioration and the increasing peak ground acceleration caused a dramatic 

increase in the earthquake moment acting on the building. This underscores the importance of 

ensuring that the soil class is properly assessed before any construction or renovation project, 

as seismic events can pose serious risks to buildings and their occupants. It is therefore 

essential to ensure that the soil class is appropriate for the area and that any necessary 

mitigation measures are taken before construction. 

The severity of the earthquake became evident as the soil class deteriorated and peak ground 

acceleration increased. This led to an increase in the earthquake moment acting on the 

building, further exacerbating the destructive effects of the quake. To ensure adequate 

protection against future earthquakes, it is essential to have a good understanding of the soil 

class and peak ground acceleration, so that appropriate construction techniques can be 

employed for mitigating potential damage. 

Concrete reinforcement for columns, beams, and foundations is essential to ensure that the 

building can withstand the force caused by a possible earthquake. Thus, the required sectional 

changes in columns, beams, and building foundations are necessary to achieve this goal. The 

appropriate strength and size of concrete will ensure the long-term stability of the structure. 

Conclusion  

In conclusion, it is important to consider the impact of soil type on earthquake resistance 

when designing a building for seismic resistance. Different soil types have different 

characteristics that can affect the seismic performance of a building, such as shear wave 

velocity, damping, and stiffness. It is also important to consider the cost-effectiveness of 

different soil types when designing a building for seismic resistance. 

Stiffer and denser soils tend to provide better seismic resistance and are more cost-effective 

than softer, less-dense soils. In addition, soils with higher damping properties tend to absorb 

more energy, resulting in lower peak ground accelerations. Therefore, soils with higher 

damping properties are also recommended for earthquake resistance. By understanding the 

impact of soil type on earthquake resistance, it is possible to design buildings that are more 

resistant to seismic forces. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 450 kW ve 118 (fire nipple) adet ve diğeri 1246 kW ve 128 adet ateşleme 

ucuna sahip 2 farklı doğalgaz kaynaklı endüstriyel brulörün gofret pişirmesi amacıyla 

kullanılmasından sonra tüketilen enerji miktarına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyonlar 

hesaplanmış ve sonuçlar ölçülen baca gazı değerleri ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir. 

Brulörler üçgen tipte, tek noktadan beslemeli konik bağlantısı ile beraber hareket edebilen ve 

her ateşleme ucunun çevresinde 12 adet ve 0.5 mm yanma ucu ve yanında 2 mm lik ana 

yanma ucuna sahiptir. Brulörlerde sadece doğalgaz tüketimi dikkate alınmış, cebri fanlar için 

tüketilen elektrik dikkate alınmamıştır. Çalışmada CO, O2 ve CO2 değerleri dikkate 

alınmıştır. Emisyon değerleri ölçümü, 2016/426/AB gaz yakan cihazlar yönetmeliğine uygun 

olarak yanma sonrasında cebri fan çıkış bölümünden yapılmıştır. İlk olarak 118 ateşleme 

ucuna sahip ve cam yünü ve taş yünü kullanılarak yalıtılmış brulörde pişirme işlemi 

gerçekleştirilerek enerji tüketimleri ve baca gazı emisyon değerleri ölçülmüştür. Daha sonra 

128 adet ateşleme ucuna sahip ve mevcut yalıtım malzemesine ek olarak cam elyaf eklenen 

brulörde aynı pişirme işlemi gerçekleştirilmiş ve enerji tüketimleri ile emisyon değerleri 

ölçülerek, ilk sistem ile karşılaştırılmıştır. 118 ateşleme ucuna sahip brülörde CO değeri 48 

ppm, O2 değeri %18,31 ve CO2 değeri %1.50 olarak ölçülmüştür. 128 adet ateşleme ucuna 

sahip sistemde ise  CO değeri 51 ppm, O2 değeri %18,31 ve CO2 değeri %1.50 olarak 

ölçülmüştür. Sonuç olarak mevcut sistemin kapasite artışı sonrasında emisyon değerlerinde 

herhangi bir artış gözlenmemiş bunun yanı sıra ilk sistemde 1 kg gofret yaprağı pişirme için 

3050 kcal ısı ihtiyacı varken yeni sistemde bu değer 2820 kcal olarak hesaplanmıştır. Kapasite 

artışı emisyon değerlerini artırması gerekirken, eklenen yalıtım sayesinde benzer emisyon 

oranları yakalanmıştır. Ayrıca yanma verimi değerleri analiz edilerek sistemler 

karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Doğalgazlı brulör, yanma, emisyon  

 

INVESTIGATION OF EMISSIONS OF NATURAL GAS-FIRED BURNERS USED IN 

INDUSTRIAL WAFER BAKING OVENS 

 

ABSTRACT 

In this study, the emissions that will arise depending on the amount of energy consumed after 

the use of two different natural gas-fired industrial burners with 450 kW and 118 fire nipples 

and the other 1246 kW and 128 fire nipples for wafer baking were calculated and the results 

were compared with the measured flue gas values and analyzed. The burners are triangular 

type, with a single point fed conical connection, which can move together and have 12 pieces 

0.5 mm combustion tips around each ignition tip and a 2 mm main combustion tip next to it. 

Only natural gas consumption is taken into account in the burners, the electricity consumed by 
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the forced fans is not taken into account. CO, O2 and CO2 values were taken into account in 

the study. Emission values were measured from the forced fan outlet section after combustion 

in accordance with the 2016/426/EU gas-burning appliances regulation. Firstly, energy 

consumption and flue gas emission values were measured by cooking in a burner with 118 

fire nipples and insulating using glass wool and rock wool. Then, the same cooking process 

was carried out in the burner with 128 fire nipples and glass fiber was added in addition to the 

existing insulation material, and the energy consumption and emission values were measured 

and compared with the first system. In the burner with 118 fire nipples, the CO value was 

measured as 48 ppm, the O2 value as 18.31% and the CO2 value as 1.50%. In the system with 

128 fire nipples, the CO value was 51 ppm, the O2 value was 18.31% and the CO2 value was 

1.50%. As a result, no increase in emission values was observed after the capacity increase of 

the existing system, besides, while the first system required 3050 kcal for cooking 1 kg wafer 

sheets, this value was calculated as 2820 kcal in the new system. While the capacity increase 

should increase the emission values, similar emission rates have been achieved thanks to the 

added insulation. In addition, combustion efficiency values were analyzed and the systems 

were compared. 

Keywords: Natural gas burner, combustion, emission 

 

1. INTRODUCTION 

Concerns about climate change have led to significant for fossil fuels emitting emissions such 

as CO2 are responsible for most of the world's energy production. Key options for emission 

reductions by 2050 include efficiency improvements in production and end-use consumption, 

increasing the share of renewable energies, fuel type, and development of carbon capture and 

storage solutions [1]. In particular, electricity generation with CCS is a potentially important 

component of low-carbon energy in the long term. New generation combustion technologies 

and insulation materials are the most suitable option to reduce emissions such as CO2 from 

industry sector while maintaining to use of fossil fuels to meet the increasing energy demand 

[2]. 

In this study, the emissions that will arise depending on the amount of energy consumed after 

the use of two different natural gas-fired industrial burners with 450 kW and 118 fire nipples 

and the other 1246 kW and 128 fire nipples for wafer baking were calculated and the results 

were compared with the measured flue gas values and analyzed. The burners are triangular 

type, with a single point fed conical connection, which can move together and have 12 pieces 

0.5 mm combustion tips around each ignition tip and a 2 mm main combustion tip next to it. 

Only natural gas consumption is taken into account in the burners, the electricity consumed by 

the forced fans is not taken into account [3].  

2. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Properties of wafer baking ovens 

Emission values were measured from the forced fan outlet section after combustion in 

accordance with the 2016/426/EU gas-burning appliances regulation. Firstly, energy 

consumption and flue gas emission values were measured by cooking in a burner with 118 

fire nipples and insulating using glass wool and rock wool. Then, the same cooking process 

was carried out in the burner with 128 fire nipples and glass fiber was added in addition to the 

existing insulation material, and the energy consumption and emission values were measured 

and compared with the first system. The properties of oven used in the study were given in 

Table 1.  
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Table 1. The properties of oven used in the study 

 Nipple Power (kW) Gas cons. 

(m3/h) 

Gas cons. 

(kW/h) 

1st oven 118 450 0.76 8,0864 

2nd oven 128 1246 0.98 10,4272 

 

The emissions that will arise depending on the amount of energy consumed after the use of 

two different natural gas-fired industrial burners with 450 kW and 118 fire nipples and the 

other 1246 kW and 128 fire nipples for wafer baking were calculated and the results were 

compared with the measured flue gas values and analyzed. The burners are triangular type, 

with a single point fed conical connection, which can move together and have 12 pieces 0.5 

mm combustion tips around each ignition tip and a 2 mm main combustion tip next to it. Only 

natural gas consumption is taken into account in the burners, the electricity consumed by the 

forced fans is not taken into account. CO, O2 and CO2 values were taken into account in the 

study. The sections of the ovens used in the study were given in Figure 1. 

  
a)  b)  

Figure 1. The sections of the ovens used in the study a) 1st oven b) 2nd oven 

 

 

 

2.2. Calculation of CO2 emissions 

Combustion equation of fuel; 

CaHbOzSpNq + α. A. (O2+3.76 N2) aCO2 + (b/2) H2O + pSO2 + B O2 + D N2                (1) 

Here, A, B and D are; 

A= (a+b/4+p-z/2)               (2) 
B= (α-1) (a+b/4+p-z/2)                          (3) 

D=3.76 α (a+b/4+p-z/2)+q/2                                   (4) 

CaHbOzSpNq is overall chemical formula of fuel. CO2 and SO2 emissions produced by the 

combustion of 1 kg of fuel; 

MCO2
=

a.CO2

M
                         (kg CO2/ kg fuel)                                    (5)   

                                                                                         

 

MSO2
=

p.SO2

M
                          (kg SO2/ kg fuel)              (6) 
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If the right side of the above equations is derived by writing the total amount of fuel burned in 

MF, the total emissions of CO2 and SO2 are found as follows. 

MCO2
=

44.CO2

M
.MF

                     

(kg CO2/m
2
year)                     (7) 

MSO2
=

64.SO2

M
.MF

    

                   (kg SO2/m
2
year)           (8)

 M is the molar weight of the fuel and is found as follows. Where a, b, z, p, q are the 

combinations of the elements in the chemical formula of the fuels, α is air excess coefficient, 

which is one of the effective parameters in the combustion of fuel and A indicates the 

minimum amount of oxygen required for the combustion process. [4]. 

M = 12.a + b + 16.z + 32.p + 14.q        (kg/kmol)           (9) 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

CO, O2 and CO2 values were taken into account in the study. Emission values were measured 

from the forced fan outlet section after combustion in accordance with the 2016/426/EU gas-

burning appliances regulation. Firstly, energy consumption and flue gas emission values were 

measured by cooking in a burner with 118 fire nipples and insulating using glass wool and 

rock wool. Then, the same cooking process was carried out in the burner with 128 fire nipples 

and glass fiber was added in addition to the existing insulation material, and the energy 

consumption and emission values were measured and compared with the first system. In the 

burner with 118 fire nipples, the CO value was measured as 48 ppm, the O2 value as 18.31% 

and the CO2 value as 1.50%.  

In the system with 128 fire nipples, the CO value was 51 ppm, the O2 value was 18.31% and 

the CO2 value was 1.50%. As a result, no increase in emission values was observed after the 

capacity increase of the existing system, besides, while the first system required 3050 kcal for 

cooking 1 kg wafer sheets, this value was calculated as 2820 kcal in the new system. While 

the capacity increase should increase the emission values, similar emission rates have been 

achieved thanks to the added insulation. In addition, combustion efficiency values were 

analyzed and the systems were compared. 

4. CONCLUSIONS 

The results obtained by the analyse of emission results are given below; 

- The first systems’ CO2 relase is calculated as 3,5822 kg/h and the second systems CO2 

relase is calculated as 4,6192 kg/h. 

- The both systems energy efficiencies was calculated as %93. 

- In future studies, SO2, PO4, NOx, PM, CFC, HCFC, etc. impacts that produce same 

prodcuts by burning coal, natural gas, biomass will be investigated. 
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ÖZET  

Orman ölü örtüsü tanım olarak mineral toprağın üzerinde yatan, yaprak, çürüntü ve humus 

tabakalarından oluşan organik madde topluluğu olarak tanımlamaktadır. Bu tabakanın içinde 

ağaç kabukları, dal parçaları, kozalak pulları, tohum karpelleri ve kabuklan gibi bitki artıkları 

bulunur. Bunların üzerine her yıl yenileri eklenir. En üstte henüz parçalanmamış, taze 

dokulara sahip bitki artıkları, daha altta derine doğru gittikçe daha çok ayrışmış olan bitki 

parçaları bulunur. Ölü örtü, orman ekosistemlerinin işlevi ve yapısının devamında önemli yer 

tutmaktadır. Ölü örtünün ayrışması, orman ekosistemi içinde yer alan ağaçların gelişmesi için 

gerekli olan besin elementlerinin sağlanması, bu besin elementlerinin döngü süreçlerinde bir 

besin deposu olması yanında, ortamda yaşayan toprak mikro ve makro organizmaları için bir 

enerji kaynağıdır. Ölü örtü aynı zamanda orman ekosistemlerinde karbon stoklanan kaynaklar 

olarak yer almaktadır. Orman toprak yüzeyindeki ölü örtü miktarı üzerinde; mevkinin, 

klimatik özelliklerin, topoğrafyanın, yükseltinin, bakının, ağaç türünün, ağaç yaşının, 

kapalılık derecesi ve sıklığın, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra toprakta 

yaşayan mikroorganizmalar ve toprak canlıların da önemli derecede etkisi vardır. Burada 

sunulan çalışmanın amacı, ölü örtü miktarı üzerinde ağaç türü, yükselti ve meşcere gelişme 

çağ sınıflarının etkilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 

Keles Orman İşletme Müdürlüğü, Akdere Orman İşletme Şefliği sınırları içinde yer alan 

Göknar, Karaçam ve Kayın meşcerelerinin farklı yükseltisi (alt, orta ve üst rakım) 

basamaklarından ve karaçam meşcerelerinin farklı meşcere gelişim çağlarından (genç-ab, orta 

yaşlı-cd, yaşlı-d ve çok yaşlı-e çağları) ölü örtü örneklemesi yapılmıştır. Sonuçlar 

incelendiğinde, çalışılan üç ağaç türü arasında, en yüksek ölü örtü miktarı 15.2 ton/ha ile 

kayın meşcerelerinde belirlenirken, bunu 12.7 ton/ha ile karaçam meşcereleri ve en düşük 

10.4 ton/ha ile göknar meşcereleri takip etmiştir. Ölü örtü miktarı karaçam meşcerinde 

gelişme çağlarına bağlı olarak bir azalma göstermiştir. Değerler en genç karaçam 

meşcerelerinde (ab çağı) 14 ton/ha iken en yaşlı meşecerlerde (e çağı) 10.5 ton/ha olarak 

belirlenmiştir. Yükselti basamaklarına görede ölü örtü miktarında değişiklikler belirlenmiştir, 

fakat bu değişiklikler ağaç türleri ile meşcere gelişme çağlarına göre değişiklik göstermiştir. 

Örneğin, göknar ölü örtüsü yükseltiye bağlı artış gösterirken, kayın ölü örtüsünü yükselti ile 

azalma göstermiştir. Karaçam ab çağı meşcerelerinde ölü örtü yükselti ile artış gösterirken, cd 

çağı meşcereleri yükselti ile azalma göstermiş, d ve e çağı meşcereleri ise yükselti ile önemli 

bir değişiklik göstermemiştir. Sonuç olarak, elde edilen verilere göre, orman ekosistemlerinin 

besin döngüsü ve toprak yüzeyi ölü örtü karbon miktarlarının hesaplanmasında ağaç türleri 

farklılıkları yanında yükselti ve meşcere gelişme çağlarının önemli bir etkisinin olduğu ve 

hesaplamalarda dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Orman Ölü Örtüsü, Meşcere Yaşı, Topografya, Besin Döngüsü, Karbon 
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DETERMINING THE EFFECT OF TREE TYPE, HEIGHT AND STAND 

DEVELOPMENT AGE CLASSES ON FOREST LITTER AMOUNT 

 

 

ABSTRACT 

Forest litter is defined as a collection of organic matter consisting of leaf, rot and humus 

layers lying on mineral soil. This layer contains plant residues such as bark, twigs, cone 

scales, seed carpels and bark. New ones are added on them every year. At the top, there are 

plant residues with fresh tissues, which are not yet decomposed, and plant parts that are more 

and more decomposed at the bottom. Forest litter cover has an important place in the 

continuation of the function and structure of forest ecosystems. The decomposition of the 

litter provides nutrients necessary for the development of the trees in the forest ecosystem and 

also it is an energy source for soil micro and macro-organisms living in the environment. 

Forest litters are also carbon stocking sources in forest ecosystems. Location, climatic 

features, topography, altitude, tree species, tree age, degree of closure and density, physical 

and chemical properties of the soil, as well as microorganisms living in the soil and soil 

organisms have a significant impact on the amount of litter on the forest soil surface. The aim 

of this study was to reveal the effects of tree species, altitude and stand development age 

classes on the amount of forest litter. For this purpose, forest litters of fir, black pine and 

beech stands located within the boundaries of Bursa Regional Directorate of Forestry, Keles 

Forestry Management Directorate, Akdere Forestry Operations Directorate were collected 

from different elevation (lower, middle and upper altitude) and black pine stands from 

different stand development ages (young-ab, middle age-cd, old-d and mature-e ages). The 

results showed that, among the three tree species, the highest amount of forest litter was seen 

in beech stands with 15.2 tons/ha, followed by black pine stands with 12.7 tons/ha and fir 

stands with the lowest 10.4 tons/ha. The amount of litter showed a decrease with the 

developmental ages for the black pine stand. The value was 14 tons/ha in the youngest black 

pine stands (ab age), while it was10.5 tons/ha in the mature stands (e age). Changes in the 

amount of litter were determined according to the altitudes, but these changes varied 

according to tree species and stand development ages. For example, the fir litter showed an 

increase with the altitude, while the beech litter showed a decrease with the altitude. The 

forest litter cover increased with altitude in black pine ab age stands, whereas it decreased 

with altitude in black pine cd age stands, but for d and e age stands, it did not show any 

significant variations with altitude. As a result, according to the data obtained, it is concluded 

that in addition to the differences in tree species, altitude and stand development ages can 

have an important effect on the nutrient cycle of forest ecosystems and the calculation of soil 

surface litter carbon amounts and so these factors should be taken into account in the 

calculations. 

Keywords: Forest Litter, Stand Age, Topography, Nutrient Cycling, Karbon,  

 

1. GİRİŞ 

Ormanda ağaçlardan dökülen yaprak, dal, kabuk, meyve gibi bitkisel artıkların toprak 

üzerinde birikmesiyle oluşan organik tabaka ölü örtü olarak tanımlanmaktadır. Ölü örtü üç 

kısımdan oluşmaktadır: 1)- en üstünde bulunan son yılın dökülen bitkisel artıkları (yaprak 

tabakası), 2)- bu tabakanın altında daha önceki yıllar dökülmüş, parçalanmaya ve çürümeye 

başlamış tabaka (çürüntü kabakası) ve 3)- bitkisel artıkların tamamen ayrışarak siyah renkli ve 

kolladial boyutlarda olduğu ve hangi bitkisel artığın ayrışması ile oluştuğu belli olmayan 

kısım (humus tabakası).  
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Ölü örtü, orman ekosistemlerinin işlevi ve yapısının devamında önemli yer tutmaktadır. 

Orman ölü örtüsünün ayrışması, orman ekosistemlerinin işlevi ve yapısının devamında önemli 

yer tutmaktadır. Ölü örtü ayrışması, orman ekosistemi içinde yer alan ağaçların gelişmesi için 

gerekli olan besin elementlerinin sağlanması, bu besin elementlerinin döngü süreçlerinde bir 

besin deposu olması yanında, ortamda yaşayan toprak mikro ve makro organizmaları için bir 

enerji kaynağıdır (Heal vd., 1997). Orman ekosistemlerinin ölü örtü miktarını etkileyen birçok 

faktör bulunmaktadır. Orman ekosisteninin bulunduğu mevkinin, klimatik özelliklerin, 

topoğrafyanın, yükseltinin, bakının, ağaç türünün, ağaç yaşının, kapalılık derecesi ve sıklığın, 

toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, toprakta yaşayan mikroorganizmalar ve toprak 

canlılarının ölü örtü miktarını üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Tolunay ve Çömez, 2007). 

Bunlara ek olarak meşcere gelişme çağlarının orman ekosistemlerinin ölü örtü miktar üzerine 

etkili olduğuna yönelik çalışmalara sınırlı sayıda da olsa yer verilmiştir (Doğan, 2022). 

Yaklaşık 22.933,00 hektar orman varlığı olan Türkiye’de, karaçam, kayın ve göknar 

ormanları tüm orman varlığının ¼ den fazlasını oluşturmakta olup, ekonomik, ekolojik ve 

sosyal yönden Türkiye’nin önemli orman ağaç türleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de 

alansal olarak en çok bulunan ağaç türleri arasında, Karaçam ormanları %18.31 (4.199,623 

hektar) ile üçüncü sırada, kayın ormanları %8.19 (1.878,049 hektar) ile dördüncü sırada, 

göknar ormanları ise %2.23 (511.703 hektar) ile yedinci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla, bu 

orman ekosistemlerinin işlevi ve yapısının devamında önemli yer tutan ölü örtü miktarları ve 

ayrışma süreçlerinin araştırılması oldukça önemlidir. Bursa ili genelinde de karaçam (Pinus 

nigra Arnold), Uludağ göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) ve kayın 

(Fagus orientalis Lipsky.) ormanları önemli bir yayılış göstermektedir. Uludağ göknarı ismi 

ile bu bölgeye ait bir durumdadır.  

Bu nedenle, sunulan çalışmada, Bursa Keles bölgesinde yayılış gösteren bu üç asli orman 

ağaç türünün ölü örtü miktarı üzerinde yükselti ve meşcere gelişme çağ sınıflarının etkilerinin 

ortaya konulması, hem kendi aralarında hem de Türkiye’de konu ile ilgili yapılan çalışma 

sonuçlarıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Keles Orman İşletme Müdürlüğü, Akdere Orman İşletme 

Şefliği sınırları içinde (Şekil 1) yer alan Göknar, Karaçam ve Kayın meşcerelerinin farklı 

yükseltisi (alt, orta ve üst rakım) basamaklarından ve karaçam meşcerelerinin farklı meşcere 

gelişim çağlarından (genç-ab, orta yaşlı-cd, yaşlı-d ve çok yaşlı-e çağları) çağlarında 

gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). 
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Şekil 1: Çalışma alanının bulunduğu konum. 

 

Tablo 1: Ölü örtü örneklerinin alındığı karaçam, göknar ve kayın meşcerelerinin yükseltisi, 

meşcere tipi ve meşcere gelişme çağları. 

Ağaç Türü Meşcere Tipi Rakım (m) Meşcere Çağı 

 

Karaçam (Çk) 

Çkab3 1113 ab-genç 
 

Çkab3 1480 ab-genç 
 

Çkab3 1650 ab-genç 
 

Karaçam (Çk) 

Çkcd3 1070 cd-orta yaş 
 

Çkcd2 1113 cd-orta yaş 
 

Çkcd3 1853 cd-orta yaş 
 

Karaçam (Çk) 
Çkd2 1580 d-yaşlı 

 
Çkd3 1580 d-yaşlı 

 

Karaçam (Çk) 
Çke2 1405 e-çok yaşlı 

 
Çke3 1405 e-çok yaşlı                                                  

 

Göknar (G) 

Gcd2 1335 cd-orta yaş 
 

Gcd2 1620 cd-orta yaş 
 

Gcd2 1853 cd 
 

Kayın (Kn) 

Knbc3 1350 bc 
 

Knc3 1620 c 
 

Knc3 1853 c 
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Keles ilçesi; Marmara Denizi’ ne yakın olmakla beraber Uludağ, deniz etkisinin içerilere 

kadar sokulmasını önlemektedir. Bu yüzden bölgede ılıman iklim ile karasal iklim arasında 

bir geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Yağışlar daha çok ilkbahar ve kış mevsimlerinde görülür. 

Kışın yağış genellikle kar şeklindedir. En soğuk ay Şubat, en sıcak ay ise Ağustos ayıdır. 

Yıllık ortalama 782,9 mm.  

Keles ilçesinde, hakim olan toprak tipi “kahverengi orman toprağı” olup fazla miktarda kireç 

ihtiva eder, ancak kil oranı düşük olduğundan kolay işlenir. Toprakta %30 kireç, %19 fosfor 

ve %2 oranında organik madde bulunduğu, toprağın pH derecesi genel olarak 7.70’dir. 

Çalışmada, karaçam, göknar ve kayının bulunduğu yükseltideki meşcerelerden ölü örtü 

örnekleri alınmıştır (Şekil 2). Her bir deneme alanından rastgele noktalarda oluşturulan 50 cm 

x 50 cm büyüklüğünde 5 örnekleme ünitesinden mineral toprak üzerindeki ölü örtü tamamen 

toplanmıştır (Şekil 3). Ölü örtüde ibre, çürüntü ve humus tabakaları belirgin sınırlar 

oluşturmadığı durumda tamamı birlikte toprak yüzeyi ölü örtü olarak alınmıştır.   

 

 
Şekil 2: Ölü örtü örneklemesi karaçam, göknar ve kayın meşcerelerinde yapılmıştır. 

 

 
Şekil 3: Ölü örtü örnekleri 50 x 50 cm genişliğindeki alandan yapılmıştır. 

 

Araziden toplanan örnekler laboratuvarda önce hava kurusu sonra etüvlerde 65ºC sıcaklıkta 

sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulmuştur (Şekil 4). Örneklerin yaş ve kuru ağırlıkları 

arasındaki farktan elde edilen nem değerleri kullanılarak toprak yüzeyi ölü örtü bileşenlerinin 
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kuru ağırlıkları belirlenmiş ve hektara çevirme katsayısı (25) ile çarpılarak t/ha olarak 

miktarlar hesaplanmıştır (Makineci, 1999). 

 

 
Şekil 4: Ölü örtü örneklerinin hava ve fırın kurusu hale getirilmesi. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışılan ağaç türleri arasında en yüksek ortalama ölü örtü miktarı kayın meşcerelerinde (15.2 

ton ha
-1

) belirlenirken, bu değeri sırasıyla karaçam meşcereleri ortalama 12.7 ton ha
-1

 ile takip 

etmiş, en düşük ortalama ölü örtü miktarı ise göknar meşcerelerinde (9.0 ton ha
-1

) tespit 

edilmiştir (Tablo 2).  

Türkiye genelinde bu üç tür üzerine yapılan çalışma sonuçlarını derleyen Tolunay ve Çömez 

(2007) tarafından yapılan çalışmada, ,Karaçam meşcereleri için hektardaki ortalama ölü örtü 

miktarı 26.5 ton ha
-1

, göknar için 37.0 ton ha
-1

 ve kayın için ise 8.7 ton ha
-1

 olarak 

bildirilmiştir.  

Çalışmamızdaki karaçam ve gökner meşcerelerinin ölü örtü miktarı Türkiye ortalamasının 

çok altında iken, kayın meşcerelerindeki ölü örtü miktarı ortalamanın üstünde tespit 

edilmiştir. 

Meşcere gelişme çağlarının ölü örtü üzerine olası etkileri sadece karaçam türü için 

belirlenebilmiş olup, ölü örtü miktarının meşcere gelişme çağlarına bağlı olarak azaldığı 

bulunmuştur. Genel olarak, genç (ab) ve orta (cd) karaçam meşcereleri ortalama 14.0 ton ha
-1

 

ölü örtüye sahip olurken, yaşlı (d) ve çok yaşlı (e) meşcerelerinde ölü örtü miktarı azalma 

göstermektedir (sırasıyla 12.1 ve 10.5 ton ha
-1

).  

Doğan (2022) Kastamonu yöresinde göknar, sarıçamve karaçam meşcerelerinde 

gerçekleştirdikleri bir çalışmada, göknar ve sarıçam genç meşcerelerinde (a ve b çağındaki) 

meşcereleri altındaki ölü örtü miktarının; orta ve yaşlı (c ve d çağındaki) meşcerelerine göre 

daha yüksek olduğunu, karaçam meşcerelerinde ise meşcere gelişme çağlarına göre bir artış 

olduğunu bildirmiştir. Karaçam meşcereleri için belirlenen bu değerler, bizim karaçam 

meşcereleri için belirlenen değerlerin aksi yönünde sonuç göstermiştir.  
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Tablo 2: Karaçam, göknar ve kayın meşcerelerinin farklı yükselti ve çağ sınıflarına bağlı ölü 

örtü miktarları 

Ağaç Türü Meşcere Tipi Rakım (m) Meşcere Çağı 
Ölü örtü 

miktarı 

(ton/ha) 

 

Karaçam (Çk) 

Çkab3 1113 ab 5.8 
 

Çkab3 1480 ab 16.6 
 

Çkab3 1650 ab 19.5 
 

Ortalama 14.0 
 

Karaçam (Çk) 

Çkcd3 1070 cd 6.3 
 

Çkcd2 1113 cd 17.5 
 

Çkcd3 1853 cd 18.7 
 

Ortalama  
 

Karaçam (Çk) 

Çkd2 1580 d 12.1 
 

Çkd3 1580 d 12.2 
 

Ortalama 12.1 
 

Karaçam (Çk) 

Çke2 1405 e 11.0 
 

Çke3 1405 e 10.0 
 

Ortalama 10.5 
 

Göknar (G) 

Gcd2 1335 cd 7.9 
 

Gcd2 1620 cd 8.9 
 

Gcd2 1853 cd 10.4 
 

Ortalama 9.0 
 

Kayın (Kn) 

Knbc3 1350 bc 13.5 
 

Knc3 1620 c 14.9 
 

Knc3 1853 c 17.2 
 

Ortalama 15.2 
 

 

Bu konuda yapılan çalışmalar arasındaki farklılığın, çalışma yapılan alanların, mevki, 

klimatik özellikler, topoğrafya, yükselti, bakı, ağaç yaşı, kapalılık derecesi ve sıklık, toprağın 

fiziksel ve kimyasal özellikleri farklılıkları yanında ölü örtü ayrışma süreçlerinin çalışma 

alanlarında farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Tolunay ve Çömez, 2007). 

Her üç ağaç türünde de yükseltiye bağlı olarak ölü örtü miktarında bir azalma olduğu 

belirlenmiştir. Karaçamın en alt yükseltideki ölü miktarı ortalama 6 ton ha
-1

 iken, en üst 

yükseltide ortalama 19 ton ha
-1

 olarak bulunmuştur. Göknarda bu değerler alt yükseltide 

ortalama 7.9 ton ha
-1

 üst yükseltide ortalama 10.4 ton ha
-1

  arasında, kayında ise alt yükseltide 

ortalama 13.5 ton ha
-1

  üst yükseltide ortalama 17.2 ton ha
-1

 olarak tespit edilmiştir.  

Yükseltiye bağlı olarak ölü örtüde oluşan artış, bazı çalışmalarda da tespit edilmiştir. Örneğin, 

Kantarcı (1979), Aladağ (Bolu) Uludağ göknar ormanları altındaki ölü örtünün yükseltiye 

bağlı olarak arttığını, ölü örtünün 26.9 ton ha
-1

 (900-1100 m) ile 34.2 ton ha
-1

 (1500-1634 m) 

arasında değiştiğini bildirmiştir. Yüksek rakımlardaki düşük sıcaklıkların ayrışmayı ve diğer 

toprak süreçlerini sınırlaması muhtemel olduğundan, araştırmacılar yükseltiye bağlı olarak 

toprak yüzeyinde ölü örtü miktarının azalabileceğini ifade etmişlerdir (Sariyildiz vd., 2022; 

Sundqvist vd., 2013). 
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4. SONUÇ 

Sonuç olarak, elde edilen verilere göre, orman ekosistemlerinin besin döngüsü ve toprak 

yüzeyi ölü örtü karbon miktarlarının hesaplanmasında ağaç türleri farklılıkları yanında 

yükselti ve meşcere gelişme çağlarının önemli bir etkisinin olduğu ve hesaplamalarda dikkate 

alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Çalışma yapılan alanların mevki, klimatik özellikler, 

topoğrafya, yükselti, bakı, ağaç yaşı, kapalılık derecesi ve sıklık, toprağın fiziksel ve kimyasal 

özellikleri farklılıkları yanında ölü örtü ayrışma süreçlerinin farklı olmasının çalışma 

sonuçlarının farklı olmasında en önemli faktörler olduğu değerlendirilmiştir.  
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ABSTRACT 
Propeller geometries are unsuspectingly the most important parts of both manned or 

unmanned rotary-wing aerial vehicles in terms of stability, control, aerodynamic performance, 

or related disciplines. Nowadays, unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasing their 

popularity and quad-rotor configurations come to the fore among the rotary-wing 

applications. As the control of such vehicles provided from angular speed adjustment of each 

propeller, blade geometries have crucial importance on flight performance. In order to 

improve flight performance of a quad-rotor UAV, it seems reasonable to improve the 

aerodynamic performance of propellers by redesigning the blade geometry of each propeller. 

The redesign process has an objective to have higher values of thrust coefficient to power 

coefficient ratio (CT/CP) to have higher propeller efficiency. This objective can be obtained 

via adjustment of twist angle, chord length, airfoil and their spanwise distributions during a 

blade design process. In this study, a quad-rotor unmanned aerial vehicle propeller is 

redesigned with the aim of improving its aerodynamic performance. On this basis, chord 

length and twist angle distributions of the two-bladed propeller blade design is changed 

together with its radius while total mass of the propeller is preserved as constant. 

Aerodynamic performances of the base and novel designs are compared via a blade element 

momentum theory based numerical analysis program, Jblade. After validation of the analysis 

conditions with experimental results, the propeller performance is investigated at varying 

angular speeds and airspeeds. The analysis results shown that the new design has higher 

propeller efficiency, and both thrust and power coefficients are increased.  

Keywords: Unmanned aerial vehicle, propeller, blade, aerodynamic performance. 

 

1. INTRODUCTION 

Quadrotor unmanned aerial vehicles (UAVs) are the most popular configurations among 

rotary-wing UAVs with various number of propellers, and therefore, as expected, the 

performance consideration of these vehicles commonly attracts scientists [1]. The popularity 

of quadrotors mostly relies on having a prominent advantage in terms of stability and control 

via the symmetrical allocation of propellers. As the control of quadrotor UAVs is provided by 

adjustment of the rotational speed of each propeller, the shape of the propellers has crucial 

importance on flight performance [2]. The propeller geometries are significant in terms of 

stability, control, aerodynamic performance, or related topics of aircraft engineering [3]. 

Geometrically, propellers are composed of a hub and a number of blades that have spanwise 

distribution in terms of the chord length, twist angle, and airfoil. Any different variation of 

these parameters on a propeller blade results in a newly design, because all of the blades on a 
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propeller mostly have the same geometrical shape. A redesigning process, via variation of the 

aforesaid parameters, has an objective to have higher values of non-dimensional thrust 

coefficient to power coefficient ratio (CT/CP) to have higher propeller efficiency [4].  

In the literature, there are various studies and investigations existing that aims performance 

improvement on the basis of propeller design or redesign. Mahmuddin [5] presented Blade 

Element Momentum Theory (BEMT) and compared analytical results obtained from BEMT 

with numerical results performed with QBlade software. A three-bladed propeller model 

using NACA2415 airfoil is designed and admissible results with low discrepancy from 

analytical data are obtained in terms of blade power. Ismail et al. [6] redesigned propeller of a 

wooden fishing boat via B-Series propeller theory. The new design is obtained starting from 

the original 3-D scanned geometrical data wit higher diameter and pitch, which is resulted in 

20% performance improvement. ElGhazali and Dol [7] redesigned a multiple-rotor UAV’s 

propeller with a bumped (sinusoidal) leading-edge design. The novel design is numerically 

investigated in ANSYS Fluent environment and obtained 7% improvement in lift force and 

lift coefficient, and also improved recovery from stall. Kovačević et al. [8] used genetic 

algorithm with the aim of optimizing propeller blade airfoil and investigated the propeller 

performance via various numerical methods such as finite element method and BEMT and an 

experimental assessment is also conducted. 

In this paper, propeller blade geometry of a quad-rotor unmanned aerial vehicle is redesigned 

to improve propeller performance. Redesigning process included adjustment of chord length 

and twist angle distributions of the two-bladed propeller blade design, where total mass of the 

propeller is conserved. In numerical manner, aerodynamic performances of the base and novel 

designs are compared via a BEMT based general public licensed program, Jblade. Results 

firstly compared with experimental data, and later on, the propeller performance is 

investigated at various angular speeds and airspeeds. 

2. MATERIAL AND METHOD 

Front view of the original two-bladed GWS Slow Flyer 11x4.7 propeller geometry is given as 

hub geometry is excluded in Figure 1. The vertical lines on the blades indicates spanwise 

stations to be redesigned in terms of twist angle and chord length. 

 

 
Figure 1. Original propeller blade geometry and orientation without hub 

 

In this paper, the redesigning process aims to have higher propeller efficiency without any 

change in the mass of the propeller. The propeller efficiency,  , can be determined from 

Equation 1, where J is the unitless advance ratio and CT and CP are the unitless aerodynamic 

coefficients called as thrust coefficient and power coefficient. 

T

P

C
J

C
 

           (1) 

The term advance ratio is defined as ratio between freestream fluid speed and propeller tip 

speed as given in Equation 2, where V is freestream velocity or airspeed (m/s), D is propeller 

diameter (m) and n is propeller angular velocity (rev/sec). 

V
J

nD


           (2) 
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Aerodynamic parameters of thrust, power and torque coefficients can be determined from 

Equation 3 and Equation 4, respectively, where  is fluid density (kg/m
3
), T is thrust force 

(N) and P is power (W). 

2 4T

T
C

n D


           (3) 

3 5P

P
C

n D


           (4) 

 

In order to have performance of any propeller determined, thrust and power coefficients 

required to be calculated as given in Equation 1. Blade Element Momentum Theory (BEMT) 

is one of the most popular methods in such calculations, which is the combination of Blade 

Element (BET) and Momentum (MT) theories [9]. In this study, a BEMT solver, general 

public licensed JBlade program is used to investigate propeller performance numerically [10]. 

2.1. Blade Element Theory 

Blade Element Theory investigates a propeller blade as divided into desired number of 

stations and assumes each blade element as a 2-D airfoil, while estimating radial and 

azimuthal distributions of aerodynamic characteristics [11]. Such an application provides a 

powerful tool to design rotor blades in terms of their twist angle, chord length and airfoil 

shape. Radial and tangential components of velocity vector on a blade element at a radial 

distance y from the center (hub) are UR and UT and resultant velocity vector is denoted as U, 

where Ω is rotational speed and r0 and R are hub and propeller radius, respectively. . 

 
Figure 2. Top-view of propeller blade with velocity components and geometrical variables 

[11] 

 

  
Figure 3. Propeller blade element (airfoil section) with force, moment, velocity and 

geometrical variables [11] 
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The velocities, forces and moments on a blade element section is given in Figure 3. Resultant 

velocity on a blade element can be obtained from Equation 5, where UP is out-of-plane 

velocity. 
2 2

T PU U U                (5) 

Angular variables point of view, induced angle of attack can be obtained from a simple 

geometrical approach given in Equation 6, and correspondingly, aerodynamic angle of attack 

can be obtained from Equation 7, where   is the pitch angle. 

1tan ( )P P

T T

U U

U U
                (6) 

P

T

U

U
                    (7) 

Aerodynamic variables point of view, lift and drag forces can be obtained from Equation 8 

and Equation 9 for a blade element, where Cl and Cd are unitless lift and drag coefficients and 

c is the local chord length. While the drag force is parallel to resultant velocity component, 

the lift force is perpendicular as represented in Figure 3. These forces can be resolved as 

forces perpendicular (z-axis) and parallel (x-axis) to rotor plane as given in Equation 10 and 

Equation 11. 

21

2
ldL U cC dy               (8) 

21

2
ddD U cC dy               (9) 

cos sinzdF dL dD              (10) 

sin cosxdF dL dD              (11) 

As a result of the obtained forces, thrust and power of blade element can be obtained from 

Equation 12 and Equation 13, where Nb is the number of propeller blades. 

( cos sin )b z bdT N F N dL dD             (12) 

( sin cos )b x bdP N dF y N dL dD y              (13) 

If the rotor solidity is defined as given in Equation 14, which is the ratio of propeller blade 

area and rotor disk area, thrust and power coefficients of a blade element can be obtained 

from Equation 15 and Equation 16, respectively. 

( )b bA N c

A R



                (14) 

21

2
T ldC C r             (15) 

31
( )

2
P l ddC C C r              (16) 

In order to estimate thrust and power coefficient of a propeller, elemental derivations should 

be integrated along propeller blade from root to tip as given in Equation 17 and Equation 18. 
1

2

0

1

2
T lC C r dr              (17) 

1
3

0

1
( )

2
P l dC C C r dr              (18) 
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2.2. Momentum Theory 

Momentum Theory, also known as Actuator Disc Theory, assumes steady and inviscid flow 

and propeller is replaced with an actuator disk including infinite number of blades having 

infinite aspect ratio. In addition, thrust is produced without resulting any circulation in the 

slipstream, and a representative figure is given in Figure 4. 

 

 
Figure 4. Actuator disc, velocities and thrust force representation [12] 

Basically, thrust equation relies on mass flow rate through the propeller and alteration in 

momentum as given in Equation 19. Also, the power absorbed by the propeller can be defined 

as given in Equation 20, which also means work done by thrust force. 

( )C AT m V V                 (19) 

2 21
( )

2
D C A BP m V V TV              (20) 

Conservation law of mass, energy and momentum are combined with Bernoulli Equation and 

resulted in thrust coefficient and propeller efficiency to be determined from Equation 21 and 

Equation 22, where au  is the increased amount of velocity at station A. 

4 (1 )a a
T

A A

u u
C

V V
                 (21) 

2

1 1 TC
 

 
               (22) 

 

ANALYSIS, RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, GWS 11x4.7 propeller geometry is redesigned in terms of its spanwise chord 

length and twist angle distributions to improve propulsive performance. Theoretically, 

propeller efficiency is expected to increase with higher diameter and slower angular velocity, 

but in our case, it is desirable to have shorter propeller diameter with the aim of having 

shorter arms on quad-rotor UAVs, while the mass of the propeller is conserved. Thus, as 

given in Figure 5, the base design is redesigned with shorter diameter, while chord lengths at 

the stations are increased. Moreover, twist angle distributions at stations are rearranged to 

have increased propulsive performance. Modified blade geometry is given with base design in 

Figure 5. 
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Figure 5. Front view of base and modified propeller blade geometries 

 

While base model propeller has 0.2794 m, modified propeller has 0.24 m diameter that refers 

to 14.1% decrease. In addition, base model has 0.3227 m and modified model has 0.3614 m 

maximum chord length that refers to %11.99 increase. Twist angles of blade root sections are 

increased to improve lift producing characteristics in modified model as a convenient 

application for propeller designs.  

 

 
Figure 6. Thrust coefficient, power coefficient and propeller efficiency at 2.41 m/s airspeed 

changing with rotational speed 
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Analyses results for 3000 RPM rotational speed at various airspeeds between 2.41 m/s and 6.8 

m/s are given in Figure 7 for both base and modified propeller models. It is clear that 

tendencies of both thrust and power coefficients changing with airspeed are similar. Modified 

model found to have poor performance than base model at airspeeds approximately higher 

than 5.6 m/s. Improvement in propeller efficiency is found to reach nearly 24% at 5.6 m/s 

airspeed, but mean improvement obtained as 12.25%. It is clear from the results that, at lower 

airspeeds, the modified model has clearly high performance than base model at any rotational 

speed. On the other hand, at higher airspeeds, sudden performance drop of modified model 

can be a disadvantage relying on operational conditions. 

 

 
Figure 7. Thrust coefficient, power coefficient and propeller efficiencies at 3000 RPM 

angular velocity changing with airspeed (m/s) 

 

CONCLUSION 
In this paper, a propeller design of a quadrotor UAV is redesigned to have its aerodynamic 

performance improved. On that purpose, 18 spanwise stations on blade are redesigned in 

terms of chord length and twist angle, while total mass of the solid design is conserved. Base 

and new designs are compared via a BEMT solver with numerical analyses that are validated 

with experimental results. Consequently, the novel new design is found to have thrust and 

power coefficients increased, and correspondingly propeller efficiency is improved 

substantially at lower airspeeds and higher rotational speeds. 
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ÖZET 

Türkiye fiziki özellikleri nedeniyle oldukça yüksek bir rüzgâr enerji potansiyeline sahiptir ve 

ülkedeki Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) kurulu gücü hızla artmaktadır. Fakat RES enerji 

üretimi değişken karakteristiğe sahiptir ve üretilen değişken enerji elektrik şebekelerindeki 

arz-talep dengesini bozucu bir etki oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 

Marmara bölgesine ait RES üretimlerinin rampa olayları farklı zamansal periyotlarda 

incelemektir. Bu amaçla 2019, 2020 ve 2021 yıllarının Marmara bölgesine ait RES üretimleri 

Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) elde edilmiştir. Üretim verileri kullanılarak 1, 2, 3, 

4, 5 ve 6 saatlik periyotlardaki rampalar belirlenmiştir. Yıllara göre belirlenen rampalar 

büyüklüklerine (kurulu güce oranla %5, %7,5 ve %10), yönüne (negatif, pozitif), oluşum 

zamanına (2019, 2020, 2021) ve oluşum süresine (1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saat) göre detaylı olarak 

incelenmiştir. İncelemeler sonucunda Marmara bölgesi RES üretimlerinin rampa karakteristik 

özellikleri ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Yenilebilir Enerji, Rüzgâr Enerji Santrali, Rampa Oran 

 

ABSTRACT 

Due to its physical characteristics, Turkey has a very high wind energy potential and the 

installed capacity of the Wind Power Plant (WPP) in the country is increasing rapidly. 

However, RES energy production has variable characteristics and the variable energy 

produced creates a disruptive effect on the supply-demand balance in the electricity grids. 

This study aims to examine the ramp events of WPP generation in the Marmara region of 

Turkey in different temporal periods. For this purpose, WPP generation for the Marmara 

region for the years 2019, 2020, and 2021 was obtained from Turkey Electricity Transmission 

AŞ (TEİAŞ). Using the production data, ramps in 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hour periods were 

determined.The ramps determined by years are based on their size (5%, 7.5%, and 10% 

relative to installed power), direction (negative, positive), time of occurrence (2019, 2020, 

2021), and duration (1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours) were examined in detail. As a result of the 

investigations, the ramp characteristics of WPP generation in the Marmara region are 

presented in detail. 

Keywords: Renewable Energy, Wind Power Plant, Ramp Rate 
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1. Giriş 

Tüm dünyada güncel bir sorun olan enerji teknolojinin gelişmesi ve beraberinde getirdiği 

enerji tüketim ihtiyacı sebebiyle mevcut fosil yakıt rezervlerinin azalması ile çevre kirliliği ve 

doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Böylece birçok araştırmacı bu durum 

karşısında yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları arayışına yönelmiştir (Ataman, 2007). 

Yenilebilir enerji kaynakları diğer enerji kaynaklarına kıyasla daha ekonomik ve çevreye 

verdiği zarar daha azdır. Bu sebeple Dünya’da ve Türkiye’de enerji tüketim ihtiyacının 

karşılanması için kullanılan yöntemler içerisindeki payı her geçen yıl artmaktadır. Türkiye 

coğrafi olarak sahip olduğu özellikler sebebiyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından 

kullanım potansiyeli oldukça fazladır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik 

yatırımlar çeşitli teşvikler ile artırılmaya çalışılmıştır. Tüm bunlara rağmen, Türkiye’de 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen enerji yeterli seviyede değildir (Koç & 

Kaya, 2015).Türkiye’de yapılan son çalışmalarda 2022 yılı itibarıyla kaynaklara göre kurulu 

gücün dağılımında toplam kurulu gücün %53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından 

sağlanmaktadır. Kaynaklara göre dağılım ise; %30,9’u hidrolik enerji, %24,7’si doğal gaz, 

%20,6’sı kömür, %10,9’u rüzgâr, %8,8’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,4’ü ise diğer 

kaynaklardır. (Ersöz, 2022) 

Günümüzde yenilebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgâr enerjisi önemli bir yere sahiptir. 

Fakat RES üretim karakteristiğinin belirsiz ve tahmin edilememesi şebeke sisteminde arz-

talep dengesini olumsuz etkilemektedir. Yapılan bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde bulunan 

RES’lerin 2019-2020-2021 yıllarında üretilen enerjinin saatlik olarak 1-2-3-4-5-6 zaman 

aralıklarında bölgesel rampa olayları incelenmiştir ve bu bildiride örnek çalışma olarak 

Marmara Bölgesi uygulanmıştır. RES üretiminde oluşan kısıtlamaların ve şebekede meydana 

gelen sorunları çözmek amacıyla enerji üretiminde meydana gelen rampaların yönünü bilmek 

önemlidir. RES sistemindeki enerji ihtiyacını karşılamak için üretimde görülen negatif yönlü 

rampaların, şebekede aktif olma süreleri ve oluşmuş rampa büyüklüğüne göre aktif olan RES 

üretim miktarı arttırılır veya pasif olan santraller devreye alınmaktadır. Şebekede pozitif 

yönlü rampaların görülmesinde ise farklı yöntemler uygulanabilir. Bunlar aktif RES’lerin 

üretim miktarları azaltılabilir, santralin şebekede aktif olan diğer santrallere yük vermesi 

sağlanabilir veya santralin pasif duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı 

RES üretimlerindeki rampa olaylarının büyüklüğü, zamanı ve süresi gibi özelliklerinin 

önceden bilinmesi rampanın şebekede oluşturacağı olumsuz durumlara karşı önlem alınması 

için önemlidir. (Karadöl, Yıldız, & Şekkeli, 2020).  

Konu ile ilgili literatürde birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Bazı önemli çalışmalar 

incelenerek özetlenmiştir. (Dhiman, Deb, & Guerrero, 2019) çalışmasında, Destek Vektör 

Regresyonu ve dalgacık dönüşümü değişkenleri kullanarak hibrit yapıda rüzgâr tahmin 

modeli önermiştir. Önerilen model ile rüzgâr gücü rampa olayları incelenmiş ve performans 

değerlendirme kriterleri kullanılarak karşılaştırma yapmıştır. (Sangwongwanich & Yang, 

2016) çalışmasında, 3-kW'lık tek fazlı, iki aşamalı, şebekeye bağlı bir güneş enerji sistemi 

üzerinde oluşan rampaların büyüklüğünü ve süresini kontrol etmek için model önermiştir. 

(Ery Arias-Castro, 2014) çalışmasında, rüzgâr yönünü doğrusal ve çapraz alan tesislerde 

oluşan rampaların mekânsal olarak değişkenlikleri Poisson süreci ile modellemiştir. (Ekström, 

Koivisto, Mellin, Millar, & Lehtonen, 2018) çalışmasında, bir güç sistemindeki yeni 

RES’lerin rampaları da göz önüne alınarak coğrafi dağılımın enerji üretim oranları üzerindeki 

etkisini göstermek için model önermiştir. (D’Amico, Petroni, & Vergine, 2021) çalışmasında, 

saatlik rampa hızı sınırlaması ve depolama cihazı kullanılarak rüzgâr santralinin maruz kaldığı 

ceza miktarını hesaplamanın mümkün olduğu model önermiştir. (Zucatelli, Nascimento, 

Santos, Arce, & Moreira, 2021) çalışmasında, Brezilya ve Uruguay'daki rüzgâr enerjisi rampa 

tahmin analizi için dalgacık ayrıştırması ve derin öğrenme teknikleri kullanarak model 
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önermiştir. (Poe & Mokhatab, 2008) çalışmasında, enerji santrali üretimlerindeki ısı oranlarını 

iyileştirmek, yanma optimizasyonu sağlamak, daha hızlı rampa oranı oluşturmak, yük 

değişikliklerine verimli ve güvenilir bir şekilde yanıt vermek için çok değişkenli dinamik 

kontrollü model önermiştir. (Martins, Spataru, Sera, Stroe, & Lashab, 2019) çalışmasında, 

güneş enerji sistemindeki dalgalanmaların neden olduğu güç dengesizliklerini gidermek için 

rampa hızı kontrol algoritmaları tarafından koordine edilen Enerji Depolama Sistemlerinin 

kullanıldığı model önermiştir. [9] çalışmasında, bir yenilenebilir enerji santralinin aktif güç 

gradyanını sınırlamak için enerji depolama sistemi kullanılarak güç rampa hızını artması ve 

yavaşlaması durumunda nasıl davranacağını belirleyen model önermiştir. Önerilen modelde 

ideal bir rampa olayı durumunda gerekli enerji depolama kapasitesi için üç yöntemin her 

birini kullanıldığı analitik çözümler içermektedir. (Eltohamy, Moteleb, Hossam, Mekhemar, 

& Omran, 2020) çalışmasında, rüzgâr enerjisi üretimindeki rampa oranlarından dolayı oluşan 

dengesizliğin güç tahmin değerlerine etkisi göz önüne alınarak rüzgâr enerjisi rampalarının 

davranışı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için güç-zaman eğrisinin tarihsel verilerini dikey ve 

yatay olarak analiz etmiştir. Önerilen analiz 2017, 2018 de Belçika’daki rüzgâr 

santrallerinden, her 15 dakikada oluşan gerçek tarihsel veriler kullanılmıştır. 

Literatürdeki yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde rampa olayları üzerinde yapılan 

çalışmaların çoğunun rüzgâr enerjisinde yapıldığı ve bu konuda kısıtlı sayıda çalışma olduğu 

görülmektedir. Yapılan literatür taramasında RES üretimlerindeki rampa olaylarıyla ilgili 

çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada rüzgâr enerjisinden üretilen enerjinin şebekede oluşturacağı 

dengesizliği önlemek amacıyla rampa analizi yapılmıştır. 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki 

gerçek güç üretim değerleri TEİAŞ’tan alınmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saatlik zaman 

aralıklarındaki RES üretimlerindeki rampa olayları 2019, 2020 ve 2021 yılları göz önüne 

alınarak bölgesel olarak incelenmiş ve bu bildiride örnek çalışma olarak Marmara Bölgesi 

incelenmiştir. 

Çalışmanın literatüre katkısı iki yönlü olmuştur: 

1) İlk defa yıllara göre RES üretim değerlerindeki rampa analizleri gerçek veriler ile 

bölgesel olarak incelenmiştir. 

2) 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki RES üretim rampaları farklı zaman aralıklarında (1, 2, 

3, 4, 5 ve 6 saatlik) bölgesel olarak hesaplanmıştır. Rampaların büyüklüğü, yönü ve 

oluşum zamanı gibi özellikleri saatlik olarak incelenmiştir. 

Bu bildiri dört başlıktan oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye’nin sahip olduğu rüzgâr enerjisi 

potansiyelinden bahsedilmiştir, RES güç üretimlerinde oluşan rampalar anlatılmış, kısa bir 

literatür özeti ve çalışmanın literatüre katkısından bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde verilerin alındığı RES üretim bilgileri, Türkiye’nin RES kurulu güç haritası 

bölgelere göre ayrılarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait saatlik ortalama güç üretim değerleri 

verilmiş ve çalışmada kullanılan yamuk kuralı açıklanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen 

bulgular üçüncü bölümde verilmiştir. Bulgular ışığında varılan sonuçlar son bölümde 

bulunmaktadır. 

2. Materyal ve Yöntem 

Günümüzde fosil yakıt rezervlerinin azalması ile yenilenebilir enerjinin önemi artmaktadır. 

Yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve 

biyokütle enerjisidir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en hızlı gelişim gösteren rüzgâr 

enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtması ile oluşmaktadır. Yer 

yüzeyindeki farklı ısının neden olduğu basınç ve nem farkı havanın yüksek basınçtan alçak 

basınca doğru olan hareketine yol açarak rüzgârı meydana getirmektedir. (Şenel & Koç, 

2015).  Türkiye’de bölgelere göre rüzgâr enerjisi potansiyel atlası Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (50 m) (Çalışkan, 2011) 

 

7 m/s’den büyük rüzgâr hızlar hesaplanarak Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 47.849 MW 

olarak belirlenmiştir. Bu atlasa göre Marmara Bölgesi’nin rüzgâr enerjisi potansiyeli fazladır. 

Bu durumda Marmara Bölgesi’ne kurulacak RES’lerin rüzgâr enerjisinden elde edeceği verim 

daha yüksek olacaktır. (Behçet, Gül, Oral, & Oral, 2014).    

 

Tablo 1. Marmara Bölgesi RES Üretimlerinin İstatiksel ve Genel Özellikleri 

Özellikler 2019 2020 2021 

Santral Sayısı 72 77 100 

Toplam Veri Sayısı 8760 8784 8760 

Santral Çalışma Zaman 

Aralığı 

01.01.2019-

31.12.2019 

01.01.2020-

31.12.2020 

01.01.2021-

31.12.2021 

Standart Sapma (MW) 605.89 661.56 811.09 

Ortalama Üretim (MW) 1017.73 1125.69 1480.53 

Maximum Üretim(MW) 2598.42 2752.07 3391.35 

Minimum Üretim(MW) 24.09 43.43 63.44 

Toplam Kurulu Güç (MW) 2996.60 3347.65 4261.51 

    

Rüzgâr enerjisinin sahip olduğu yenilenebilir olması, taşıma kolaylığı ve enerji üretiminde 

ileri teknolojiye ihtiyaç olmaması sebebiyle Dünya’da ve Türkiye’de kullanım alanını 

arttırmıştır (Şenel & Koç, 2015).  Rüzgâr enerjisinin artması ile beraber bazı sorunlarda 

oluşmuştur. Bunlardan en önemlisi rüzgâr enerjisi üretimlerinde meydana gelen rampa 

olaylarıdır. Çalışmada rampa olaylarını incelemek ve azaltmak amacıyla öncelikle Marmara 

Bölgesi’nde 2019-2020 ve 2021 yıllarına ait RES üretim değerleri incelenmiştir. Tesislere ait 

üretim verileri TEİAŞ’tan temin edilmiştir. Marmara Bölgesi’nde aktif olarak faaliyet 

gösteren 2019 yılında 72 santral, 2020 yılında 77 santral ve 2021 yılında 100 santrale ait 

verilerdir. Bu veriler 1’er saatlik zaman aralıklarında ve 2019-2020 ve 2021 yıllarına aittir 

(Karadöl, Yıldız, & Şekkeli, 2020). Çalışmada kullanılan verilerin birkaç özelliği Tablo 1’de 

verilmiştir. Bu verilere göre, en yüksek ortalama üretim ve standart sapma 2021 yılında, en 

düşük ortalama üretim ve standart sapma ise 2019 yılında görülmektedir. 2019 yılındaki 

standart sapma, 2021 yılında görülen standart sapmanın %75'dir. Bu da üretimdeki en yüksek 

değişkenliğinin 2021 yılında gerçekleştiğini göstermektedir. Her bir yılın maksimum ve 

minimum değerleri arasındaki farklar incelendiğinde 2019 yılında 2574, 2020 yılında 2708,64 
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ve 2021 yılında 3327,91 olarak hesaplanmıştır. Tüm bu değişimler, RES’lerin bağlı olduğu 

şebeke sisteminin işletilmesinde zorluklara neden olmaktadır. 

Ayrıca çalışmada kullanılan, Marmara Bölgesi’ndeki 2019 yılında 72, 2020 yılında 77 ve 

2021 yılında 100 kurulu tesise ait saatlik ortalama üretim değerleri Şekil 2 de gösterilmiştir.  

 
Şekil 2. Marmara Bölgesindeki RES’lerin Saatlik Toplam Üretimleri 

 

RES santral üretiminin zamansal olarak değişken bir yapıya sahip olduğu Şekil 2’den 

anlaşılmaktadır. Üretimde oluşan değişikliği rampa olarak ifade edebilmek için bu 

değişikliğin santralin kurulu gücünün %5 veya daha fazlası olması gerekmektedir (Fratea, ve 

diğerleri, 2019). Üretimin rampalarını tanımlamak için toplam kurulu gücün %5,  %7,5 ve 

%10 üzerindeki değişimleri hesaplanmıştır. 

Herhangi bir zamanda üretimde görülen rampanın büyüklüğünü hesaplamak için Eşitlik 1 ‘de 

verilen formül kullanılmıştır.  

 

          𝛥𝑃 = {𝛥𝑃1, 𝛥𝑃1, … , 𝛥𝑃𝑛}  

        𝛥𝑃𝑖 = 𝑝(𝑖) − 𝑝(𝑖 + 𝑡)     𝑖 = (1,2, … , 𝑛) n ∈ N                                    (1) 

     𝑡 = (1,3,6)  

 

Denklemde verilen ΔPi,  i anındaki rampa büyüklüğünü, p(i) ise i saatindeki santral üretimini 

gösterir. t zamansal periyodu ve n ise santralin saatlik çözünürlük süresini ifade etmektedir. 

Eşitlik 1'de verilen ΔP, tüm zamansal dönemlerdeki üretim için rampa setini tanımlar.  

Çalışmada, santralin üretim değişimlerini görebilmek için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saatlik 

zamanlardaki fonksiyonların, histogram grafik alanını hesaplamak için yamuk kuralı 

kullanılmıştır. Yamuk kural alan hesaplamaları için kullanılan matematiksel yöntemdir. Bu 

yöntem, fonksiyon ile x-ekseni arasında kalan alanı hesaplamak için daha çok alana sahip 

yamuklara parçalayarak gerçek değere yaklaşmaktadır (Karadöl & Şekkeli, 2021). Yamuk 

kuralının denklemi Eşitlik 2 ve Eşitlik 3’te gösterilmiştir. Eşitlik 2’de , f(x) fonksiyonun 

integral alan sınırları a ve b değerleridir.  a ve b değerleri Eşitlik 4’de ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 
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            ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 
                                                            (2) 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈
𝑏 − 𝑎

2
{𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)}

𝑏

𝑎

 
                                                            (3) 

   

Eşitlik 5’te verilen  Δxi değeri, parçalara ayrılan her bir yamuğun taban uzunluğunu ifade 

etmektedir. Tek bir yamuk alanını hesaplamak için Eşitlik 3’te verilen matematiksel denklem, 

birden çok yamuk kullanılması durumunda ise x-ekseni ile fonksiyon arasında kalan alanı 

hesaplamak için Eşitlik 6’daki denklem kullanılmaktadır (Karadöl & Şekkeli, 2021). Eşitlik 6 

kullanılarak saatlik RES üretim değişimlerinin histogram grafik alanları hesaplanmıştır. 

 

           [𝑎, 𝑏] = {𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯  < 𝑥𝑁−1 <  𝑥𝑁 = 𝑏}      (4)                                                            

            ∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1      (5)                                                              

      ∫ 𝑓
𝑏

𝑎

(𝑥)𝑑𝑥 ≈ ∑
𝑓(𝑥𝑖−1) + 𝑓(𝑥𝑖)

2
∆𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

=
∆𝑥𝑖

2
(𝑓(𝑥0) + 2𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + ⋯ + 2𝑓(𝑥𝑁−1) + 𝑓(𝑥𝑁)) 

      

     (6)                                                              

3. Bulgular 

RES üretiminin 2 zaman aralığındaki güç değişimleri rampa olayı olarak adlandırılır. Enerji 

üretiminde saniyelik ve dakikalık zaman dilimlerinde görülen büyük rampa olayları şebeke 

sistemine çok fazla zarar vermez. Fakat saat gibi daha büyük zaman aralıklarında üretimde 

oluşan rampa olaylarının şebekede dengelenebilmesi uzun zaman almaktadır. Çünkü şebekede 

pasif olan tesislerin aktif olması ile şebeke-yük arasındaki senkronizasyonu sağlamak çok 

fazla zaman almaktadır. Bu sonuçlar RES üretimindeki rampalar sistem elemanlarını 

etkilediği ve sabit olması beklenmediğini göstermektedir (Couto, Costa, Rodrigues, Lopes, & 

Estanqueiro, 2015).  (Lia, Wang, Lu, & Guo, 2018) 

1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saatlik RES üretim rampa olaylarının birinci derecede olduğunu standart 

sapma, ortalama, maksimum ve minimum değerler gibi istatistiksel özellikler göstermektedir. 

(Radu, ve diğerleri, 2019). Bu nedenle bu çalışmada Marmara Bölgesine ait 2019, 2020 ve 

2021 yıllarında RES üretimlerindeki rampa olaylarının saatlik değişimleri incelenmiştir. Bu 

değişimler per unit olarak histogram grafiklarinde Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve 

Şekil 8’da verilmiştir. 

 
Şekil 3. 1 Saatlik Periyottaki Rampa Olayları 
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Şekil 4. 2 Saatlik Periyottaki Rampa Olayları 

 
Şekil 5. 3 Saatlik Periyottaki Rampa Olayları 

 
Şekil 6. 4 Saatlik Periyotta Rampa Frekanslarının Histogramı 
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Şekil 7. 5 Saatlik Periyottaki Rampa Olayları 

 
Şekil 8. 6 Saatlik Periyottaki Rampa Olayları 

 

Rampa olaylarında görülen maksimum değişimler pozitif yönlü rampa, minimum değişimler 

ise negatif rampa olarak adlandırılır. Santralde; geçmiş üretimlere göre oluşan üretim artışları 

pozitif değişimleri, azalışları ise negatif değişimleri tanımlamaktadır. 

1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saatlik periyotlarda %5 üzerindeki, negatif ve pozitif rampaların kümülatif 

alanları Tablo 2'de verilmiştir. Kümülatif alanlara göre rampa olaylarını değerlendirdiğimizde 

en fazla rampa olayları 2021 yılında görülmüştür. Aynı zamansal dönemde en düşük pozitif 

ve negatif kümülatif alan 2020 yılında gözlenmiştir. Oluşum şekline göre rampaları 

değerlendirdiğimizde tüm yıllardaki pozitif ve negatif rampa alanları genel olarak birbirine 

eşittir. 
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Tablo 2. %5 ve Üzeri Kümülatif Rampa Alanları  

5% 
2019 2020 2021 

Negatif Pozitif Toplam Negatif Pozitif Toplam Negatif Pozitif Toplam 

1.Saat 0,12 0,12 0,25 0,11 0,10 0,22 0,12 0,10 0,23 

2.Saat 1,36 1,35 2,72 1,43 1,28 2,72 1,62 1,43 3,06 

3.Saat 3,43 3,36 6,80 3,39 3,14 6,54 3,71 3,40 7,12 

4.Saat 5,59 5,51 11,11 5,08 5,23 10,32 5,86 5,57 11,44 

5.Saat 7,24 7,40 14,64 6,64 6,69 13,34 7,51 7,64 15,15 

6.Saat 8,82 9,21 18,04 8,30 8,27 16,58 9,19 9,65 18,85 

 

1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saatlik periyotlarda %7,5 üzeri negatif ve pozitif rampaların kümülatif 

alanları Tablo 3 'te verilmiştir. Bu verilere göre, 1 saatlik periyot hariç en küçük negatif 

kümülatif rampa alanı 2020 yılında, 1 saatlik periyotta ise en küçük negatif kümülatif rampa 

alanı ise 2019 yılında görülmüştür. En küçük pozitif kümülatif rampa alanı 1 saatlik periyotta 

2021 yılında, 3 saatlik periyotta 2019 ve diğer saatlerde 2020 yılında görülmüştür. 4, 5 ve 6 

saatlik periyotlarda en büyük negatif ve pozitif kümülatif rampa alanın 2021 yılında 

görülmüştür.   

 

Tablo 3. %7,5 ve Üzeri Kümülatif Rampa Alanları 

7,5% 
2019 2020 2021 

Negatif Pozitif Toplam Negatif Pozitif Toplam Negatif Pozitif Toplam 

1.Saat 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 

2.Saat 0,44 0,37 0,81 0,43 0,35 0,78 0,46 0,36 0,83 

3.Saat 1,70 1,42 3,12 1,55 1,46 3,01 1,84 1,48 3,32 

4.Saat 3,11 3,00 6,11 3,02 2,66 5,68 3,32 3,14 6,46 

5.Saat 4,52 4,35 8,87 4,21 3,88 8,09 4,82 4,83 9,64 

6.Saat 6,07 5,99 12,05 5,61 5,61 11,22 6,15 6,38 12,53 

 

1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saatlik periyotlarda %10 üzeri negatif ve pozitif rampaların kümülatif alanları 

Tablo 4'te verilmiştir. Bu verilere göre 4, 5 ve 6 saatlik periyotlardaki en küçük negatif ve 

pozitif kümülatif rampa alanları 2020 yılında görülmüştür. 2 ve 3 saatlik periyotta ise en fazla 

negatif ve pozitif kümülatif alana sahip rampalar 2021 yılında gözlemlenmiştir. 1 saatlik 

zamansal periyotlar da %10 ve üzerinde rampa olayları hiçbir yılda görülmemiştir. %10 üzeri 

rampa olaylarını genel olarak değerlendirdiğimizde tüm zamansal periyotlar için elde edilen 

kümülatif alan toplamları çok yüksek değildir. Bu durum Marmara bölgesinde %10 ve 

üzerinde çok fazla rampa olayının gerçekleşmediğini göstermektedir. 

 

Tablo 4. %10 ve Üzeri Kümülatif Rampa Alanları 

10% 
2019 2020 2021 

Negatif Pozitif Toplam Negatif Pozitif Toplam Negatif Pozitif Toplam 

1.Saat 0,00 0,10 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Saat 0,12 0,10 0,22 0,12 0,10 0,22 0,12 0,10 0,22 

3.Saat 0,69 0,60 1,29 0,70 0,54 1,24 0,78 0,52 1,30 

4.Saat 1,72 1,40 3,13 1,66 1,31 2,97 1,73 1,39 3,13 

5.Saat 2,77 2,37 5,14 2,67 2,30 4,97 3,15 2,58 5,73 

6.Saat 4,16 3,67 7,83 3,85 3,32 7,17 4,16 3,57 7,73 
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4. Sonuç 

 Rüzgâr enerjisi temiz ve tükenmez olduğundan giderek artan bir hızla elektrik şebeke 

sistemlerine aktarılmaktadır. Fakat rüzgâr üretim tesisleri, değişken ve kararsız üretim 

karakteristiği sergilemekte ve elektrik şebeke işletiminde sorunlar oluşturmaktadır.  Bu 

çalışma, Marmara Bölgesi’ndeki rüzgâr enerji santralleri üretimlerinde oluşan rampa 

oranlarını yıllara göre bölgesel olarak incelemeyi amaçlamıştır. Çünkü santral üretiminde 

rampaların zamanını ve boyutunu bilmek, şebeke işletme planlarında mükemmel avantajlar 

sağlamaktadır. Bu amaçla çalışmada Marmara Bölgesi’ndeki 2019 yılında 72, 2021 yılında 77 

ve 2022 yılında 100 adet rüzgâr enerji santralinin ortalama saatlik üretimleri kullanılmıştır.  

Bu santrallerin üretimlerine göre 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saatlik periyotlar da meydana gelen 

rampaların ortalamaları, standart sapmaları ve yönü elde edilmiştir.  Kurulu güce göre %5, 

%7,5 ve %10'un üzerindeki rampa olayları incelenmiştir. İnceleme 2019, 2020 ve 2021 

yıllarını kapsayacak şekilde bölgesel olarak değerlendirilmiştir ve bu bildiride Marmara 

bölgesi örnek uygulama alanı seçilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Marmara 

bölgesindeki 2019, 2020 ve 2021 üretimlerindeki rampa olayları yıllara göre çok fazla 

değişkenlik göstermemiştir. Ayrıca tüm senelerde %10 üzerinde rampa olayları yok denecek 

kadar az görülmüştür. Tüm bu verilere göre Marmara bölgesinde yıllara göre RES üretiminin 

çok fazla değişkenlik göstermediğini sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca %10 üzerindeki rampa 

olaylarının az olması bu bölgedeki RES üretimlerinin geleneksel şebeke üzerindeki bozucu 

etkisinin az olduğunu göstermektedir. Sonraki çalışmalarda, Türkiye ölçeğinde bölgeler arası 

rampa olaylarını incelenmesi amaçlanmaktadır. 
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ABSTRACT 

Education and technology have been influencing each other in a good way for many years and 

scholars have been conducting and publishing studies as to the usage of Web 2.0 tools and the 

influence it exerts on the Foreign Language Education (FLE) (Konstantinidis et al., 2013). In 

line with constantly changing and developing nature of technology, this paper discusses Web 

3.0 tools and Metaverse with a specific view to their potential applications in FLE. More 

precisely, Web 2.0 tools are to be replaced by Web 3.0 tools and the difference between Web 

2.0 tools and Web 3.0 tools is that Web 2.0, also known as the second generation of the World 

Wide Web, is characterized by its emphasis on the ability of people to contribute information 

online through web-based communities, social media, etc. (Aslam & Sonkar, 2019). 

Nonetheless, with Web 3.0 tools, we are witnessing a new era on the web because Web 3.0 

tools focus on combining the knowledge and the utilization of the users in order to make the 

internet usage more joyful, relevant, and practical (Naik & Shivalingaiah, 2009). Web 3.0 

tools also enable and encourage foreign language teachers to promote collaboration and 

conduct assessment through project based learning, semantic blogs, etc. (Lal, 2011). 

Accordingly, Metaverse, which is the main focus of the paper, can be defined as a digital 

world where real and virtual merge in a vision of science fiction, allowing people to move 

between different devices and communicate in a virtual environment. Although the concept of 

the Metaverse has not yet featured the specified benefits for the education, there are various 

projections that this virtual universe may become an indispensable part of the education 

system in the coming years, and even take over the entire system.  

Key Words: Foreign Language Education, Technology, Web 2.0 tools, Web 3.0 tools, 

Metaverse. 

 

Introduction 

Web 2.0 refers to the second generation of the World Wide Web, characterized by the ability 

for users to interact and collaborate with each other in a social media-like environment. 

Examples of Web 2.0 tools include social media platforms (such as Facebook, Twitter, and 

LinkedIn), wikis, blogs, and web-based applications (such as Google Docs and Trello) that 

allow for real-time collaboration and communication. These tools allow users to interact and 

engage with each other, as well as share and create content, in ways that were not possible 

with the static, read-only websites of the early days of the internet (referred to as Web 1.0). 

Web 2.0 is often associated with the rise of user-generated content and the shift from a 

centralized, one-to-many model of communication to a more decentralized, many-to-many 

model. 

Web 3.0, on the other hand, is a term that is still being defined, but it generally refers to the 

next evolution of the internet, which will be more intelligent, more connected, and more 

personal. It is also known as the ‘Semantic Web’ or the ‘Intelligent Web’. Web 3.0 

technologies are being developed to make internet more intelligent by adding a layer of 
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meaning, context, and understanding to the vast amount of data available online. This will 

allow computers to understand the relationships between different pieces of information, and 

to make connections and predictions based on that understanding. Examples of Web 3.0 

technologies include: Semantic Web technologies such as RDF (Resource Description 

Framework) and OWL (Web Ontology Language), which allow data to be linked and 

understood by machines; NLP (Natural Language Processing) and ML (Machine Learning) 

technologies, which enable computers to understand human language and make sense of 

unstructured data; Blockchain technology, which allows for decentralized, secure and 

transparent data storage and transfer; and AI (Artificial Intelligence), which will enable the 

web to be more personalized and will enable the web to learn and adapt to the user's needs. 

It should be noted that Web 3.0 is still in the early stages of development, and it is not yet 

clear what specific tools and applications will emerge as the key Web 3.0 technologies. 

However, it is widely accepted that Web 3.0 will take the internet to a new level of 

intelligence and connectivity, which will change the way we interact with the web and with 

each other. 

Differences between Web 2.0 and Web 3.0 

Web 2.0 tools refer to a set of technologies and applications that enable collaboration, 

communication, and sharing of information on the internet. These tools allow users to interact 

and engage with each other, as well as share and create content, in ways that were not possible 

with the static, read-only websites of the early days of the internet (referred to as Web 1.0). 

Web 3.0, on the other hand, is the next evolution of the internet and it is expected to bring 

more intelligence, decentralization and autonomy to the internet by using advanced 

technologies such as artificial intelligence, machine learning, natural language processing and 

blockchain technology. Web 2.0 is focused on user-generated content, social media and Web 

2.0 apps while Web 3.0 is focused on decentralization, artificial intelligence and blockchain-

based applications (Ohei & Brink, 2019). Web 2.0 is more centered around the idea of many-

to-many communication whereas Web 3.0 is focused on creating a more intelligent and 

intuitive internet, where data is more easily accessible and understandable. 

More precisely, Web 2.0 tools are to be replaced by Web 3.0 tools and the difference between 

Web 2.0 tools and Web 3.0 tools is that Web 2.0, also known as the second generation of the 

World Wide Web, is characterized by its emphasis on the ability of people to contribute 

information online through web-based communities, social media, etc. (Aslam & Sonkar, 

2019). Nonetheless, with Web 3.0 tools, we are witnessing a new era on the web because Web 

3.0 tools focus on combining the knowledge and the utilization of the users in order to make 

the internet usage more joyful, relevant, and practical (Naik & Shivalingaiah, 2009).  

Web 2.0 and Web 3.0 in foreign language education 

Web 2.0 tools can be effectively used in foreign language education to enhance students’ 

learning experience and to provide them with new opportunities to interact and engage with 

the language and culture. (Elmas & Geban, 2012) Here are some examples of how Web 2.0 

tools can be used in foreign language education: 

1- Social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram can be used to 

connect students with native speakers of the target language, allowing them to practice 

their language skills in a real-life context. 

2- Video-sharing platforms such as YouTube, Vimeo, and TikTok can be used to provide 

students with access to authentic language materials, such as music videos, news 

broadcasts, and movies. 

3- Blogging platforms such as WordPress and Blogger can be used to create online 

journals where students can write about their language learning experiences and share 

them with their classmates and teachers. 
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4- Collaboration tools such as Google Docs and Trello can be used to create online group 

projects and assignments, allowing students to work together on language learning 

activities. 

5- Online flashcard and vocabulary learning platforms such as Quizlet and Anki can be 

used to support students’ vocabulary development 

6- Virtual reality and language learning apps like Rosetta Stone VR, Babbel VR and 

Duolingo VR allow learners to immerse themselves in the target language in a virtual 

environment. 

These tools can also be used to provide students with more opportunities to interact with the 

target language and culture, and to support their development of communicative competence. 

Web 3.0 tools also enable and encourage foreign language teachers to promote collaboration 

and conduct assessment through project based learning, semantic blogs, etc. (Rajiv & 

Manohar Lal, 2011). Web 3.0 tools are still in the early stages of development, and as such, 

their application in foreign language education is limited. However, there are some examples 

of how these tools could be used in the future to enhance foreign language learning: 

1- Decentralized platforms and applications (dApps) built on blockchain technology 

could be used to create a decentralized language learning ecosystem, where learners 

can securely and transparently access language learning resources and services. 

2- Smart Contracts could be used to create adaptive learning systems, where the content 

and difficulty level adjust automatically based on the learner’s progress and 

proficiency level. 

3- Knowledge Graphs could be used to organize and structure language learning 

resources in a way that makes them more easily accessible and understandable for 

learners. 

4- Virtual Reality and Augmented Reality technologies could be used to create 

immersive language learning experiences, where learners can practice their language 

skills in virtual environments that mimic real-life situations. 

5- AI and NLP technologies could be used to create more personalized language learning 

experiences, where the system can adapt to the learner’s needs, preferences, and 

learning style. 

It is important to note that these are just examples and that most of the technology mentioned 

is still in the stage of research and development. Many of these applications are not yet widely 

available, and the impact of web 3.0 tools on foreign language education still remains to be 

seen. 

What is Metaverse? 

The metaverse is a term that refers to a virtual world or universe where users can interact with 

each other and digital objects in a shared space. It is essentially an immersive, interactive, and 

digital space where people can interact, transact and engage in various activities (Maharg & 

Owen, 2007). The metaverse is often described as a combination of virtual reality, augmented 

reality, and the internet. It is a concept that has been popularized by science fiction literature, 

but it is becoming increasingly relevant as technology advances.  

The metaverse can be experienced through virtual reality devices such as the Oculus Rift and 

the HTC Vive, and augmented reality devices such as Microsoft’s HoloLens. It can also be 

accessed through mobile apps, web browsers and other types of devices. (Yoo & Chun, 2021). 

Furthermore, the metaverse is expected to have a wide range of applications, including 

entertainment, education, gaming, social networking, and e-commerce. For example, it could 

be used to create virtual theme parks, interactive museums, and even virtual shopping 

experiences, allowing people to experience a whole new level of immersion, interactivity and 

socialization. (Kye et al., 2021). 
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It is worth noting that the concept of metaverse is also still in the early stages of development 

and many of the technologies that it will produce are still being researched and developed. In 

a similar vein, the metaverse has the potential to revolutionize foreign language education by 

providing learners with an immersive and interactive language learning experience (Pyo, 

2022). Here are a few examples of how the metaverse could be used in foreign language 

education: 

1- Virtual reality simulations of real-life situations could be used to provide learners with 

the opportunity to practice their language skills in a realistic and authentic context. For 

example, learners could participate in virtual conversations with native speakers, or 

practice ordering food at a virtual restaurant. 

2- Augmented reality could be used to provide learners with a more interactive and 

engaging way to learn new vocabulary and grammar structures. For example, learners 

could point their mobile device at a real-life object and see its translation in the target 

language appear on the screen. 

3- Virtual worlds and games could be used to make language learning more fun and 

engaging. For example, learners could participate in a virtual treasure hunt where they 

have to solve puzzles and complete tasks in the target language to progress through the 

game. 

4- Virtual classrooms and collaboration tools could be used to facilitate online language 

learning and to connect learners with native speakers and other learners from around 

the world. 

It should not go without saying that the concept of metaverse is still in the early stages of 

development and many of the technologies that will become possible are still being 

researched and developed. However, the potential of metaverse is quite promising in terms of 

providing a more engaging, interactive, and authentic language learning experience. 

Conclusion 

To summarize the topics discussed in this article, Web 2.0 tools have provided great 

convenience to both teachers and students in foreign language education over the years. With 

the changing technology and learner profiles, old methods have started to become insufficient 

and the need to use more effective and more comprehensive tools has come to the fore by 

combining these tools with today’s technology. For this purpose, Web 3.0 tools have started 

to enter our lives. With Web 3.0 tools, it is aimed to make the knowledge and the utilization 

of the users in order to make the internet usage more joyful, relevant, and practical. An 

example of how Web 3.0 tools will reach in the near future is the subject of Metaverse. With 

Metaverse, it is argued that in the near future, it will be possible for people to receive 

education from where they are without the need to physically go to an educational institution 

in foreign language education. (Phakamach et al,. 2022). 
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ABSTRACT 

Cylindrical panels are also used as structural elements in the body of aircraft. The main 

purpose of this study is to investigate the effects of micro-voids that may occur during the 

production of cylindrical panels on their structural performance. Porous orthotropic 

cylindrical panel is modeled with a special porosity function, and critical buckling load is 

analyses based on the hyperbolic shear deformation theory. First, the variation of the material 

properties of the porous orthotropic cylindrical panel in the panel thickness's direction is 

defined via a sinus function. The fundamental relations of the problem are obtained in the 

context of hyperbolic shear deformation theory. The hyperbolic shear deformation theory 

satisfies the stress-free and strain-free conditions on the top and bottom surfaces of the porous 

cylindrical panel. Therefore, it does not require any shear correction factor. The basic 

equations of the cylindrical panels' stability problem are derived within the scope of the 

Virtual work principle. Approximation functions which satisfy simply-supported boundary 

conditions are chosen and Galerkin's method has transformed the differential equation system 

into a linear equation system. By solving the linear equation system, buckling load equations 

are obtained within the scope of both shear deformation theory and classical shell theory. The 

buckling load equations obtained are compared with the appropriate studies in the literature, 

and their accuracy are verified. After the validation, the critical buckling load values of the 

porous orthotropic cylindrical panel are obtained for the different panel configurations and in-

plane orthotropy ratios. The effects of porous form on the buckling behavior of orthotropic 

cylindrical panels are examined in detail by performing comparisons. 

Keywords: Cylindrical panel, porosity, buckling, shear deformation, orthotropy, porous panel 

 

1. INTRODUCTION 

Extraordinary advances in technology reveal extraordinary material requirements. These 

developments necessitate the production and use of materials with a high strength-to-weight 

ratio and high corrosion and thermal resistance compared to conventional materials. More 

importantly, it is essential to select and manufacture materials suitable for the design due to 

the structural element's expected strength, structural performance, and functionality. The 

necessity of materials with multiple properties (for example, high strength, high thermal 

resistance, low weight) in space vehicles, airplanes, and high-speed trains causes an increase 

in research on lightweight composite materials. Lightweight and functionally graded materials 

can be produced to provide the required properties depending on the performance expected 

from the structural elements. In light of the crucial properties of functionally graded materials 

in engineering applications, scientists and researchers have demonstrated the different 

behavior of functionally graded shell-type structural elements by performing various static 

and dynamic analyzes [1-9].  

However, defects such as pores may occur during the production of functionally graded 

materials. Alternatively, depending on the performance expected from the structural element, 
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the materials can be produced in a porous form. Therefore, it is necessary to analyze various 

structural elements made of such materials and determine their behavior under various loads. 

The effects of porosities on static and dynamic behavior were investigated using classical 

plate/shell theories. [10-24]. However, since the effects of transverse shear deformation are 

neglected in classical plate/shell theories, the numerical values obtained may be inaccurate 

compared to the actual values. For this reason, researchers have developed new theories in 

which shear deformation effects are considered [25-29]. These new developments in shear 

deformation theories have led researchers to analyze the effects of porosity on static and 

dynamic behavior via these theories. [29-36]. 

This work presents the stability of the porous orthotropic cylindrical panel. Hyperbolic shear 

deformation theory is used for the analysis, which satisfies the stress and strain conditions on 

the upper and bottom surfaces of the panel without the need for a shear correction factor. The 

primary purpose of this study is to investigate the effect of the porous form on cylindrical 

panels' structural behavior. For this reason, it is analyzed how the material properties 

depending on the porosity distribution function affect the critical load values of the cylindrical 

panel. 

2. MATHEMATICAL MODEL 

Geometrical configurations of a porous orthotropic cylindrical shell with a thickness (ℎ), 

𝑥 −edge length (𝑎), 𝑦 −edge length (𝑏), and 𝑥 −axis radius (𝑅𝑥) are characterized in a 

coordinate system (𝑥, 𝑦, 𝑧) as shown in Fig 1.  

 

 
Fig. 1. Porous orthotropic cylindrical shell 

 

In this study, the trigonometric porosity distribution was considered. Due to the presence of 

porosity, orthotropic material properties are characterized by the porosity distribution function 

across the thickness of the panel as follows: 

𝐸𝑗 = [1 − 휂𝜓(𝑧)]𝐸0𝑗, 𝐺𝑗𝑖 = [1 − 휂𝜓(z)]𝐺0𝑗𝑖 , 𝑗 = 1,2; 𝑖 = 2,3 (1) 

where 𝐸01 and 𝐸02 are Young's modulus in the 𝑥 and 𝑦 axes of the non-porous (perfect) 

material; 𝐺012, 𝐺013, and 𝐺023 represent the shear modulus of the non-porous material in the 

𝑥𝑦, 𝑥𝑧, and 𝑦𝑧 planes. 휂 is the porosity coefficient and is defined in the range of 0 ≤ 휂 < 1. 

휂 = 0 corresponds to non-porous (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼) material. 𝜓(𝑧) is the porosity change function 

and is defined as: 

𝜓(𝑧) =
3.45

𝜋
sin (

𝜋𝑧

ℎ
) , 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼𝐼    (2) 

Fig. 2 presents a graphical representation of the porosity distributions for the 𝐸1 function. 
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Fig. 2 Graphical representation of the porosity distributions for the 𝐸1 (𝐸01 = 206.843 𝐺𝑃𝑎). 

 

3. CONSTITUTIVE RELATIONS 

The strain components of a point not located on the mid-surface of the porous orthotropic 

panel are defined as follows: 

{

휀𝑥
휀𝑦
휀𝑥𝑦

} = {

휀𝑥
(0)

휀𝑦
(0)

휀𝑥𝑦
(0)

} − 𝑧{

휀𝑥
(1)

휀𝑦
(1)

휀𝑥𝑦
(1)

} + 휁(𝑧) {

휀𝑥
(2)

휀𝑦
(2)

휀𝑥𝑦
(2)

} , {
휀𝑥𝑧
휀𝑦𝑧
} =

𝜕휁(𝑧)

𝜕𝑧
{
휀𝑥𝑧
(2)

휀𝑦𝑧
(2)} (3) 

where 

{

휀𝑥
(0)

휀𝑦
(0)

휀𝑥𝑦
(0)

} =

{
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−
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𝜕𝑦
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(2)
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(2)} = {

𝜙𝑥
𝜙𝑦
}, 

휁(𝑧) =
ℎ

2
tanh (2

𝑧

ℎ
) −

4

3cosh2 (1)

𝑧3

ℎ2
 

(4) 

𝜕𝑢0 𝜕𝑥⁄  and 𝜕𝑣0 𝜕𝑦⁄  represent the deformations in the middle surface of the panel in the 

direction of the 𝑥 and 𝑦 axes, respectively. The term 𝜕𝑢0 𝜕𝑦⁄ + 𝜕𝑣0 𝜕𝑥⁄  represents the shear 

strain on the middle surface of the panel. 𝜙𝑥 and 𝜙𝑦 are the rotations of the mid-surface 
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normal of the panel with respect to the 𝑦 and 𝑥 axes, respectively. 𝑤 is the transverse 

deflection. The term 휁(𝑧)  is the shear deformation function.  

The stress in the panel thickness direction 𝜎𝑧 are negligible compared with other stress 

components. Constitutive relations between stress and strain components are as follows 

 

𝜎𝑥 = 𝑐11휀𝑥 + 𝑐12휀𝑦, 𝜎𝑦 = 𝑐21휀𝑥 + 𝑐22휀𝑦, 𝜎𝑥𝑦 = 𝑐66휀𝑥𝑦, 𝜎𝑦𝑧 = 𝑐44휀𝑦𝑧 , 𝜎𝑥𝑧 = 𝑐55휀𝑥𝑧 (5) 

where 

𝑐11 =
𝐸1

1 − 𝜐12𝜐21
; 𝑐12 =

𝜐21𝐸1
1 − 𝜐12𝜐21

; 𝑐21 =
𝜐12𝐸2

1 − 𝜐12𝜐21
; 𝑐22 =

𝐸2
1 − 𝜐12𝜐21

; 

𝑐66 = 𝐺12; 𝑐44 = 𝐺23; 𝑐55 = 𝐺13 

(6) 

Substituting Eq. (3) into Eq. (5), we have 

𝜎𝑥 = 𝑐11휀𝑥
(0) + 𝑐12휀𝑦

(0) − 𝑧𝑐11휀𝑥
(1) − 𝑧𝑐12휀𝑦

(1) + 휁(𝑧)𝑐11휀𝑥
(2) + 휁(𝑧)𝑐12휀𝑦

(2),  

𝜎𝑦 = 𝑐21휀𝑥
(0) + 𝑐22휀𝑦

(0) − 𝑧𝑐21휀𝑥
(1) − 𝑧𝑐22휀𝑦

(1) + 휁(𝑧)𝑐21휀𝑥
(2) + 휁(𝑧)𝑐22휀𝑦

(2), 

𝜎𝑥𝑦 = 𝑐66휀𝑥𝑦
(0) − 𝑧𝑐66휀𝑥𝑦

(1) + 휁(𝑧)𝑐66휀𝑥𝑦
(2), 𝜎𝑥𝑧 =

𝜕휁(𝑧)

𝜕𝑧
𝑐55휀𝑥𝑧

(2), 𝜎𝑦𝑧 =
𝜕휁(𝑧)

𝜕𝑧
𝑐44휀𝑦𝑧

(2)
 

(7) 

 

4. BASIC STABILITY EQUATION 

The variation of strain energy caused by elastic deformation is defined as follows: 

𝛿𝑈𝑑 = ∫ ∫ (𝜎𝑥𝛿휀𝑥 + 𝜎𝑦𝛿휀𝑦 + 𝜎𝑥𝑦𝛿휀𝑥𝑦 + 𝜎𝑥𝑧𝛿휀𝑥𝑧 + 𝜎𝑦𝑧𝛿휀𝑦𝑧)𝑑𝑧
0.5ℎ

−0.5ℎ

𝑑𝐴

𝐴

 (8) 

Substituting Eq. (3) into Eq. (8), we have 

𝛿𝑈𝑑 = ∫(𝑁𝑥𝛿휀𝑥
(0) + 𝑁𝑦𝛿휀𝑦

(0) + 𝑁𝑥𝑦𝛿휀𝑥𝑦
(0) −𝑀𝑥𝛿휀𝑥

(1) −𝑀𝑦𝛿휀𝑦
(1) −𝑀𝑥𝑦𝛿휀𝑥𝑦

(1)

𝐴

+ 𝑃𝑥𝛿휀𝑥
(2) + 𝑃𝑦𝛿휀𝑦

(2) + 𝑃𝑥𝑦𝛿휀𝑥𝑦
(2) + 𝑁𝑥𝑧𝛿휀𝑥𝑧

(2) + 𝑁𝑦𝑧𝛿휀𝑦𝑧
(2))𝑑𝐴 

(9) 

where 

{𝑁𝑥, 𝑁𝑦, 𝑁𝑥𝑦, 𝑁𝑥𝑧 , 𝑁𝑦𝑧} = ∫ (𝜎𝑥, 𝜎𝑦 , 𝜎𝑥𝑦,
𝜕휁(𝑧)

𝜕𝑧
𝜎𝑥𝑧 ,

𝜕휁(𝑧)

𝜕𝑧
𝜎𝑦𝑧)𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

 

{𝑀𝑥, 𝑀𝑦, 𝑀𝑥𝑦, 𝑃𝑥, 𝑃𝑦 , 𝑃𝑥𝑦, } = ∫ (𝑧𝜎𝑥, 𝑧𝜎𝑦 , 𝑧𝜎𝑥𝑦, 휁(𝑧)𝜎𝑥, 휁(𝑧)𝜎𝑦, 휁(𝑧)𝜎𝑥𝑦)𝑑𝑧
0.5ℎ

−0.5ℎ

 

(10) 

(𝑁𝑥, 𝑁𝑦, 𝑁𝑥𝑦) are normal forces, (𝑁𝑦𝑧 , 𝑁𝑥𝑧) are transverse shear forces, (𝑀𝑥, 𝑀𝑦, 𝑀𝑥𝑦) are 

moments and (𝑃𝑥, 𝑃𝑦, 𝑃𝑥𝑦) are higher order forces. Substituting Eq. (7) into Eq. (10) and 

performing integration, we have 

𝑁𝑥 = 𝑒11휀𝑥
(0) + 𝑒12휀𝑦

(0) − 𝑎11휀𝑥
(1) − 𝑎12휀𝑦

(1) + 𝑏11휀𝑥
(2) + 𝑏12휀𝑦

(2)
 

𝑁𝑦 = 𝑒21휀𝑥
(0) + 𝑒22휀𝑦

(0) − 𝑎21휀𝑥
(1) − 𝑎22휀𝑦

(1) + 𝑏21휀𝑥
(2) + 𝑏22휀𝑦

(2)
 

𝑁𝑥𝑦 = 𝑒66휀𝑥𝑦
(0) − 𝑎66휀𝑥𝑦

(1) + 𝑏66휀𝑥𝑦
(2)

 

(11a) 

𝑀𝑥 = 𝑎11휀𝑥
(0) + 𝑎12휀𝑦

(0) − 𝑓11휀𝑥
(1) − 𝑓12휀𝑦

(1) + 𝑔11휀𝑥
(2) + 𝑔12휀𝑦

(2)
 

𝑀𝑦 = 𝑎21휀𝑥
(0) + 𝑎22휀𝑦

(0) − 𝑓21휀𝑥
(1) − 𝑓22휀𝑦

(1) + 𝑔21휀𝑥
(2) + 𝑔22휀𝑦

(2)
 

𝑀𝑥𝑦 = 𝑎66휀𝑥𝑦
(0) − 𝑓66휀𝑥𝑦

(1) + 𝑔66휀𝑥𝑦
(2)

 

(11b) 
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𝑃𝑥 = 𝑏11휀𝑥
(0) + 𝑏12휀𝑦

(0) − 𝑔11휀𝑥
(1) − 𝑔12휀𝑦

(1) + 𝑘11휀𝑥
(2) + 𝑘12휀𝑦

(2)
 

𝑃𝑦 = 𝑏21휀𝑥
(0) + 𝑏22휀𝑦

(0) − 𝑔21휀𝑥
(1) − 𝑔22휀𝑦

(1) + 𝑘21휀𝑥
(2) + 𝑘22휀𝑦

(2)
 

𝑃𝑥𝑦 = 𝑏66휀𝑥𝑦
(0) − 𝑔66휀𝑥𝑦

(1) + 𝑘66휀𝑥𝑦
(2)

 

(11c) 

𝑁𝑥𝑧 = 𝑑55휀𝑥𝑧
(2), 𝑁𝑦𝑧 = 𝑑44휀𝑥𝑧

(2)
 (11d) 

where 

𝑒𝑖𝑗 = ∫ 𝑐𝑖𝑗𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

, 𝑎𝑖𝑗 = ∫ 𝑐𝑖𝑗𝑧𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

, 𝑏𝑖𝑗 = ∫ 𝑐𝑖𝑗휁(𝑧)𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

, 

 𝑓𝑖𝑗 = ∫ 𝑐𝑖𝑗𝑧
2𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

, 𝑔𝑖𝑗 = ∫ 𝑐𝑖𝑗𝑧휁(𝑧)𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

, 𝑘𝑖𝑗 = ∫ 𝑐𝑖𝑗[휁(𝑧)]
2𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

,  

𝑑𝑙𝑙 = ∫ 𝑐𝑖𝑗 (
𝜕휁(𝑧)

𝜕𝑧
)

2

𝑑𝑧

0.5ℎ

−0.5ℎ

, 𝑖, 𝑗 = 1,2,6; 𝑙 = 4,5 

(12) 

Introducing Eq. (4) into Eq. (9) gives Eq. (13) 

𝛿𝑈𝑑 = ∫ (𝑁𝑥
𝜕𝛿𝑢0
𝜕𝑥

+ 𝑁𝑥𝑦
𝜕𝛿𝑢0
𝜕𝑦

+ 𝑁𝑦
𝜕𝛿𝑣0
𝜕𝑦

+ 𝑁𝑥𝑦
𝜕𝛿𝑣0
𝜕𝑥

−𝑀𝑥

𝜕2𝛿𝑤

𝜕𝑥2
−𝑀𝑦

𝜕2𝛿𝑤

𝜕𝑦2
𝐴

− 2𝑀𝑥𝑦

𝜕2𝛿𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑁𝑥𝑧𝛿𝜙𝑥 + 𝑁𝑦𝑧𝛿𝜙𝑦 + 𝑃𝑥

𝜕𝛿𝜙𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑃𝑥𝑦
𝜕𝛿𝜙𝑥
𝜕𝑦

+ 𝑃𝑦
𝜕𝛿𝜙𝑦

𝜕𝑦
+ 𝑃𝑥𝑦

𝜕𝛿𝜙𝑦

𝜕𝑥
−
𝑁𝑥
𝑅𝑥
𝛿𝑤)𝑑𝐴 

(13) 

The variation of external virtual work is 

𝛿𝑊 = ∫ (𝑛𝑥
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 2𝑛𝑥𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑛𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
)

𝐴

𝛿𝑤𝑑𝐴 (14) 

where 𝑛𝑥, 𝑛𝑦 and 𝑛𝑥𝑦 are constant in-plane edge loads 

 

Virtual work principle for a porous orthotropic panel that is statically stable and subject to 

deformation independent of time 

 𝛿𝑈𝑑 − 𝛿𝑊 = 0 (15) 

Introducing Eqs. (13) and (14) into Eq. (15) and applying the integration by part give the 

equations as follows: 

∫ [−𝛿𝑢0 (
𝜕𝑁𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑁𝑥𝑦

𝜕𝑦
) − 𝛿𝑣0 (

𝜕𝑁𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑁𝑥𝑦

𝜕𝑥
)

𝐴

− 𝛿𝑤 (
𝜕2𝑀𝑥

𝜕𝑥2
+ 2

𝜕2𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
+
𝜕2𝑀𝑦

𝜕𝑦2
+
𝑁𝑥
𝑅𝑥
+ 𝑛𝑥

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 2𝑛𝑥𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦

+ 𝑛𝑦
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
) − 𝛿𝜙𝑥 (

𝜕𝑃𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑃𝑥𝑦

𝜕𝑦
− 𝑁𝑥𝑧)

− 𝛿𝜙𝑦 (
𝜕𝑃𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑃𝑥𝑦

𝜕𝑥
− 𝑁𝑦𝑧)] 𝑑𝐴 = 0 

(16) 

By setting the coefficients of the virtual displacement and rotation terms given by Eq. (16) to 

zero, the following expressions are obtained: 
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𝜕𝑁𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑁𝑥𝑦

𝜕𝑦
= 0;       

𝜕𝑁𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑁𝑥𝑦

𝜕𝑥
= 0; 

𝜕2𝑀𝑥

𝜕𝑥2
+ 2

𝜕2𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
+
𝜕2𝑀𝑦

𝜕𝑦2
+
𝑁𝑥
𝑅𝑥
+ 𝑛𝑥

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 2𝑛𝑥𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑛𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
= 0;  

𝜕𝑃𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑃𝑥𝑦

𝜕𝑦
− 𝑁𝑥𝑧 = 0;           

𝜕𝑃𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑃𝑥𝑦

𝜕𝑥
− 𝑁𝑦𝑧 = 0 

(17a) 

 

Let's derive the first and fourth equations of Eq. (17a) with respect to x, and the second and 

fifth equations with respect to y. We get the following equations 

 

𝜕2𝑁𝑥
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑁𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 0;       

𝜕2𝑁𝑦

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑁𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 0; 

𝜕2𝑀𝑥

𝜕𝑥2
+ 2

𝜕2𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
+
𝜕2𝑀𝑦

𝜕𝑦2
+
𝑁𝑥
𝑅𝑥
+ 𝑛𝑥

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 2𝑛𝑥𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑛𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
= 0;  

𝜕2𝑃𝑥
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑃𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
−
𝜕𝑁𝑥𝑧
𝜕𝑥

= 0;           
𝜕2𝑃𝑦

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑃𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
−
𝜕𝑁𝑦𝑧

𝜕𝑦
= 0 

(17b) 

 

Substituting Eqs. (4) and (11) into Eq. (10), we have 

 

𝑒11
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥3

+ 𝑒66
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ (𝑒12 + 𝑒66)
𝜕3𝑣0
𝜕𝑥2𝜕𝑦

− 𝑎11
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4
− (𝑎12 + 2𝑎66)

𝜕4𝑤

𝜕𝑥2𝜕𝑦2

− 𝑒11
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
1

𝑅𝑥
+ 𝑏11

𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥3

+ 𝑏66
𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ (𝑏12 + 𝑏66)
𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑥2𝜕𝑦
= 0 

(18a) 

(𝑒21 + 𝑒66)
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ 𝑒66
𝜕3𝑣0
𝜕𝑥2𝜕𝑦

+ 𝑒22
𝜕3𝑣0
𝜕𝑦3

− (𝑎21 + 2𝑎66)
𝜕4𝑤

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
− 𝑎22

𝜕4𝑤

𝜕𝑦4

− 𝑒21
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
1

𝑅𝑥
+ (𝑏21 + 𝑏66)

𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ 𝑏66
𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑥2𝜕𝑦
+ 𝑏22

𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑦3
= 0 

(18b) 

𝑎11
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥3

+ (𝑎21 + 2𝑎66)
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ (𝑎12 + 2𝑎66)
𝜕3𝑣0
𝜕𝑥2𝜕𝑦

+ 𝑎22
𝜕3𝑣0
𝜕𝑦3

+ (𝑒11
𝜕𝑢0
𝜕𝑥

+ 𝑒12
𝜕𝑣0
𝜕𝑦
)
1

𝑅𝑥
− 𝑓11

𝜕4𝑤

𝜕𝑥4
− (𝑓12 + 𝑓21 + 4𝑓66)

𝜕4𝑤

𝜕𝑥2𝜕𝑦2

− 𝑓22
𝜕4𝑤

𝜕𝑦4
− (2𝑎11

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ (𝑎12 + 𝑎21)

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
)
1

𝑅𝑥
+ 𝑔11

𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥3

+ (𝑔21 + 2𝑔66)
𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ (𝑔12 + 2𝑔66)
𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑥2𝜕𝑦
+ 𝑔22

𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑦3

+ (𝑏11
𝜕𝜙𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑏12
𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑦
)
1

𝑅𝑥
− (

𝑒11
𝑅𝑥2
)𝑤 + 𝑛𝑥

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 2𝑛𝑥𝑦

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦

+ 𝑛𝑦
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
= 0 

(18c) 
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𝑏11
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥3

+ 𝑏66
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ (𝑏12 + 𝑏66)
𝜕3𝑣0
𝜕𝑥2𝜕𝑦

− 𝑔11
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4
− (𝑔12 + 2𝑔66)

𝜕4𝑤

𝜕𝑥2𝜕𝑦2

− 𝑏11
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
1

𝑅𝑥
+ 𝑘11

𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥3

+ 𝑘66
𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ (𝑘12 + 𝑘66)
𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑥2𝜕𝑦

− 𝑑55
𝜕𝜙𝑥
𝜕𝑥

= 0 

(18d) 

(𝑏21 + 𝑏66)
𝜕3𝑢0
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ 𝑏66
𝜕3𝑣0
𝜕𝑥2𝜕𝑦

+ 𝑏22
𝜕3𝑣0
𝜕𝑦3

− (𝑔21 + 2𝑔66)
𝜕4𝑤

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
− 𝑔22

𝜕4𝑤

𝜕𝑦4

− 𝑏21
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
1

𝑅𝑥
+ (𝑘21 + 𝑘66)

𝜕3𝜙𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦2

+ 𝑘66
𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑥2𝜕𝑦
+ 𝑘22

𝜕3𝜙𝑦

𝜕𝑦3

− 𝑑44
𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑦
= 0 

(18e) 

 

5. THEORETICAL SOLUTIONS 

The porous orthotropic cylindrical panel is assumed to be simply supported at all edges. This 

boundary condition could be explained in detail as follows: 

 𝑣0 = 𝑤 = 𝑀𝑥 = 𝜙𝑦 = 0  at  𝑥 = 0, 𝑎 

𝑢0 = 𝑤 = 𝑀𝑦 = 𝜙𝑥 = 0  at  𝑦 = 0, 𝑏 
(19) 

The approximation functions are taken in the following form and satisfy the boundary 

conditions in Eq (19). 

𝑢0 = 𝑈𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜇𝑦), 𝑣0 = 𝑉𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜇𝑦),𝑤 = 𝑊𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜇𝑦), 

 𝜙𝑥 = 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜇𝑦), 𝜙𝑦 = 𝑌𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜇𝑦), 𝜆 =
𝑚𝜋

𝑎
, 𝜇 =

𝑛𝜋

𝑏
  

(20) 

where 𝑚 and 𝑛 are wavenumbers. Introducing Eq. (20) into Eq. (18) and applying the 

Galerkin method give the following matrix form: 

[
 
 
 
 
 
�̅�11 �̅�12 �̅�13 �̅�14 �̅�15
�̅�21 �̅�22 �̅�23 �̅�24 �̅�25

�̅�31 �̅�32 �̅�33 −
𝑎𝑏

4
(𝜆2𝑛𝑥 + 𝜇

2𝑛𝑦) �̅�34 �̅�35

�̅�41 �̅�42 �̅�43 �̅�44 �̅�45
�̅�51 �̅�52 �̅�53 �̅�54 �̅�55]

 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝑈
𝑉
𝑊
𝑋
𝑌}
 
 

 
 

=

{
 
 

 
 
0
0
0
0
0}
 
 

 
 

 (21) 

where 

�̅�11 =
𝑎𝑏

4
(𝜆3𝑒11 + 𝜆𝜇

2𝑒66), �̅�12 =
𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇(𝑒12 + 𝑒66)],  

�̅�13 =
𝑎𝑏

4
[−𝜆4𝑎11 − 𝜆

2𝜇2(𝑎12 + 2𝑎66) + 𝜆
2
𝑒11
𝑅𝑥
],  

�̅�14 =
𝑎𝑏

4
(𝜆3𝑏11 + 𝜆𝜇

2𝑏66), �̅�15 =
𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇(𝑏12 + 𝑏66)],  

�̅�21 =
𝑎𝑏

4
[𝜆𝜇2(𝑒21 + 𝑒66)], �̅�22 =

𝑎𝑏

4
(𝜆2𝜇𝑒66 + 𝜇

3𝑒22),  

(22a) 

�̅�23 =
𝑎𝑏

4
[−𝜆2𝜇2(𝑎21 + 2𝑎66) − 𝜇

4𝑎22 + 𝜇
2
𝑒21
𝑅𝑥
],  

�̅�24 =
𝑎𝑏

4
[𝜆𝜇2(𝑏21 + 𝑏66)], �̅�25 =

𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇𝑏66 + 𝜇

3𝑏22],  

�̅�31 = 
𝑎𝑏

4
[𝜆3𝑎11 + 𝜆𝜇

2(𝑎21 + 2𝑎66) − 𝜆
𝑒11
𝑅𝑥
], 

(22b) 
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�̅�32 = 
𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇(𝑎12 + 2𝑎66) + 𝜇

3𝑎22 − 𝜇
𝑒12
𝑅𝑥
], 

�̅�33 = 
𝑎𝑏

4
[−𝜆4𝑓11 − 𝜆

2𝜇2(𝑓12 + 𝑓21 + 4𝑓66) − 𝜇
4𝑓22 +

2𝜆2𝑎11 + 𝜇
2(𝑎12 + 𝑎21)

𝑅𝑥

−
𝑒11
𝑅𝑥2
], 

�̅�34 = 
𝑎𝑏

4
[𝜆3𝑔11 + 𝜆𝜇

2(𝑔21 + 2𝑔66) − 𝜆
𝑏11
𝑅𝑥
],  

�̅�35 = 
𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇(𝑔12 + 2𝑔66) + 𝜇

3𝑔22 − 𝜇
𝑏12
𝑅𝑥
], 

�̅�41 =
𝑎𝑏

4
(𝜆3𝑏11 + 𝜆𝜇

2𝑏66), �̅�42 =
𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇(𝑏12 + 𝑏66)],  

�̅�43 =
𝑎𝑏

4
[−𝜆4𝑔11 − 𝜆

2𝜇2(𝑔12 + 2𝑔66) + 𝜆
2
𝑏11
𝑅𝑥
],  

�̅�44 =
𝑎𝑏

4
(𝜆3𝑘11 + 𝜆𝜇

2𝑘66 + 𝜆𝑑55), �̅�45 =
𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇(𝑘12 + 𝑘66)],  

�̅�51 =
𝑎𝑏

4
[𝜆𝜇2(𝑏21 + 𝑏66)], �̅�52 =

𝑎𝑏

4
(𝜆2𝜇𝑏66 + 𝜇

3𝑏22), 

 �̅�53 =
𝑎𝑏

4
[−𝜆2𝜇2(𝑔21 + 2𝑔66) − 𝜇

4𝑔22 + 𝜇
2
𝑏21
𝑅𝑥
],  

�̅�54 =
𝑎𝑏

4
[𝜆𝜇2(𝑘21 + 𝑘66)], �̅�55 =

𝑎𝑏

4
[𝜆2𝜇𝑘66 + 𝜇

3𝑘22 + 𝜇𝑑44]  

 

To find a solution for Eq. (21) other than 𝑈 = 𝑉 = 𝑊 = 𝑋 = 𝑌 = 0, the determinant of the 

coefficients matrix in Eq. (21) must be zero. 

�̅�31�̅�31 + �̅�32�̅�32 + [�̅�33 −
𝑎𝑏

4
(𝜆2𝑛𝑥 + 𝜇

2𝑛𝑦)] �̅�33 + �̅�34�̅�34 + �̅�35�̅�35 = 0 (23) 

 

where �̅�3𝑖(𝑖 = 1,2, . . ,5) are cofactor terms. The buckling load of the porous orthotropic panel 

based on the shear deformation theory is obtained as follows: 

𝜆2𝑛𝑥 + 𝜇
2𝑛𝑦 =

4

𝑎𝑏
(
�̅�31�̅�31 + �̅�32�̅�32 + �̅�33�̅�33 + �̅�34�̅�34 + �̅�35�̅�35

�̅�33
) (24) 

Considering that 𝑛𝑥 = −𝑝 and 𝑛𝑦 = −𝜗𝑝, we have 

𝑝 = −
4

𝑎𝑏
(
�̅�31�̅�31 + �̅�32�̅�32 + �̅�33�̅�33 + �̅�34�̅�34 + �̅�35�̅�35

(𝜆2 + 𝜇2𝜗)�̅�33
) (25) 

 

where, 𝜗 is the load parameter, 𝜗 = 0 corresponds to the uniaxial pressure, and 𝜗 ≠ 0 

corresponds to the biaxial pressure. By neglecting the transverse shear deformations in Eq. 

(25), the solution within the classical shell theory is obtained as follows: 

�̅�

= −
4

𝑎𝑏
(
�̅�11(�̅�22�̅�33 − �̅�23�̅�32) + �̅�21(�̅�32�̅�13 − �̅�12�̅�33) + �̅�31(�̅�12�̅�23 − �̅�22�̅�13)

(𝜆2 + 𝜇2𝜗)(�̅�11�̅�22 − �̅�21�̅�12)
) 

(26) 

The critical buckling load value is found by minimizing the buckling load values obtained 

from Eqs. (25) and (26) according to the wavenumbers. 
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6. RESULTS and DISCUSSION 

6.1. Validation study 

Solution to Eq. (25) are verified with available results in the literature as presented in Table 1. 

Critical buckling loads obtained using the shear deformation theory of the present study are in 

close agreement with Matsunaga [36]  

 
Table 1. Comparison of nondimensional buckling stress (𝑃 = 𝑝𝑏2/𝜋2𝐷0) of simply supported 

isotropic cylindrical panels (𝑚 = 𝑛 = 1, 𝜈12 = 0.3) 

𝜗 𝑎/ℎ 𝑅𝑥/𝑎 Matsunaga [36] Present Error (%) 

0 

10 
∞ 3.7412 3.7873 1.23 

5 3.8391 3.8994 1.57 

2.5 4.1283 4.2357 2.6 

20 
∞ 3.9307 3.9446 0.35 

5 4.3636 4.3930 0.67 

2.5 5.6468 5.7382 1.62 

1 

10 
∞ 1.8706 1.8936 1.23 

5 1.9195 1.9497 1.57 

2.5 2.0642 2.1178 2.6 

20 
∞ 1.9654 1.9723 0.35 

5 2.1818 2.1965 0.67 

2.5 2.8234 2.8691 1.62 

*𝐷0 = 𝐸01ℎ
3/12(1 − 𝜈12𝜈21) 

 

6.2. Stability of porous orthotropic cylindrical panel  

The porous orthotropic cylindrical panel's critical buckling load is obtained within the 

classical shell theory (CST) and shear deformation theory (SDT).  The orthotropic material 

properties used for the cylindrical panel are as 

𝐸01 = 206.843𝐺𝑃𝑎, 𝐸02 = 20.686𝐺𝑃𝑎, 𝐺012 = 𝐺013 = 6.895𝐺𝑃𝑎, 𝐺023 = 4.137𝐺𝑃𝑎, 𝜐12 =
0.3. 

 

Table 2. Effects of 𝐸01/𝐸02 ratio on the critical buckling loads of porous orthotropic 

cylindrical panels  

 �̅� = �̅�𝑏2/𝜋2𝐷0 𝑃 = 𝑝𝑏2/𝜋2𝐷0 

𝐸01/𝐸02 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼𝐼 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼𝐼 
5 1.619(2,1) 1.017(2,1) 1.013(2,1) 0.748(2,1) 

10 1.182(1,1) 0.820(2,1) 0.635(2,1) 0.497(2,1) 

15 0.880(1,1) 0.635(1,1) 0.475(2,1) 0.386(2,1) 

20 0.726(1,1) 0.518(1,1) 0.383(2,1) 0.320(2,1) 

25 0.632(1,1) 0.447(1,1) 0.322(2,1) 0.275(2,1) 

30 0.569(1,1) 0.399(1,1) 0.279(2,1) 0.242(2,1) 

35 0.524(1,1) 0.365(1,1) 0.247(2,1) 0.216(2,1) 

40 0.490(1,1) 0.339(1,1) 0.221(2,1) 0.196(2,1) 

45 0.464(1,1) 0.319(1,1) 0.201(2,1) 0.180(2,1) 

50 0.443(1,1) 0.303(1,1) 0.184(2,1) 0.166(2,1) 

 

Table 2 and Fig. 3 display the variations of the critical buckling loads versus the 𝐸01/𝐸02 ratio 

for different porosity distributions. The considered parameters in analysis are ℎ = 0.01m, 

𝑎/ℎ = 10, 𝑎/𝑏 = 2, 𝑅𝑥/𝑎 = 1, 𝜗 = 0 and  휂 =  0.8. It can be seen that critical buckling 

loads of non-porous/porous orthotropic cylindrical panels decreases with increase 𝐸01/𝐸02 

ratios. This diminish is more significant in CST than in SDT. Also, the critical buckling load 

of the porous panel is smaller than that of the non-porous panel. 
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Fig. 3. The critical buckling load variation versus 𝐸01/𝐸02 ratio for two porosity distributions 

of porous cylindrical panel 

 

The shear deformation effect on the critical buckling load of the porous/non-porous panels 

increases with the increase of the orthotropy ratio. This increase is smaller in porous panels 

compared to non-porous ones. For instance, the shear deformation effect on the porous panel's 

critical buckling load increases from (26.5%) to (45.2%) with an increase in 𝐸01/𝐸02 from 5 

to 50. The shear deformation effect difference between porous and non-porous panels 

increases from (11%) to (13%) depending on the increase of 𝐸01/𝐸02from 5 to 50. 

The influence of porosity on the critical buckling load of the porous panel decreases with 

increasing the 𝐸01/𝐸02 ratio. For example, the porosity effect on the porous panels' critical 

buckling load decreases from (-26.2%) to (-9.5%) with an increase of 𝐸01/𝐸02 from 5 to 50 

for SDT. In addition, the porosity effect for CST is greater than the effect for SDT. This 

porosity effect difference between CST and SDT increases from (11%) to (21.3%) depending 

on the increase of 𝐸01/𝐸02 from 5 to 50. 

 

Table 3. Influences of  𝑅x/a  ratio on the critical buckling loads of porous orthotropic 

cylindrical panels  

 �̅� = �̅�𝑏2/𝜋2𝐷0 𝑃 = 𝑝𝑏2/𝜋2𝐷0 

𝑅x/a 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼𝐼 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐼𝐼 
0.5 2.501(1,1) 2.009(1,1) 1.997(2,1) 1.575(2,1) 

1.5 1.426(1,1) 0.935(1,1) 1.139(1,1) 0.816(1,1) 

2.5 1.340(1,1) 0.849(1,1) 1.053(1,1) 0.730(1,1) 

3.5 1.317(1,1) 0.825(1,1) 1.029(1,1) 0.706(1,1) 

4.5 1.307(1,1) 0.816(1,1) 1.019(1,1) 0.696(1,1) 

 

Table 3 and Fig. 4 show the variations of the critical buckling loads versus the 𝑅x/a ratio for 

different porosity distributions. The used parameters in analysis are ℎ = 0.01m, 𝑎/ℎ = 10, 

𝑎/𝑏 = 1, 𝜗 = 0 and  휂 =  0.8. It can be seen that the critical buckling loads of non-

porous/porous orthotropic cylindrical panels diminishes with increase 𝑅x/a ratios.  
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Fig. 4. The critical buckling load variation versus 𝑅x/a ratio for two porosity distributions of 

porous cylindrical panel 

 

The shear deformation effect on the critical buckling load of the non-porous panel increases 

due to the increase in the 𝑅x/a ratio. In contrast, it decreases in the porous ones. This 

increase/decrease is more significant in porous panels than in non-porous ones. For example, 

the shear deformation effect on the porous panel's critical buckling load decreases from 

(21.6%) to (14.7%) due to the increase in 𝑅x/a  from 0.5 to 4.5. It increases from (20.2%) to 

(22%) in the non-porous panel. 

The porosity effect on the critical buckling load of the porous panel increases with the 

increase of the 𝑅x/a ratio. For example, the porosity effect on the porous panel's critical 

buckling load increases from (-19.7%) to (-37.6%) with an increase in 𝑅x/a from 0.5 to 4.5 

for CST. In addition, the porosity effect for SDT is smaller than the effect for CST. This 

porosity effect difference between CST and SDT increases from (1.5%) to (6%) depending on 

the increase in 𝑅x/a from 0.5 to 4.5. 

7. CONCLUSION 

The primary purpose of this study is to investigate the effect of the porous form on cylindrical 

panels' structural behavior. For this reason, it is analyzed how the material properties 

depending on the porosity distribution function affect the critical load values of the cylindrical 

panel. Several noticeable remarks of the present work are as follows: 

 

 Porosity reduces the critical buckling load of orthotropic cylindrical panels. 

 The critical buckling load of porous orthotropic cylindrical panels decreases with 

increasing 𝑅x/a and 𝐸01/𝐸02 ratios. 

 The shear deformation effect on the porous orthotropic cylindrical panel's critical 

buckling load increases with the rising 𝐸01/𝐸02 ratio. At the same time, it decreases 

due to the increase in the 𝑅x/a ratio. 

 The effect of porosity on the critical buckling load of the porous panel decreases with 

an increase in the 𝐸01/𝐸02 ratio. In contrast, it increases due to the increase in the 

𝑅x/a ratio. 

 

 

 

 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

471       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



8. REFERENCES 

 

1. Duc, N.D., et al., Mechanical and thermal stability of eccentrically stiffened 

functionally graded conical shell panels resting on elastic foundations and in thermal 

environment. Composite Structures, 2015. 132: p. 597-609. 

2. Duc, N.D., P.D. Nguyen, and N.D. Khoa, Nonlinear dynamic analysis and vibration of 

eccentrically stiffened S-FGM elliptical cylindrical shells surrounded on elastic 

foundations in thermal environments. Thin-walled structures, 2017. 117: p. 178-189. 

3. Duc, N.D., K. Seung-Eock, and D.Q. Chan, Thermal buckling analysis of FGM 

sandwich truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners resting on elastic 

foundations using FSDT. Journal of Thermal Stresses, 2018. 41(3): p. 331-365. 

4. Nguyen, D.D., Nonlinear thermo-electro-mechanical dynamic response of shear 

deformable piezoelectric sigmoid functionally graded sandwich circular cylindrical 

shells on elastic foundations. Journal of Sandwich Structures & Materials, 2018. 

20(3): p. 351-378. 

5. Van Do, V.N. and C.-H. Lee, Quasi-3D higher-order shear deformation theory for 

thermal buckling analysis of FGM plates based on a meshless method. Aerospace 

Science and Technology, 2018. 82: p. 450-465. 

6. Quan, T.Q., S.-E. Kim, and N.D. Duc, Nonlinear dynamic response and vibration of 

shear deformable piezoelectric functionally graded truncated conical panel in thermal 

environments. European Journal of Mechanics-A/Solids, 2019. 77: p. 103795. 

7. Vinyas, M., et al., Numerical analysis of the vibration response of skew magneto-

electro-elastic plates based on the higher-order shear deformation theory. Composite 

Structures, 2019. 214: p. 132-142. 

8. Wang, X., et al., Free vibration of functionally graded sandwich shallow shells on 

winkler and pasternak foundations with general boundary restraints. Mathematical 

Problems in Engineering, 2019. 2019. 

9. Zenkour, A.M. and R.A. Alghanmi, Bending of exponentially graded plates integrated 

with piezoelectric fiber-reinforced composite actuators resting on elastic foundations. 

European Journal of Mechanics-A/Solids, 2019. 75: p. 461-471. 

10. Magnucki, K., M. Malinowski, and J. Kasprzak, Bending and buckling of a 

rectangular porous plate. Steel and Composite Structures, 2006. 6(4): p. 319-333. 

11. Jabbari, M., et al., Thermal buckling analysis of functionally graded thin circular plate 

made of saturated porous materials. Journal of Thermal Stresses, 2014. 37(2): p. 202-

220. 

12. Jabbari, M., et al., Magnetic stability of functionally graded soft ferromagnetic porous 

rectangular plate. Journal of Solid Mechanics, 2015. 7(4): p. 416-428. 

13. Kamranfard, M., A. Saidi, and A. Naderi, Analytical solution for vibration and 

buckling of annular sectorial porous plates under in-plane uniform compressive 

loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of 

Mechanical Engineering Science, 2018. 232(12): p. 2211-2228. 

14. Thang, P.T., et al., Elastic buckling and free vibration analyses of porous-cellular 

plates with uniform and non-uniform porosity distributions. Aerospace Science and 

Technology, 2018. 79: p. 278-287. 

15. Wang, Y.Q., Electro-mechanical vibration analysis of functionally graded 

piezoelectric porous plates in the translation state. Acta Astronautica, 2018. 143: p. 

263-271. 

16. Panah, M., et al., Pore pressure and porosity effects on bending and thermal 

postbuckling behavior of FG saturated porous circular plates. Journal of Thermal 

Stresses, 2019. 42(9): p. 1083-1109. 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

472       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



17. Saidi, A.R., R. Bahaadini, and K. Majidi-Mozafari, On vibration and stability analysis 

of porous plates reinforced by graphene platelets under aerodynamical loading. 

Composites Part B: Engineering, 2019. 164: p. 778-799. 

18. Dhuria, M., N. Grover, and K. Goyal, Influence of porosity distribution on static and 

buckling responses of porous functionally graded plates. Structures, 2021. 34: p. 

1458-1474. 

19. Kiarasi, F., et al., Three-dimensional buckling analysis of functionally graded 

saturated porous rectangular plates under combined loading conditions. Applied 

Sciences (Switzerland), 2021. 11(21): p. 1-21. 

20. Teng, Z. and P. Xi, Analysis on free vibration and critical buckling load of a FGM 

porous rectangular plate. Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern 

Polytechnical University, 2021. 39(2): p. 317-325. 

21. Chen, Z., et al., Free in-plane vibration analysis of elastically restrained functionally 

graded porous plates with porosity distributions in the thickness and in-plane 

directions. The European Physical Journal Plus, 2022. 137(1): p. 1-21. 

22. Hung, P., P. Phung-Van, and C.H. Thai, A refined isogeometric plate analysis of 

porous metal foam microplates using modified strain gradient theory. Composite 

Structures, 2022. 289: p. 115467. 

23. Kumar, P. and S.P. Harsha, Static and vibration response analysis of sigmoid 

function-based functionally graded piezoelectric non-uniform porous plate. Journal of 

Intelligent Material Systems and Structures, 2022: p. 1045389X221077433. 

24. Kumar, R., et al., Numerical simulation of the thermomechanical buckling analysis of 

bidirectional porous functionally graded plate using collocation meshfree method. 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: 

Design and Applications, 2022. 236(4): p. 787-807. 

25. Soldatos, K., A transverse shear deformation theory for homogeneous monoclinic 

plates. Acta Mechanica, 1992. 94(3-4): p. 195-220. 

26. Mantari, J., A. Oktem, and C.G. Soares, A new trigonometric shear deformation 

theory for isotropic, laminated composite and sandwich plates. International Journal 

of Solids and Structures, 2012. 49(1): p. 43-53. 

27. Mahi, A. and A. Tounsi, A new hyperbolic shear deformation theory for bending and 

free vibration analysis of isotropic, functionally graded, sandwich and laminated 

composite plates. Applied Mathematical Modelling, 2015. 39(9): p. 2489-2508. 

28. Shi, P., et al., A new higher order shear deformation theory for static, vibration and 

buckling responses of laminated plates with the isogeometric analysis. Composite 

Structures, 2018. 204: p. 342-358. 

29. Arefi, M. and M. Meskini, Application of hyperbolic shear deformation theory to free 

vibration analysis of functionally graded porous plate with piezoelectric face-sheets. 

Structural Engineering and Mechanics, 2019. 71(5): p. 459-467. 

30. Mojahedin, A., et al., Buckling analysis of functionally graded circular plates made of 

saturated porous materials based on higher order shear deformation theory. Thin-

Walled Structures, 2016. 99: p. 83-90. 

31. Zare Jouneghani, F., et al., Free vibration analysis of functionally graded porous 

doubly-curved shells based on the first-order shear deformation theory. Applied 

Sciences, 2017. 7(12): p. 1252. 

32. Coskun, S., J. Kim, and H. Toutanji, Bending, free vibration, and buckling analysis of 

functionally graded porous micro-plates using a general third-order plate theory. 

Journal of Composites Science, 2019. 3(1): p. 1-22. 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

473       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



33. Khorshidvand, A.R. and A.R. Damercheloo, Bending, axial buckling and shear 

buckling analyses of FG-porous plates based on a refined plate theory. Australian 

Journal of Mechanical Engineering, 2021: p. 1-20. 

34. Zenkour, A.M. and M.H. Aljadani, Buckling Response of Functionally Graded Porous 

Plates Due to a Quasi-3D Refined Theory. Mathematics, 2022. 10(4). 

35. Trinh, M.-C. and S.-E. Kim, A three variable refined shear deformation theory for 

porous functionally graded doubly curved shell analysis. Aerospace Science and 

Technology, 2019. 94: p. 105356. 

36. Matsunaga, H., Vibration and stability of thick simply supported shallow shells 

subjected to in-plane stresses. Journal of Sound and vibration, 1999. 225(1): p. 41-60. 

 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

474       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

BIPV/T SİSTEM KURULUMUNUN AMORTİSMAN SÜRESİNİN HESAPLANMASI 

 

Makine Y. Müh. Yusuf Can DEMİR (Doktora Öğrencisi) 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 

Harran Üniversitesi
 

 

ÖZET 

Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde yenilebilir enerjiye olan ilgi gittikçe 

büyümektedir. Yenilenebilir enerji sistemleri arasında eğilim güneş enerjisine doğru 

kaymaktadır. Ülkemiz yenilenebilir enerji sistemleri arasından güneş görme potansiyeli olarak 

Avrupa’nın en önde gelen ülkelerindendir. Güneşten gelen enerjiyi kullanmak için yıllardır 

çeşitli Ar-ge çalışmaları yapılmıştır. Bunların içerisinden building integrated photovoltaic 

thermal (BIPV/T) sistemler binaya entegre edilen hem elektrik hem de ısı kazancı sağlayan 

sistemlerdir. Güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi üretirken panelin güneşten dolayı 

ısınan yüzeyini soğutmak amacıyla kullanılan hava iç ortama kazandırılmakta ve ısı 

kazanımını da sağlanmaktadır. Bu çalışmada BIPV/T sisteminin önemi vurgulanarak bir 

konteynere kurulan BIPV/T sisteminin malzemelerinin metrajları ve yaklaşık maliyeti 

çıkarılmıştır. BIPV/T sisteminde kullanılan malzemeler ayrı ayrı açıklanarak dolar + KDV 

olarak fiyatları yazılmıştır. Daha sonra günümüzde elektrik şirketlerinin kwh’ye göre elektrik 

faturalarını nasıl hesapladığına değinilmiştir. Elektrik faturaları hesaplanırken meskende veya 

sanayide tüketilen elektriğe göre farklılıklar olduğu açıklanmıştır. Hem meskende hem de 

sanayide tek zamanlı ve 3 zamanlı dilimler halinde elektrik faturalarının enerji bedeli, elektrik 

tüketim vergisi, dağıtım bedeli ve katma değer vergisi argümanlarıyla beraber nasıl 

hesaplandığı ayrıntılarıyla anlatılarak tek zamanlı mesken faturası örneği üzerinden de 

açıklanmıştır. Kurulan BIPV/T sisteminin hem ısı hem de elektrik olarak aylık bir odaya kwh 

cinsinden kazandırdığı enerjinin tüketimden ne kadar bedel tasarruf ettirdiği hem tek zamanlı 

mesken tarifesine hem de 3 zamanlı mesken tarifesine göre tespit edilmiştir. Kurulan BIPV/T 

sisteminin yaklaşık maliyeti bulunan tasarruf bedellerine bölünerek amortisman süreleri 

hesaplanmıştır. Buradan hareketle elektriği meskenlere göre daha pahalı satın alan ve gündüz 

çalışan sanayi şirketlerinde kurulması düşünülen BIPV/T sistemlerinin enerjiden oldukça 

tasarruf sağlayabileceği sonucu çıkarılabilir.  

Anahtar Kelimeler: BIPV/T, Fotovoltaik, Güneş Enerjisi, Elektrik, Maliyet 

 

 

 

CALCULATION OF DEPRECIATION PERIOD OF BIPV/T SYSTEM 

INSTALLATION 

 

ABSTRACT 

Today, the interest in renewable energy is growing both in the world and in our country. 

Among renewable energy systems, the trend is shifting towards solar energy. Our country is 

one of the leading countries in Europe in terms of solar vision potential among renewable 

energy systems. Various R&D studies have been carried out for years to use the energy 

coming from the sun. Among these, building integrated photovoltaic thermal (BIPV / T) 

systems are systems that provide both electricity and heat gain integrated into the building. 

While producing electrical energy thanks to solar panels, the air used to cool the surface of the 

panel heated by the sun is brought to the indoor environment and heat gain is ensured. In this 

study, the importance of the BIPV/T system is emphasized and the quantities and approximate 
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cost of the materials of the BIPV/T system installed in a container are extracted. The materials 

used in the BIPV/T system are explained separately and their prices are written in dollars + 

VAT. Later, it was mentioned how electricity companies today calculate electricity bills 

according to kwh. When calculating electricity bills, it is explained that there are differences 

according to the electricity consumed in the dwelling or industry. How electricity bills in 

single-time and 3-time tranches in both residential and industrial sectors are calculated 

together with the arguments of energy price, electricity consumption tax, distribution price 

and value added tax are explained in detail and explained through the example of one-time 

residential bill. It was determined how much the energy gained by the installed BIPV / T 

system in terms of both heat and electricity in terms of monthly kWh saved from consumption 

according to both the single-time residential tariff and the 3-time dwelling tariff. The 

depreciation periods were calculated by dividing the approximate cost of the installed BIPV/T 

system by the savings costs. From this point of view, it can be concluded that BIPV / T 

systems, which are planned to be installed in industrial companies that buy electricity more 

expensively than dwellings and work during the day, can save a lot of energy. 

Key Words: BIPV/T, Photovoltaic, Solar Power, Electricity, Cost 

 

1. GİRİŞ 

Yıllardan beri yapılan araştırmalar sonucunda yenilebilir enerji kaynaklarından faydalanma 

konusunda enerji teknolojisinin gelişimi ivmelenerek artmaktadır. Bu kaynakların kullanımı 

dünyada ve ülkemizde giderek artmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında yapılan araştırmada 

ülkemiz genelinde üretilen elektrik enerjisinin yüzdelik pasta dilimleri şekil 1’de 

gösterilmektedir (Garip ve ark., 2021). 

 

 
Şekil 1. Kasım 2019 Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü 

 

Günümüzde yenilenebilir enerji çeşitleri içerisinde en çok kullanımı genişleyenlerden biri de 

güneş enerjisidir. Güneşten elde edilen enerji iki farklı şekilde kullanılabilmektedir. 

Bunlardan ilki güneşten gelen fotonların kullanımıyla alakalı olarak güneş pillerinden elektrik 

enerjisi elde etmektir. İkincisi ise güneşten gelen ısının kullanılmasıdır. Güneşten gelen ısının 

direkt su veya hava yolu ile ısı olarak kullanılması bir yol iken diğeri ise ısının elektrik 

enerjisine çevrilerek kullanılmasıdır (Yalılı Kılıç ve Adalı, 2022). Şekil 2’de güneş ısısının 

aynalar vasıtasıyla nasıl elektrik enerjisine çevrildiği gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Kule tipi yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali 

 

Mersin’de Türk şirketin kurduğu bu proje yaklaşık 50 milyon dolara mal edilmiştir. 5 mega 

watt güce sahip olmakla beraber yaklaşık 1500 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 

niteliktedir (t24haber, 2022). 

Ülkemiz coğrafi konum olarak 26-45 doğu boylamları ve 36-42 kuzey enlemleri arasında 

bulunduğundan dünya ülkelerine kıyasla güneş enerjisi potansiyeli önemli sayılır derecede 

bulunmaktadır (Çiftçi ve Altundağ, 2017). Şekil 3’te gösterildiği gibi bu potansiyelin 

kullanımı ülkemiz açısından hem enerji üretimi hem de dışa bağımlılığın azaltılması açısından 

oldukça önemlidir.   Bu sebeple güneş enerjisinin hem elektrik enerjisi hem de ısı üretiminde 

kullanılmasının oldukça avantajları bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 3. Fotovoltaik güç potansiyeli (solaravm, 2022). 

 

BIPV/T sistemleri fotovoltaik panellerin binaya entegre edilerek güneşten elektrik enerjisi 

elde ederken aynı zamanda panelin ısısının da suya veya havaya aktarılarak yararlanılması 

için tasarlanmıştır (Pektemir, 2019). Bu çalışmada güneş enerjisinin hem ısı hem de elektrik 

enerjisinden yararlanmak adına bir odaya (konteynere) uygulanan BIPV/T sisteminin 

parçalarının maliyetleri çıkarılarak bu sistemin toplam yaklaşık maliyeti belirtilerek daha 

sonra elektrik tüketim bedelleri hesaplanacaktır. Sistemin maliyeti tasarruf edilen elektrik 

enerjisinin tüketim maliyetine bölünerek amortisman süresi bulunacaktır.  

Bursa’da yapılan bir çalışmada tarım işletmesinde kullanılması düşünülen 23 kw’lık 

fotovoltaik panellerin bir analizi yapılmıştır. Buna göre tesiste monokristal güneş 

panellerinden yıllık olarak üretilecek güç 28081 kWh ile 32239 kWh arasında değişmektedir. 
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Monokristal panellere göre tesis kendini 1,5 ile 15,4 yıl aralığında amorti edeceği tespit 

edilmiştir. Bunun yanında tesiste polikristal paneller ile yapılan üretimde yılda 26209 kWh ile 

31886 kWh aralığında olduğu belirtilmiştir. Buna göre amortisman süresi de 1,5 yıl ile 15,8 

yıl aralığında olduğu tespit edilmiştir (Biçen, 2018). 

2. MATERYAL METOT 

Ortaya konulan çalışmada havanın sirküle edilmesi sayesinde panelin soğutulması ve iç 

odanın ısıtılması amaçlanmıştır. Böyle bir çalışma geniş binalara yapılması düşünüldüğünde 

ortaya çıkabilecek yaklaşık maliyetin değerlendirilmesi güncel olarak bu tutarlara göre 

çıkarılabilir.  

 

 
Şekil 4. BIPV/T’nin çalışma düzeni 

2.1. BIPV/T Sisteminin Yaklaşık Maliyeti 

Bir konteyner (oda) üzerine tasarımlanan BIPV/T sisteminde kullanılan malzemelerden ilki 

335 watt güneş panelleridir. Bu paneller konteyner üzerine yerleştirilerek şekil 5’te de 

gösterildiği gibi hem ısı kazanımının sağlanması hem de elektrik enerjisinin üretilmesi için 

konumlandırılmıştır.  

 
Şekil 5. BIPV/T kesitinin gösterimi 

 

335 watt güneş panelinin (şekil 6) yaklaşık maliyeti 155 dolar + KDV’dir. Burada kullanılan 

paneller kullanılacak alanın büyüklüğüne ve ihtiyaç duyulan enerjiye göre 450 watt olarak da 

kullanılabilir. 450 watt güneş panelinin güncel fiyatı ise 240 dolar + KDV’dir. 335 watt 

panelin boyutları yaklaşık olarak 1,67 m’ye 1 m’dir. 450 watt gücündeki panelin ise boyu 2 m 

eni 1 m’dir.  
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Şekil 6. 335 watt panel 

 

Burada ihtiyaç duyulan malzemelerin başında panelden gelen doğru akımın (DC) alternatif 

akıma (AC) dönüşmesi için lazım olan mikro invertör gelmektedir. Bir adet mikro invertöre 4 

adet panel bağlanabilmektedir. Ayrıca bu mikro invertör toplamda 1500 watt’a kadar gücü 

alternatif akıma dönüştürebilmektedir. Şekil 7’de gösterilen mikro invertör fiyatı 300 dolar + 

KDV’dir. Mikro invertöre en fazla 4 güneş paneli girişi sağlanabildiği gibi daha fazla sayıda 

panelin olması durumunda ise mikro invertörler yan yana seri bağlanarak 

kullanılabilmektedir.  

 
Şekil 7. Mikro İnvertör 

 

Mikro invertöre bağlanan fotovoltaik panellerin ölçümünün gözlenebilmesi için data transfer 

unit (DTU) alınabilir. Bu da yaklaşık olarak 230 dolar + KDV’dir (Şekil 8). 

 

 
Şekil 8. Data Transfer Unit 

Bunların yanında fotovoltaik panellerin mikro invertöre bağlanabilmesi için DC kablo ve 

Konnektörler gerekmektedir. Şekil 9’da gösterilen DC kablo ve konnektör fiyatları ise metre 

olarak DC kablo 1 dolar + KDV iken 1 adet takım konnektörün fiyatı 1.2 dolar + KDV’dir.  
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Şekil 9. DC kablo ve Konnektörler 

Tüm malzemelerin montajının yapıldığı bir adet konteyner, (şekil 10) deneyin üzerinde 

yapılması planlanan oda yerine kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 10. Konteyner 

Lazım olabilecek elektrik enerjisinin verilebilmesi için NYM 3X2,5 mm’lik (şekil 11) 

kablodan gerekmektedir. Kablonun metre fiyatı da yaklaşık olarak 0,9 dolar + KDV 

şeklindedir.  

 
Şekil 11. NYM 3X2,5 mm elektrik kablosu 

Bunların yanında BIPV/T’nin termal kısmını oluşturabilmek için şekil 12 ve şekil 13’te 

gösterilen fanlar ve hava kanalları gerekmektedir. Güneş ışığının panele vurmasıyla oluşan ısı 

panelin arkasına geçeceği düşünülmektedir. Burada fanların gönderdiği hava vasıtasıyla 

süpürme hareketi sonucu soğutma sağlanması planlanmaktadır. 1 adet fanın yaklaşık değeri 

90 dolar + KDV iken bir hava kanalının oluşturulabilmesi için toplam yaklaşık maliyet 40 

dolar + KDV şeklindedir.  

 
Şekil 12. 520 m

3
/h'lik fan 
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Şekil 13’te BIPV/T için oluşturulan örnek kanallar gösterilmiştir. Panel arkasına takılan 

brandalar hava kanalı görevi görmekle beraber güneş ışığının da geçirimini sağlayarak daha 

fazla ısının oluşmasını sağlamaktadır. Flex ve hava kanalları yapılan tasarımın şekline göre 

değişiklik gösterebilir. Burada önemli olan nokta branda ve panellerin olabildiği kadar çok 

güneş alan bir cepheye konulmasıdır. Her biri 40 wattlık fanlar ile çalıştırılan sistem 

gündüzleri bir klimanın sağlayabileceği iç sıcaklık konforunu sağlayacaktır. Bu da özellikle 

gündüz çalışan işyerleri için verimlilik açısından önemlidir.  

 

 
Şekil 13. Fanlara takılan flexler ve güneş panelinin arkasına yapılan hava kanalı 

2.2. Meskenlerde Elektrik Faturası Hesaplama 

Elektrik maliyeti meskenler için hesaplanırken kwh (kilowattsaat) başına TL olarak 3 zamanlı 

veya tek zamanlı olarak hesaplanır. 3 zamanlı tarifede gündüz 06:00-17:00, puant 17:00-

22:00, gece 22:00-06:00 saatleri arasında olmak üzere harcanan elektrik 3 farklı saat dilimine 

bölünerek hesaplanır. Şekil 14’te gösterildiği gibi bu dilimlerden gündüz zamanında kwh 

olarak harcanan elektrik miktarı 2,005109 tl ile, puant denilen zaman diliminde kwh olarak 

harcanan elektrik miktarı 3,094456 tl ile, gece zaman diliminde kwh olarak harcanan elektrik 

miktarı 1,133962 tl ile çarpılır. Bu 3 bedel toplanarak enerji bedeli olarak yazılır ve bunun 

%5’i alınarak elektrik tüketim vergisi belirlenir. 3 zamanda kullanılan toplam kwh miktarı 

bulunarak dağıtım bedeli olan 0,335187 tl ile çarpılarak dağıtım bedeli tespit edilir. Bulunan 

enerji bedeli, %5 enerji tüketim vergisi ve dağıtım bedeli toplanarak bunların toplamının %8’i 

alınır ve KDV bulunur. %8 KDV değerinin bulunmasından sonra bulunan 4 değer (enerji 

bedeli, %5 elektrik tüketim vergisi, dağıtım bedeli, %8 KDV) toplanarak faturaya yansıyan 

tutar belirlenir.  
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Şekil 14. Meskenlerde kullanılan 3 zamanlı elektrik faturası hesaplama robotu 

Şekil 15’te gösterildiği gibi meskenlerde tek zamanlı olarak elektrik tüketildiğinde aylık 240 

kwh altında 1 kwh başına 1,210388 tl ödenmektedir. Aylık tüketilen kwh bu birim fiyat ile 

çarpılarak enerji bedeli bulunur. Enerji bedelinin %5’i alınarak elektrik tüketim vergisi değeri 

bulunur. Daha sonra aylık tüketilen kwh değeri elektrik dağıtım bedeli birim fiyatı olan 

0,335187 tl ile çarpılarak dağıtım bedeli bulunur. Çıkan değerler (enerji bedeli, %5 elektrik 

tüketim vergisi ve dağıtım bedeli) toplanır ve %8’i alınarak KDV değeri bulunur. KDV değeri 

de eklenerek toplam ödenecek tutar bulunur. Aylık 240 kwh üzerinde tüketim yapan yerlerde 

de benzer işlemler yapılır fakat 240 kwh üzerinde ne kadar kwh elektrik tüketilmişse 

1,210388 tl yerine 1,975193 tl ile çarpılır.  

 

 
Şekil 15. Meskenlerde kullanılan tel zamanlı elektrik faturası hesaplama robotu 

Şekil 16’da meskenler için tek zamanlı örnek bir fatura gösterilmiştir. Bu faturada 5 kasım 

2022 ile 5 aralık 2022 tarihleri arasında normal bir evdeki elektrik tüketim miktarları 

gösterilmiştir. Burada 30 gündeki tüketim bedeli 240 kwh’den daha düşük olduğu için 

tüketilen 131,457 kwh 1,210388 tl ile çarpıldıktan sonra %5’i alınarak faturadaki BTV ücreti 

olan 7,96 tl bulunmuştur. Enerji birim maliyeti olan 1,210388 tl ve dağıtım bedeli olan 

0,335187 tl toplanarak 1,545524 tl değeri bulunmuştur. Bu değer bir ay içinde kullanılan 

131,457 kwh ile çarpıldığında toplam enerji bedeli bulunmuş ve BTV ile toplanmıştır. Çıkan 

sonucun da %8’i alınarak KDV 16,89 TL bulunmuştur. Tüm bulunan değerler toplandığında 

ödenecek tutar 228 tl olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 16. Mesken için tek zamanlı fatura 

2.3. Sanayide Elektrik Faturası Hesaplama 

Sanayide kullanılan elektrik birim fiyatı meskene kıyasla daha pahalıdır. Sanayide kullanılan 

elektrik tek zamanlı tarifede şekil 17’de de görüldüğü gibi 1 kwh enerji başına 4,059469 

tl’dir. Aylık ne kadar kwh elektrik kullanıldıysa 4,059469 ile çarpılarak enerji bedeli bulunur. 

Enerji bedelinin %1’i alınarak elektrik tüketim vergisi bulunur. Daha sonra yine aylık 

tüketilen kwh miktarı dağıtım bedeli olan 0,252888 tl ile çarpılarak dağıtım bedeli bulunur. 

Tüm bu bulunan 3 değer (enerji bedeli, %1 tüketim vergisi, dağıtım bedeli) toplanarak %18’i 

alınır ve KDV bulunur. KDV değeri de toplanan 3 değere eklenerek toplam bedel miktarı 

belirlenir.  

 
Şekil 17. Sanayi için tek zamanlı fatura 

Sanayide kullanılan elektrik 3 zamanlı tarifede meskenlerde olduğu gibi gündüz 06:00-17:00, 

puant 17:00-22:00, gece 22:00-06:00 saatleri arasında 3 farklı saat diliminde hesaplanır. Bu 

dilimlerde şekil 18’de gösterilen şekliyle gündüz zamanında kwh olarak harcanan elektrik 

miktarı 4,103792 tl ile, puant denilen zaman diliminde kwh olarak harcanan elektrik miktarı 

6,223148 tl ile, gece zaman diliminde aylık kwh olarak harcanan elektrik miktarı 2,393267 tl 

ile çarpılır. Bir ayda harcanan kwh’ler ayrı ayrı harcandığı zaman dilimine göre çarpıldıktan 

sonra toplanarak enerji bedeli olarak yazılır ve bu toplanan 3 zaman diliminin enerji bedelinin 

%1’i alınarak elektrik tüketim vergisi belirlenir. 3 zamanda kullanılan toplam kwh miktarı 

bulunarak dağıtım bedeli olan 0,252888 tl ile çarpılarak dağıtım bedeli tespit edilir. Daha 

sonra enerji bedeli, %1 enerji tüketim vergisi ve dağıtım bedeli toplanarak bunların 
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toplamının %18’i alınır ve KDV bulunur. Bulunan KDV değeriyle beraber 4 bedel (enerji 

bedeli, %1 tüketim vergisi, dağıtım bedeli, %18 KDV) toplanarak toplam fatura bedeli 

bulunur.  

 
Şekil 18. Sanayi için tek zamanlı fatura 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan çalışmada deney kurulumunun malzeme fiyatları; 

1 adet 335 watt güneş paneli: 155 dolar + KDV 

1 adet mikro invertör: 300 dolar + KDV 

1 adet data transfer unit: 230 dolar + KDV 

1 metre DC kablo: 1 dolar + KDV 

1 takım konnektör: 1,2 dolar + KDV 

1 metre NYM 3X 2,5 mm kablo: 0,9 dolar + KDV 

1 adet 520 m
3
/h fan: 90 dolar + KDV 

1 adet hava kanalı: 40 dolar + KDV 

 

 
Şekil 19. Çift panelli BIPV/T sistemi 
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Şekil 19’daki gibi çift panelli bir BIPV/T deney düzeneğinde 2 adet panel, 1 adet mikro 

inverter, 1 adet DTU, 5 metre DC kablo, 4 adet konnektör, 10 metre NYM elektrik kablosu, 2 

adet fan, 2 adet hava kanalı kullanılmıştır. Malzemelerin toplam yaklaşık değeri 1118,8 dolar 

+ %18 kdv=1320,184 dolar tutmaktadır. Bu da Türk lirası olarak güncel fiyatla 18,75 TL ile 

çarpılırsa yaklaşık olarak 24.753,45 TL yapmaktadır. 

Günde 10 saat güneş gören ve 10 saat çalışan 335 watt bir panel günde yaklaşık olarak 

(günlük bir fana harcanan 0,4 kwh elektrik enerjisi miktarı çıkarıldıktan sonra) 1,5 kwh 

elektrik enerjisi ürettiği varsayılırsa 2 adet panel yaklaşık 3 kwh enerji üretebilir. Bu değer bir 

ayda 30 gün x 3 kwh = 90 kwh eder. Bu enerji, meskenler için tek zamanlı tarifede aylık 

156,11 TL, 3 zamanlı tarifede 237,22 TL tutar.  

Ayrıca BIPV/T sayesinde 40 watt değerinde 2 adet fanın şekil 19’da gösterilen konteynere 

verdiği ısı 9000 Btu/h’lık bir klimanın verdiği ısı miktarına denk tutulabilir. 9000 Btu/h’lık bir 

klima saatte yaklaşık 0,8 kw elektrik tüketir. 2 fan günde 10 saat boyunca yaklaşık olarak 0,08 

kw x 10 saat x 30 gün = 24 kwh aylık elektrik tüketir. Fakat klimanın günde 10 saat 

çalıştırıldığı düşünüldüğünde aylık 0,8 kw x 10 saat x 30 gün = 240 kwh elektrik enerjisi 

tüketir. İki durum arasındaki aylık fark 240 kwh – 24 kwh = 216 kwh eder. Bu da 

meskenlerde aylık ısıtma giderleri için elektrik tüketiminde tek zamanlı tarifede 374,66 TL, 3 

zamanlı tarifede gündüz 569,33 TL kazandırmaktadır. 

BIPV/T, aylık olarak mesken tek zamanlı tarifeye göre 156,11 TL + 374,66 TL=530,77 tl 

kazanç sağlamaktadır. 24.753,45 tl / 530,77 tl = yaklaşık olarak amortisman süresi 46,6 ay 

olarak bulunmaktadır. 

BIPV/T’nin aylık olarak mesken 3 zamanlı tarifeye göre 237,22 TL+ 569,33 TL =806,55 TL 

kazanç sağlamaktadır. 24.753,45 TL / 806,55 = yaklaşık olarak amortisman süresi 30,7 ay 

olarak bulunmaktadır. 

Bu çalışma bir odanın ısıtılması ve elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılmıştır. 

Elektriğin daha pahalı satıldığı gündüz çalışan sanayi şirketleri için BIPV/T sistemlerinin 

uygulanması daha verimli olabilir. Sadece panel, invertör ve kurulum maliyetinden sonra 

elektriğin sanayi şirketlerine kwh başına 4,059469 TL’ye satıldığı düşünüldüğünde hem 

ısıtma hem de elektrik maliyetleri hatrı sayılır bir şekilde azaltılabileceği düşünülmektedir.  
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Pomelo (Citrus grandis veya Citrus maxima), şadok ve Çin greyfurtu olarak bilinen, Rutaceae 

familyasına ait, dünyada yaygın olarak yetiştirilen, taze tüketilen veya meyve suyu haline 

getirilebilen önemli bir narenciyedir. Meyve etinin acılığının yok denecek kadar az olması, C 

vitamini miktarı ve farklı pigmentleri değişik oranlarda içermesi, pomelo yetiştiriciliğine olan 

ilgiyi arttırmıştır. Pomelo ayrıca pektin, lif, karotenoid, E vitamini, flavonoid ve uçucu yağlar 

bakımından zengin olmasının yanı sıra, antioksidan, anti-inflamatuvar ve anti-diyabetik 

özellikler de taşımaktadır. Ancak, olgunlaşan pomeloların ağaçtan düşerken kazanmış olduğu 

kinetik enerji, pomelonun toprak zemine çarptığı anda tohumlarının yeniden çimlenme 

kapasitesini azaltmaktadır, dolayısıyla meyvelerin zamanında hasat edilmeleri büyük önem 

arz etmektedir. Meyve suyu üretiminden sonra birincil atık olarak ortaya çıkan ve ciddi 

çevresel sorunlara sebep olan kabuklar, meyve ağırlığının %30 ila %50’lik kısmını 

oluşturmaktadır. Sarı renkli ve pürüzsüz olan pomelo kabuğu 2-3 cm kalınlığında olup, 

ekzokarp (flavedo) ve süngerimsi mezokarp (kabuğun ana kısmı albedo)’dan oluşmaktadır ve 

gevşek dokular arası yoğun damar demetlerini içermektedir. Pek çok turunçgil kabuğunda 

olduğu gibi, pomelo kabuklarının da etanol üretiminde kaynak olabileceği öngörülmektedir. 

Ayrıca, esansiyel yağ ve pektin eldesinde, fonksiyonel tozların ve ekstraktların üretiminde, 

farmasötik ve kozmetik alanlarında ve de biyobozunur ambalajlama teknolojisinde bu değerli 

meyvenin kabuklarının değerlendirilebilmesi söz konusudur. Günümüzde global market 

raflarında yerini almış, çeşitli turunçgillerin kabuklarını içeren çok sayıda bitki çayının, bitter 

çikolatanın, pektin ve esansiyel yağ içeren gıdaların ve şekerli çubukların olması, pomelo 

kabuklarının da bu kapsamda kullanım potansiyelinin olabileceğini akla getirmektedir. Bu 

sebepten ötürü, dünya genelinde ticareti yapılan narenciyelerin ve ülkemizde iklim ve toprak 

bakımından yetiştirilmeye uygun olan Citrus türlerinin işlenmesi sonucunda açığa çıkan 

tonlarca kabuğun atık olarak değil de, çeşitli sektörlere hammadde olarak kazandırılması 

amaçlanmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Atık, kabuk, narenciye, pomelo 

 

 

MIRACLE CITRUS: POMELO 

 

Pomelo (Citrus grandis or Citrus maxima) that is known as chadok and Chinese grapefruit, is 

an important citrus fruit of the Rutaceae family, which is commonly grown in the world and 

consumed fresh or can be made into juice. Because, the bitterness of the fruit is almost non-

existent and the amount of vitamin C and several pigments are in different portions, pomelo 

farming has been gained interest. Pomelo is also rich in pectin, fiber, carotenoids, vitamin E, 

flavonoids and essential oils, and it has antioxidant, anti-inflammatory and anti-diabetic 

properties. But the kinetic energy gained by maturing pomelo, when they fall from the tree, 
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reduces the re-germination capacity of the seeds, as soon as the pomelo hits the ground. 

Hence it is very important that, the fruits are harvested on time. The peels, which arise as 

primary waste after fruit juice production and cause serious environmental problems, 

constitute 30% to 50% of the fruit weight. The yellow and smooth pomelo peel is 2-3 cm 

thick, consists of exocarp (flavedo) and spongy mesocarp (main part of the shell is albedo) 

and contains dense vascular bundles between loose tissues. As with many citrus peels, pomelo 

peels are predicted to be a source for ethanol production. In addition, the peels of this valuable 

fruit can be evaluated in the production of essential oil and pectin, functional powders and 

extracts, in the fields of pharmaceuticals and cosmetics, and in biodegradable packaging 

technology. Nowadays, many herbal teas and dark chocolate containing the peels of various 

citrus fruits, foods including pectin and essential oil, and sugary bars have taken their place on 

global market shelves, thus pomelo peels may also have the potential to be used in this 

context. For this reason, both tons of peels released as a result of the processing of citrus fruits 

traded around the world and Citrus species suitable for cultivation in our country with respect 

to climate and soil should not be evaluated as waste, but they should be aimed to be utilised as 

raw materials for various sectors. 

Key words: Waste, peel, citrus, pomelo  

 

Giriş 

Turunçgil meyveleri; zengin aromaları, yüksek besin değerleri ve lezzetleri dolayısıyla dünya 

çapında en çok sevilen ve tüketilen meyvelerin başında gelmektedir. Yıllık üretimleri 157 

milyon tonu bulmaktadır. Rutaceae ailesine ait olan turunçgiller, yaklaşık 1300 türü 

bünyesinde barındırmaktadır (1-3). Portakal, mandalin, limon ve greyfurt en çok yetiştirilen 

turunçgillerdendir (1). Pomelo (Citrus grandis veya Citrus maxima) da Rutaceae ailesinde yer 

almakta olup (Şekil 1), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, 2021 yılında 

(greyfurt da dahil olmak üzere) 9.55 × 10
6
 ton üretilmiştir. Pomeloyu en çok üreten ilk 5 ülke; 

Çin (5.28 × 10
6
 ton), Vietnam (1.03 × 10

6 
ton), Amerika Birleşik Devletleri (3.86 × 10

5
 ton), 

Meksika (4.53 × 10
5
 ton) ve Kuzey Afrika’dır (3.52 × 10

5
 ton) (4, 5).  

 

 
Şekil 1. Pomelo meyveleri (6) 
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Pomelonun Besin Değeri 

Pomelo meyvesi yüksek miktarda vitamin C, niasin, A vitamini ve çeşitli mineraller 

içermektedir. Yağ, tuz ve kolesterol oranı oldukça düşük olan bu meyve, diyet yapanlar için 

oldukça iyi bir seçimdir. Hindistan’da yetiştirilmiş olan pomelonun suyunun 7.5-12.9⁰ brikse 

ve sitrik asit cinsinden %0.37 ila 3.60 arasında bir asitliğe sahip olduğu belirlenmiştir (7). 

Diğer narenciye ve meyvelerle kıyaslandığında (100 g meyve ağırlığı üzerinden), pomelonun 

limona göre 78 mg daha fazla potasyuma, kumkuata göre 17.1 mg daha fazla C vitaminine, 

mandalinaya göre 50 mg daha fazla potasyuma ve 34.3 mg daha fazla C vitaminine, greyfurta 

göre 81 mg daha fazla potasyum ve 29.8 mg daha fazla C vitaminine ve elmaya nazaran 109 

mg daha fazla potasyuma ve 56.4 mg C vitamine sahip olduğu bilinmektedir. Tablo 1’de ise 

pomelonun, atası olan greyfurt ile içerdikleri mineraller bakımından karşılaştırılmasına yer 

verilmiştir (8). 

 

Tablo 1. Pomelo ve greyfurt meyvelerinin mineral madde miktarları açısından kıyaslanması 

 

Pomelo Greyfurt 

+ %37.5 demir + %450 kalsiyum 

+ %60 potasyum + %50 magnezyum 

+ %14.3 çinko - %100 sodyum 

+ %50 bakır  

 

Turunçgil suları, organik asit ve şekerlerin kompleks karışımlarını içermektedir. Şekerlerin 

birikme karakteristiklerine göre meyveler 3 kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; nişastaya 

dönüştürme tipi, şeker biriktirme tipi ve ara tiptir. Turunçgiller ikinci kategoride yer 

almaktadır. Meyvenin gelişiminin erken safhalarında yapraklar tarafından üretilen fotosentetik 

ürünler nişastaya dönüştürülür. İleriki safhalarda ise birikmiş olan nişasta çözünebilir şekere 

dönüştürülür ve böylelikle meyvenin şeker içeriği artar. Pek çok çalışma, sukrozun, glikozun 

ve fruktozun turunçgillerde esas şekerlerden olduğunu, ancak oranlarının meyvenin çeşidine 

göre değiştiğini göstermektedir (9-14). Pan ve arkadaşları (9) tarafından Çin’de yetişmiş 24 

farklı pomelo türü üzerinde yapılan araştırmada, pomeloların çözünebilir şekerlerinin yani 

fruktoz, glukoz ve sukroz miktarlarının sırasıyla 16.25–24.25, 16.17–24.22 ve 19.90–55.28 

mg/g arasında bulunduğu rapor edilmiştir. 

Organik asitler, karboksil gruplarını içeren (amino asitler hariç olmak üzere) asitik organik 

bileşikleri ifade etmekte ve organizmalarda yüksek oranlarda bulunmaktadır. Meyvelerdeki 

organik asitler çoğunlukla; tartarik asit, sitrik asit, malik asit ve süksinik asittir. Bu organik 

asitlerin toplam konsantrasyonu, pomelo meyvelerinin kapsamlı metabolizması hakkında bize 

bilgi vermektedir (15, 16). Yine Pan ve arkadaşları (9) tarafından belirtildiğine göre, piruvat, 

fumarik asit, süksinik asit, tartarik asit, kinik asit, sitrik asit, malik asit ve cis-akonitik asit, 24 

pomelo çeşidinde sırasıyla 0.48–1.84, 0.02–0.45, 0–0.05, 0.01–0.1, 0–0.14, 3.01–11.85, 0.18–

1.42 ve 0.01–0.16 mg/g aralıklarında bulunmuştur. 'Hongzuanmi', 'Minihong' ve 'Hangwanmi' 

türü pomelolar sitrik asit ve piruvat açısından en yüksek miktara sahip numuneler olarak 

değerlendirilmiştir. 

Pomelonun Sağlık Etkileri 

Bir diğer adı Şadok olan pomelo meyvesinin, eski zamanlardan beri iştah açıcı, kalp atımını 

arttırıcı ve de toksinleri uzaklaştırmak maksatlı kullanımlarının olduğu görülmektedir (17, 

18). İçerisinde bulunan flavonoidlerin başlıcaları; neohesperidin, hesperidin, naringenin ve 

naringin pulpta ve meyve suyunda bol miktarda yer almaktadır (18, 19). Son çalışmalar 
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pomelodan elde edilen fenolikçe zengin özütlerin, α-amilaz, α-glukosidaz ve ACE enzimi 

aktivitelerini engellediğini ortaya koymuştur (18, 20). Tayland’da yürütülen bir araştırmada 

ise, pomelonun antioksidan ve antihiperlipidemik etkilerinden bahsedilmiştir (18).  

Pomelo Kabukları Gerçek Bir Atık Mıdır? 

Pomelo meyvesinden reçel, meyve suyu, çay vb. ürünler elde edildikten sonra çok miktarda 

atık açığa çıkmaktadır (21). Bu atık miktarının tüm narenciye türleri dahil olmak üzere yılda 

yaklaşık 120 milyon tona ulaştığı söylenmektedir. Atık miktarının bu kadar fazla olması, 

meyvenin işlenen kısmının toplam meyve ağırlığının yaklaşık %45’ine karşılık 

gelmesindendir. Kalan ortalama %55’lik kısmı ise flavedo (%27), pulp (albedo ve endokarp, 

%26), çekirdek (%2) ve diğer kısımlar oluşturmaktadır (22-25). Proses sonucunda elde edilen 

atıklar kurutma ve öğütme işlemlerine tabi tutulduktan sonra, sıcak su/asit ekstraksiyonuyla 

pektin, solvent ekstraksiyonuyla esansiyel yağ ve su ekstraksiyonuyla polisakkarit elde etmek 

amaçlarıyla değerlendirilebilmektedir. Pomelodan elde edilen pektin; jelleşme ajanı, şeker 

ikamesi, yenebilir kaplama ve antimikrobiyal ajan olarak kullanım alanı bulabilmektedir (26).  

Son yıllarda, biyopolimerleri ve doğal bileşikleri içeren gıda ambalajlama materyallerinin 

geliştirilmesi oldukça hız kazanmıştır. Çünkü petrol bazlı plastik ambalajlama ürünleri geri 

dönüşümsüz olup,  birçok ciddi çevresel sorunu da beraberinde getirmektedir (1, 27, 28). Gıda 

ambalajlamada, pomelo kabuklarından faydalanılması bu bağlamda oldukça önem arz 

etmektedir. Çünkü pektin gibi değerli bir polisakkariti içermelerinin yanı sıra, pek çok sağlığa 

yararlı biyoaktif materyali de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Biyoaktif materyaller altında 

değerlendirilebilecek polifenoller ve uçucu yağlar, antioksidan ve antimikrobiyal etkilere 

sahip olup, biyopolimerik film matriksine su buharı ve oksijen bariyeri yeteneklerini 

arttırabilmek, mekanik özellikleri iyileştirebilmek ve fonksiyonel özelliklere (antioksidan ve 

antimikrobiyal) katkıda bulunabilmek maksatlarıyla ilave edilebilirler (1, 29, 30). 

Pomelo kabuğundan elde edilen esansiyel yağ miktarı, 100 g kabuk başına 204 ila 3119 mg 

aralığındadır. Yapılan kimyasal analizler sonucunda, yağların temel olarak (%78.19-99.54) 

monoterpen hidrokarbonlardan oluştuğu, sesquiterpen hidrokarbonları (≤%2.09) ve bunların 

oksijenlenmiş formlarını da (≤%9.65) içerdiği tespit edilmiştir (5). Antioksidan, 

antimikrobiyal ve anti-melanojik etkilere sahip olan uçucu yağların, kitosan çözeltisi ile 

karışımı sonucunda yeni bir doğal gıda koruyucusu formüle edildiği raporlanmıştır (5, 31). 

Sonuç ve Öneriler 

Geleneksel tıpta şadok meyvesinin yaprağı, posası ve kabuğu, tedavi edici potansiyele sahip 

olması nedeniyle nesiller boyudur kullanılmaktadır. Meyvenin flavonoidler, polifenoller, 

kumarinler, limonoidler, uçucu yağlar ve vitaminler bakımından zengin oluşu, vücuttaki 

farmakolojik aktivitelere katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Proses sonrası açığa çıkan 

kabukların yağ ve pektin eldesinde, fonksiyonel tozların ve ekstraktların üretiminde,  

farmasötik ve kozmetik alanlarında, biyobozunur ambalajlama teknolojisinde 

değerlendirilebilmesi söz konusu olduğundan, ülkemizde yetiştiriciliğinin yapılması teşvik 

edilmelidir. 
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ABSTRACT 

Aim: The study aimed to investigated in experimental rat model whether it is protective effect 

of amifostine against acute pericardial injury due to radiotherapy. 

Material and Method:  Twenty-four rats were divided into four groups. The control group, 

Radyoterapi-only group, Radyoterapi plus Amifostin group, and Amifostin-only group.  All 

groups were smilulated. In groups receiving radiotherapy, the hearts of rats were irradiated 

with a Co 60 teletherapy device at a distance of 80 cm and a total of 20 Gy at a depth of 2 cm. 

Thirty minutes before of interventions, 200 mg/kg amifostine or same volume %0.9 NaCl 

were administered intraperitoneally. Subjects were sacrificed 24 hours after the procedure and 

histopathologic changes in pericardium were investigated by light microscopy. Myocardial 

oxidative damage was investigated by malondialdehyde. In addition myocard was evaluated 

via Langendorff perfused rat heart method, functionally, and by light and electron 

microscope, structurally.  

Results: Light microscopic examination of the pericardium revealed focal inflammation of 

50% or more in all rats exposed to radiotherapy. There was no difference between the 

radiotherapy group and the Amifostine Plus Radiotherapy group in terms of pericardial 

inflammatory response (p>0.05). In groups without radiotherapy, there were not any 

significant pericardial inflammation. It was observed that all groups receiving radiotherapy 

revealed a significant increase in pericardial inflammation compared to the groups that did not 

receive irradiation. (p<0.05). Myocardial structure and function were preserved in all groups 

during this acute phase. 

Conclusion: Acute pericarditis, the most frequent and the earliest cardiac injury due to 

conventional radiotherapy, was detected in all rats receiving radiotherapy. There was no 

positive effect of amifostine administration before radiotherapy on acute pericardial 

inflammation. 

 

INTRODUCTION 

Amifostine (AMI) is a powerful antioxidant and free radical scavenger. It is a pro-drug.It can 

not pass to cell membrane when the thiol contained is phosphorylated. Amifostine should be 

dephosphorylated to convert to the active metabolite WR-1065 (1). WR-1065 has 

radioprotector effect with disulfide and free thiol group in molecular structure  (2). The 
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radioprotective activity of amifostine is mostly due to the cleaving of free radicals in the 

environment. However, it is also known to repair by giving a hydrogen atom to damaged 

molecule  (3). It is also believed that by inactivation of the enzyme topoisomerase 2 by 

catalysis, it is possible to save time for repair of DNA damage (4). Amifostine has a 

radioprotective effect in normal cells, but not in tumor cells. Because the alkaline phosphatase 

enzyme activating amifostine is lower in tumor tissue (2). In addition, normal cells carry the 

active metabolite of amifostine WR-1065 into the cell by active transport, while passive 

transport in tumor cells. As a result, if radiotherapy (RT) is administered shortly after the 

infusion of amifostine, WR-1065 enters the tumor cell less. Thus, a large amount of WR-1065 

passes in to the normal cells and protect compared to the tumor cells. (2). Preclinical and 

clinical investigations have shown that Amifostin protects normal tissue, including the heart, 

from oxidative damage of various chemotherapeutic agents (5-7). There are also a number of 

studies that show that amifostine is protective against the radiotherapy induced toxicity. 

Amifostine shows good protection, especially in the salivary gland, rectum, and bone (8-12).  

The heart is in the field of radiotherapy area according to its location in common 

malignancies, such as lung cancer, breast cancer, hodgkin lymphoma. There is only a few 

preclinical studies that investigate the protective effect of amifostine from radiotherapy 

induced cardiotoxicity (13-15). All three studies have investigated the protective effect of 

amifostine on the myocardial structure and function in the middle and long term.  

Pericardial disease is a common manifestation of radiation-induced heart disease and is 

usually involved. In an autopsy study of radiation-induced heart disease, radiation-induced 

pericardial disease was recorded in 70%  (16).  It has been demonstrated by both clinical and 

experimental investigations that pericardium is affected in the late phase depending on 

radiotherapy fraction dose, total dose, and cardiac volume covered by irradiated area (16,17). 

There is no study investigating the effect of amifostine on radiotherapy-related acute 

pericardial injury, as far as we know.   

MATERIAL AND METHODS 

Experimental design and irradiation 

A total of 24 Sprague-Dawley rats were kept in normal laboratory conditions at room 

temperature (22°4/-2°C) using a 12/12-hour light/dark cycle and provided with commercially 

available rat chow and tap water ad libitum.  

In each group, there were four groups of six rats.  

Control group (CN):  After the rats were anesthetized with ether, 0,9% saline was injected, 

intraperitoneally. After stabilization with body mask for cardiac radiotherapy field detection, 

simulation was performed for RT. However, they did not underwent RT and formed the 

control group. 

Radiotherapy only group (RG):  After the rats were anesthetized with ether, 0,9% saline was 

injected, intraperitoneally. After stabilization with body mask for cardiac radiotherapy field 

detection, simulation was performed for RT. After 30 minutes of injection, the heart was 

treated with 20 Gy of RT. 

Radiotherapy plus amifostine group (RT+AMI) : After the rats were anesthetized with ether, 

200 mg/kg amifostine was injected, intraperitoneally. After stabilization with body mask for 

cardiac radiotherapy field detection, simulation was performed for RT. After 30 minutes of 

injection, the heart was irradiated single doses of 20 Gy.  

Amifostine only group (AMI): After the rats were anesthetized with ether, 200 mg/kg 

amifostine was injected, intraperitoneally. After stabilization with body mask for cardiac 

radiotherapy field detection, simulation was performed for RT. However, they did not 

irradiated. 

Irradiation procedures were performed as described by Dalloz et al. (18). Briefly, 5x5cm 

single field planned. A 7 cm thick lead plate was produced, with a 1.5 cm hole in the middle. 
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Thus, the heart was taken into the target area, the other tissues were preserved.  The rats were 

irradiated with Co-60 teletherapy device (Alcyon, GE) at a distance of 80 cm and a depth of 2 

cm.  

 

Figure- 1: Position and fixation of the rat for simulation and/or irradiation. 

 

 
Assesment of cardiac damage 

Functional studies and subsequent histopathological evaluation were performed 24 hours after 

the procedures. Heart rate, mean systolic and diastolic pressures were measured at rest and 

after isoproterenol stimulation with the Langendorff perfusion rat heart method for 

myocardial functions. Pericard was evaluated by light microscopy. A half of the heart, 

including the pericardium, was placed in 10% formaldehyde for light microscopic evaluation. 

The material was passed through routine follow-up, embedded in paraffin blocks, and sections 

4-5 microns in thickness were prepared and stained. Myocardial histopathology was examined 

by light and electron microscopy. The other half of myocardium was frozen quickly and 

myocardial malondialdehyde levels were measured by Mihara’s method. (19). 

Statistical analysis 

SPSS computer program in statistical calculations, nonparametric values Fisher's exact chi-

square test and parametric Kruskal-Wallis analysis showed Mann Whitney U test was used. A 

value of p <0.05 was considered statistically significant. The results were given on mean+/-

SD. 

Ethics 
The Karadeniz Technical University School of Medicine Animal Care and Ethics Committee 

approved the study. This study a part of an accepted master thesis “the effects of amifostine 

and melatonin against radiotherapy induced cardiac toxicity” which was also ethically 

approved  by faculty board.   
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RESULTS 

Rats heart weight were respectively in groups: CN- 247 ±51 mg,  RG- 253±29 mg, RT+AMI- 

248 ±16 mg, AMI-252 ±3 mg. There was no difference between the groups in terms of the 

heart weights of the rats. 

Pericardium 

Inflammation, edema and fibrosis were investigated by light microscopy. In all irradiated rats 

there was lympho-plasmocytic inflammatory cell infiltration reaching 50-60 % in the 

pericardium. There was no difference between groups RG and RT+AMI (p>0.05). In non-

irradiated rats, the incidence of focal inflammation areas was between 0% and 20%. There 

was no difference between groups CN and AMI (p>0.05). However, there was a significant 

difference in pericardial inflammation foci between the non-irradiated groups and the 

irradiated groups ( p<0.05). 

Figure 2: Lympho-plasmocytic inflammatory cell infiltration on pericardium (RT+AMI), 

Haematoxylin-Eosin x 200 
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When myocardial functions were assessed; resting heart rate, resting mean systolic pressures, 

resting mean diastolic pressures, isoproterenol stimulated mean systolic pressures, and 

isoproterenol stimulated diastolic pressures were similar in all groups. There was a difference 

between RG and CN groups isoproterenol stimulated heart rate, only. However, since there 

was no difference between AMI and RG groups, it was evaluated that there was no difference 

between myocardial functions in all groups. Similarly, there was no difference between 

groups in terms of MDA levels. 

 

DISCUSSION 

Amifostin has different radioprotective effect in different normal tissues. In a study by Ben-

Josef et al., the effects of intrarectal application of amifostin were evaluated in the prevention 

of rectal injury, which is the late effects of radiation, and amifostine administration of 1500-

2500 mg was reported to reduce rectal injury (11).It was shown that amifostine before 

fractionated irradiation protects bone growth.  (12). It is also known that amifostin reduces 

hepatotoxicity. Symon et al. demonstrated that amifostine protects hepatocytes from RT 

damage, in liver irradiation (4). Nevertheless, amifostine could not gain the advantage of 

being able to use routinely in these tissues. Amifostine, however, provides good protection, 

especially in the salivary gland, and reduces the xerostomia. Prophylactic use of amifostine in 

head and neck cancer prevent acute and late-onset toxicity, respectively radiotherapy-induced 

mucositis and xerostomia (8-10). The American Society of Clinical Oncology “ASCO”  

recommend to use of Amifostine to decrease acute and late xerostomia with fractionated 

radiation therapy alone for head and neck cancer on last revised guideline. (7). There are 

limited studies investigating whether amifostine is a chemoprotector or radioprotector on the 

heart. Experimental studies reporting positive effects on anthracycline cardiotoxicity have 

been published. There are only a few studies investigating whether amifostine is a protective 

effect on cardiotoxicity in heart irradiation. However, all studies investigating the 

cardioprotective effect of amifostine focused on cardiomyopathic heart injury. In 2003, Kruse 

et al. investigated the cardiac toxicity in rat hearts after 6 months of single dose cardiac 

radiotherapy. They have shown that amifostine prevents myocardial functional deterioration  

and myocardial histopathologic changes such as interstitial and perivascular fibrosis (13). 

Tokatlı et al. also investigated the role of amifostine on the prevention of radiotherapy-

induced cardiotoxicity. They observed that myocardial degeneration due to irradiation was 

significantly less in the amifostine receiving group, in late phase (14). Trajkovic et al. in a 

study investigating the radioprotective effects of fullerenol, amifostin was used as a standard 

radioprotective and confirmed histopathologic evaluation of myocardial and coronary arteries 

on days 7 and 28 after RT as an effective radioprotective agent on both degenerative and 

vascular damage (15). Studies on the cardioprotective effects of amifostine on radiation-

related injury generally report mid and long-term outcomes on radiation-related myocardial 

damage. Our study has examined acute myocardial and pericardial radiotherapy-induced 

injury.  

After a single dose of 20 Gy radiation, myocardial dysfunction begins between the 50th and 

80th days and reaches a maximum on the 100th day (20). Initial structural changes in the 

myocardium after radiotherapy begin with ultrastructural loss of alkaline phosphatase and on 

the 25th day after the earliest radiation in Wistar rats. In Spraque-Dawley rats this time 

extends to around 30 days, because of  preirradiation alkaline phosphatase levels are higher 

(21). In our study, myocardial functions, malondialdehyde levels, and structure were found to 

be normal at 24 hours after irradiation. It is also similar between both irradiated and non-

irradiated groups. These results are consistent with published studies investigating early 

myocardial findings after irradiation.    
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Radiation-induced pericardial toxicity is one of the most common manifestations of cardiac 

irradiation and occurs if the heart exposed a dose of 50 gy, and more than portion of % 30 

(22). It may present as acute pericarditis, delayed pericarditis, pericardial effusion, and 

constrictive pericarditis  (23). Constrictive pericarditis is one of the major cardiac toxicities of 

radiation. Acute pericarditis may precede to late phase pericardial fibrosis and constrictive 

pericarditis. Chest pain, fever and ECG abnormalities are the most common clinical sign and 

symptoms of radiation-induced acute pericarditis. Contrast material–enhanced CT or MR 

imaging shows pericardial effusion with pericardial enhancement, a finding indicative of 

inflammation (24). Hooper et al. in reported that,  15.6% of 179 patients diagnosed with acute 

pericarditis in the emergency department received radiotherapy in the pericardial area. (25)  

Our study is the first study to investigate that prevention of radiation-associated acute 

pericarditis. It is well known pericardial inflammation is frequently seen on  the pericardium 

in the acute phase of post irradiation  (26-28). In our study, no significant pericardial 

inflammation was detected in the groups without RT.  Conversely, we observed 

histopathologically widespread inflammation in the pericardium in all groups receiving RT 

even if received amifostine. Amifostine is a standard radioprotector. Amifostine is one of the 

three chemo-radio prototectans according to the last guideline of American Society of Clinical 

Oncology (7). Although there are experimental studies reporting positive effects on radiation-

related myocardial damage, in our study,  amifostine could  not protect of  the heart from the 

radiation-related acute pericardial damage. It is known that amifostine can not pass the blood-

brain barrier and therefore can not protect the CNS (29). Pericardium is a passive biological 

membrane such as duramater. So that amifostine may not reach adequate concentration in the 

pericardial tissue, but our study has not been designed to investigate it. New studies are 

needed to develop acute pericarditis preventive radioprotectants, the most common 

complications of cardiac radiotherapy. 
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İLGİLİ MAKAMA 

9. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 20-22 Ocak 2023 tarihleri 

arasında Mardin, Türkiye’de (çevrimiçi ve çevrimdışı olarak) 23 farklı ülkenin 

akademisyen/araştırmacılarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Kongre 16 Ocak 2020 Akademik 

Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki 

etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden 

sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye 

dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” değişikliğine uygun düzenlenmiştir. 
Bilgilerinize arz edilir, 

Saygılarımla 
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Head of Conference 
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