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ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN / IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi
üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link Name”
yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 15 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası
gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and
solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 15 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number,

exp. Hall-1, Awais Khan

Meeting ID: 824 3027 8102
Passcode: 457194
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Session-1, Hall-1
12.08.2021
Moderator: Prof. Dr. Memet Şahin
Meeting ID: 824 3027 8102 / Passcode: 457194
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Title

Author(s)

APPLICATION OF FIXED-POINT THEORY
FOR A NONLINEAR WITH MIXED MULTIPOINT AND MULTI-STRIP BOUNDARY
CONDITIONS

Habib Djourdem

THE THEORETICAL RESEARCH FOR THE
ANTICANCER PROPERTIES OF ASCORBIC
ACID

Assoc. Prof. Dr. Faik GÖKALP

Başak Karpuz
ITERATED OSCILLATION TESTS FOR
DIFFERENCE EQUATIONS WITH VARIABLE
COEFFICIENTS

Zehra Özsever

Assoc. Prof. Dr. Esma Yıldız Özkan
BIVARIATE OPERATORS OF A CLASS OF
BERNSTEIN TYPE RATIONAL FUNCTIONS

M.S. Student Ayşe Elif Ata
Assoc. Prof. Dr. Esma Yıldız Özkan

BIVARIATE LAMBDA BERNSTEIN
OPERATORS

NEUTROSOPHIC TRIPLET BIPOLAR METRIC
SPACES BASED ON SET VALUED
NEUTROSOPHIC QUADRUPLE NUMBERS
NEUTROSOPHIC TRIPLET g-METRIC SPACES
BASED ON SET VALUED NEUTROSOPHIC
QUADRUPLE NUMBERS

M.S. Student Nesibe Nur Akpınar

Affiliation
Laboratory of Fundamental and Applied
Mathematics of Oran (LMFAO),
University of Oran1, Ahmed Benbella,
Algeria
Kırıkkale University, Education Faculty,
Department Of Mathematics and Science
Education, Science Education,
Yahşihan/Kırıkkale, 71450 Turkey
Dokuz Eylül University, Faculty of
Science, Department of Mathematics,
İzmir, Turkey
Dokuz Eylül University, The Graduate
School of Natural and Applied Sciences,
Department of Mathematics, İzmir,
Turkey
Gazi University, Faculty of Science,
Department of Mathematics, Ankara,
Turkey
Gazi University, Faculty of Science,
Department of Mathematics, Ankara,
Turkey
Gazi University, Faculty of Science,
Department of Mathematics, Ankara,
Turkey
Gazi University, Faculty of Science,
Department of Mathematics, Ankara,
Turkey

Prof. Dr. Memet Şahin

Gaziantep University, Department of
Mathematic, Turkey

Prof. Dr. Memet Şahin

Gaziantep University, Department of
Mathematic, Turkey

COMPARATIVE STUDY OF CERTAIN
ZEOLITE SOCONY MOBIL -5 via
TOPOLOGICAL INDICES

V. Lokesha, Sushmitha Jain and
Lakshmi

Department of Studies in
Mathematics,Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University, Ballari - 583
105, Karnataka, India

OVERLAPPING SHUFFLE ALGEBRA AND
THE MOD P DUAL STEENROD ALGEBRA

Neşet Deniz Turgay

Doğu Akdeniz University, Gazimağusa,
North Cyprus

THEORETICAL EXAMINATION OF
RANKED SET SAMPLING IN
STATISTICAL PREDICTION

Hakan EYGÜ

Atatürk Üniversitesi/ İ.İ.B. Fakültesi,
Ekonometri, Erzurum, Türkiye

All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Session-1, Hall-2
12.08.2021
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Brahim Lejdel
Meeting ID: 824 3027 8102 / Passcode: 457194
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Title
THE EFFECT OF BEE BREAD (PERGA) ON
LASTING AND LOCOMOTOR ACTIVITY OF
Drosophila melanogaster
REPELLENT AND ATTRACTIVE OF
DIFFERENT VEGETABLE OILS AGAINST
PESTS INVESTIGATING THE EFFECTS
INFLUENCE OF MAHALAB LEAF EXTRACTS
ON THE GROWTH OF SACCHAROMYCES
CEREVISIAE YEAST CELLS

Author(s)

Affiliation

Mehmet FİDAN

Amasya University, Institute of Science,
Biology, Amasya, Turkey

Mehmet FİDAN

Amasya University, Institute of Science,
Biology, Amasya, Turkey

Tülay TURGUT GENÇ

Mümin SARGIN

DIVERSE FUNCTIONS OF PLANT lncRNAs

Elif KARLIK

GENETIC ALGORITHM TO FIND OPTIMAL
PATH ACCORDING TO TIME AND DISTANCE

Assoc. Prof. Dr. Brahim Lejdel

THE IMPACT OF LONG-TERM
CONSUMPTION OF ASPARTAME ON BLOOD
GLUCOSE LEVELS IN FEMALE WISTAR
RATS
BIOCONVECTION IMPACT ON THE
OLDROYD-B NANOFLUID FLOW OVER AN
INCLINED STRETCHING CYLINDER WITH
THERMAL, SOLUTAL AND
MICROORGANISM DENSITY
STRATIFICATION

IN SILICO ANALYSIS OF GCR1 GENE IN
CRABTREE POSITIVE AND CRABTREE
NEGATIVE YEAST SPECIES

EFFECT OF SIMULATED
GASTROINTESTINAL DIGESTION ON THE
ANTIOXIDANT CAPACITY OF EPHEDRA
ALTISSIMA EXTRACT

BOUSSENA Mabrouk
DJEMLI Samir
TAHRAOUI Abdelkrim

Çanakkale Onsekiz Mart University,
Faculty of Arts and Sciences, Biology
Department, Çanakkale, Turkey
Çanakkale Onsekiz Mart University,
Graduate School of Natural and Applied
Sciences, Çanakkale, Turkey
Istinye University, Faculty of Arts and
Sciences, Molecular Biology and
Genetics, Istanbul, Turkey
University of El-Oued,
El-Oued, Algeria
Applied Neuroendocrinology Laboratory.
Department of Biology, Faculty of
Sciences, University Badji Mokhtar
Annaba 23000 Algeria

W. Shiburi
H. Sithole
S. Shaw

University of KwaZulu-Natal

Tülay TURGUT GENÇ

Çanakkale Onsekiz Mart university,
Çanakkale, Turkey

Ataberk ÇAKAN

Çanakkale Onsekiz Mart university,
Çanakkale, Turkey

Melih GÜNAY

Çanakkale Onsekiz Mart university,
Çanakkale, Turkey

Bouafia Waffa

Biotechnology Laboratory of Bioactive
Molecules and Cellular Physiopathology,
Faculty of natural sciences and life,
University of Batna 2, 05000 Batna,
Algeria

All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Session-1, Hall-3
12.08.2021
Moderator: Assist. Prof. Dr. Mehmet Can BALCI
Meeting ID: 824 3027 8102 / Passcode: 457194
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Title

Author(s)

Affiliation

EXAMINATION OF MODERN FARM DESIGN
FOR THE SUSTAINABILITY OF RURAL
BUILDINGS: THE CASE OF SABANÖZÜ ÇANKIRI

Ayse ARICI

International Vision University, Faculty of
Engineering and Architecture, Department
of Civil Engineering, Gostivar, North
Macedonia

İsmail Demir

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF
POZZOLAN ADDITIVES ON THE PHYSICAL
AND MECHANICAL PROPERTIES OF
CONCRETE PAVING PRODUCTION

Mahmut Sami ERKEK

Muhammet ELMALI

M. Serhat BAŞPINAR

Afyon Kocatepe University, Engineering
Faculty, Civil Engineering Department,
Afyonkarahisar, Turkey
Afyon Kocatepe University, Engineering
Faculty, Civil Engineering Department,
Afyonkarahisar, Turkey
Afyon Kocatepe University, Engineering
Faculty, Civil Engineering Department,
Afyonkarahisar, Turkey
Afyon Kocatepe University, Technology
Faculty, Metallurgy and Materials
Engineering Department, Afyonkarahisar,
Turkey
Bingöl University, Genç Vocational
School, Property Protection and Security
Department, Civil Defense and
Firefighting Program, Bingöl, Turkey
Bingöl University, Faculty of Health
Sciences, Occupational Health and Safety
Department, 12000, Bingöl, Turkey
Bingöl University, Genç Vocational
School, Property Protection and Security
Department, Civil Defense and
Firefighting Program, Bingöl, Turkey

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
ACRIDINE YELOW INHIBITOR ON
CORROSION OF COPPER IN ACIDIC
ENVIRONMENT

Ece Altunbaş Şahin

IMPORTANCE OF CORROSION IN FIRE
EXTINGUISHING SYSTEMS (Poster)

Ece Altunbaş Şahin

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
HARDENER ON THE MECHANICAL AND
RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF
MATRIX MATERIAL USED IN POLYMER
CONCRETE PRODUCTION

Hasan POLAT

Bingöl university, Bingöl, Turkey

Meral OLTULU

Atatürk University, Erzurum, Turkey

Esra KAVAZ

Atatürk University, Erzurum, Turkey

Assist. Prof. Dr. Sultan Sevinç
KURT KONAKOĞLU

Amasya University, Amasya, Turkey

Peyzaj Mimarı Sema Nur ŞARU

Amasya University, Amasya, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Tacettin GEÇKİL

İnönü University, Malatya, Turkey

Assist. Prof. Dr. Talha SARICI

İnönü University, Malatya, Turkey

Özge Nur ÇETKİN

İnönü University, Malatya, Turkey

Assist. Prof. Dr. Mehmet Can
BALCI

Batman University, Batman, Turkey

THE IMPORTANCE OF BICYCLE PATHS IN
SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN
URBAN AREAS: THE CASE OF ISTANBUL
PROVINCE BAKIRKOY-YENIKAPI LINE

EFFECTS OF CURING TIME ON
THE UNCONFINED COMPRESSIVE
STRENGTH OF BLAST FURNACE SLAG
STABILIZED SOIL

EXAMINATION OF THE TYPES OF
DETERIORATION IN BUILDING STONES BY

Ramazan Solmaz
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MACROSCOPIC ANALYSIS; THE HACI
ABDURRAHMAN MOSQUE, MİDYAT,
TURKEY

Ass�st. Prof. Dr. M. Ergün HATIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,
Meram, Konya, Turkey

All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Session-1, Hall-4
12.08.2021
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Rabia SOHBET
Meeting ID: 824 3027 8102 / Passcode: 457194
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Title

Author(s)
Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN

ATTITUDES OF NURSING STUDENTS FOR
HEALTHY NUTRITION AND THE FACTORS
AFFECTING THESE ATTITUDES

Safiye YANMIŞ
Cuma DEMİR

İrem BİGAT

THE EFFECTS OF CAPPARIS OVATA SEED
OIL ON THE HEALING OF TRAUMATIC SKIN
WOUNDS

Salih CELEPLİ
Pınar CELEPLİ
Kemal KISMET

A RACKET SPORT: PADEL TENNIS

INVESTIGATION OF THIOL/DISULFIDE
HOMEOSTASIS IN AN EXPERIMENTAL
HYPERCHOLESTEROLEMIC MODEL: THE
ROLE OF VITAMIN D

DETERMINATION OF THE
PHYSICAL/FUNCTIONAL STATUS OF
POSTUMERS

Pero Duygu DUMANGÖZ

Volkan ECESOY

Karamanoğlu Mehmetbey University,
Karaman, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Rabia SOHBET

Emine SARI

Basalat Imran

Mathew George
Lincy Joseph
Şengül ALPAY KARAOĞLU

INVESTIGATION OF BACTERIOPHAGE
(PROPHAGE) PRESENCE AND HOST WIDTH IN
Paenibacillus dendritiformis ISOLATES

Selçuk University, Faculty of Nursing,
Department of Surgical Nursing, Konya,
Turkey
İstanbul Teknik University, İstanbul,
Turkey
Karamanoğlu Mehmetbey University,
Karaman, Turkey

Muhammad Waseem Khan
NOVEL PRESCRIBING PATTERN OF
PREGABALIN VERSUS DULOXETINE IN
PATIENTS WITH FIBROMYALGIA
SYNDROME

Ankara Education and Research Hospital,
Department of Pathology, Ankara, Turkey

Rahim KOCABAŞ

Fakhar ud Din
SMART DRUG DELIVERY SYSTEM OF SOLID
LIPID NANOPARTICLES FOR THE
TREATMENT OF COLORECTAL CANCER

Affiliation
Firat University, Faculty of Health
Sciences, Department of Nursing, Elazig,
Turkey
Erzincan Binali Yıldırım University,
Faculty of Health Sciences, Department of
Nursing, Erzincan, Turkey
Fırat University, Faculty of Medicine
Hospital, Department of Nursing, Elazig,
Turkey
TOBB University of Economics and
Technology, Graduate School of
Engineering and Science, Biomedical
Engineering, Ankara, Turkey
Gulhane Education and Research
Hospital, Department of General Surgery,
Ankara, Turkey

Merve KARALİ
Arif BOZDEVECİ
Müberra PINARBAŞ

xiv

Gaziantep University, Faculty of Health
Sciences, Department of Nursing,
Gaziantep, Turkey
Gaziantep University, Faculty of Health
Sciences, Department of Nursing,
Gaziantep, Turkey
Nanomedicine Research Group,
Department of Pharmacy, Faculty of
Biological Sciences, Quaid-i-Azam
University, Islamabad, Pakistan
Nanomedicine Research Group,
Department of Pharmacy, Faculty of
Biological Sciences, Quaid-i-Azam
University, Islamabad, Pakistan
Department of Pharmacy, Ira University
Islamabad Pakistan
School Of pharmacy, Sharda University,
New Delhi, India
School Of pharmacy, Sharda University,
New Delhi, India
Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty
of Arts & Sciences, Department of Biology,
Rize TURKEY
RTEU, Faculty of Arts & Sciences,
Department of Biology, Rize-TURKEY
RTEU, Faculty of Arts & Sciences,
Department of Biology, Rize TURKEY
RTEU, Faculty of Arts & Sciences,
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Rahşan AKPINAR
Elif SEVİM
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN BLOOD LIPID PEROXIDATION AND
THE PREVALENCE OF AFLATOXIN M1 IN
MILK SAMPLES FROM MOTHERS AND COWS
LIVING IN KARS AND SURROUNDING
VILLAGES

Department of Biology, Rize TURKEY
Ministry of Agriculture and Forestry
Samsun Veterinary Control Institute,
Samsun TURKEY
Kırsehir Ahi Evran UniversityFaculty of
Medicine Department of Medical Biology,
Kırşehir TURKEY

Aysel Güven

Başkent University

Barış Öztürk

Biruni University

Hacı Ahmet Deveci

Gaziantep University

İnan Kaya

Kafkas University

All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Session-1, Hall-5
12.08.2021
Moderator: Prof. Dr. Muhammad Imran
Meeting ID: 824 3027 8102 / Passcode: 457194
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Title

Author(s)
Dr. Muhammad Nadeem

TRANS FREE OPTIONS FOR THE
FORMULATION OF MARGARINES AND
VANASPATI GHEE

Dr. Rahman Ullah

Dr. Muhammad Imran

DETECTION AND MOLECULAR
CHARACTERIZATION OF INFLUENZA D
VIRUS IN IMPORTED CALF

Dr. Eda Baldan TOKER
Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ
Dr. Selim ALCAY

EFFECTS OVER SPERMATOLOGICAL
PARAMETERS OF ADDITION ROYAL JELLY
TO SOYBEAN LECITHIN BASED GOAT
SPERM FREEZING EXTENDER

Dr. Mehmed Berk TOKER
Dr. Nail Tekin ONDER
Dr. Elif GOKCE

Dr. Muhammad Imran
SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIUS L.)
SEEDS: COMPOSITION AND APPLICATIONS

Dr. Muhammad Nadeem

Mr. Muhammad Abdul Rahim

IRRIGATION PRACTICES CAN INCREASE
EFFICIENCY IN IRRIGATED AGRICULTURE

Prof. Dr. Harun KAMAN

MONITORING AND ASSESSING SALINITY IN
IRRIGATED AREAS: POSSIBILITIES OF
USING ELECTROMAGNETIC TECHNIQUE

Prof. Dr. Harun KAMAN

Affiliation
Department of Dairy Technology,
University of Veterinary and Animal
Sciences Lahore, Pakistan
Department of Animal and Poultry
Production, Gomal University, Dera
Ismail Khan, Pakistan
Department of Food Science, Faculty of
Life Sciences, Government College
University Faisalabad, Pakistan
Bursa Uludag University, Faculty of
Veterinary Medicine, Department of
Virology, Bursa, Turkey
Bursa Uludag University, Faculty of
Veterinary Medicine, Department of
Virology, Bursa, Turkey
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Sciences, Cankiri Karatekin University,
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REDUCING HEAVY METAL STRESS ON
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Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

FACTORS AFFECTING ACADEMIC
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REVIEW
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Federal Polytechnic Bauchi, Nigeria

EFFECT of MLE (Moringa oleifera leaf extract)
APPLICATION on SALT TOLERANCE in
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GREENHOUSE

INVESTIGATION OF CONFORMATIONAL
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Research Team, Mohammed Premier
University, Oujda, Morocco
Geomatics and Environment Laboratory,
Assane Seck University, Ziguinchor,
Senegal
ICAR-Central Potato Research Institute,
Shimla, HP-171001, India
ICAR-Central Potato Research Institute,
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Atatürk University, Erzurum, Turkey
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PROBLEMS OF EFFECTIVE USE OF
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Sciences/University of Baghdad – Iraq

X-RAY PRODUCTION FROM MOLYBDENUM
TARGET USING DIFFERENT
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Mechanics Research Center (CRM), BP
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DETERMINANTS OF ICT DIFFUSION IN
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ESTIMATION OF THE BIAS AND VARIANCE
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B. Yagoubi
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DOPED TIO2 FILMS

VIOLENCE DETECTION IN VIDEO IMAGES
BASED ON DEEP CONVOLUTIONAL
NEUROL NETWORK AND LINEAR
DISCRIMINANT ANALYSIS

Department of Biomedical Engineering,
Bannari Amman Institute of Technology,
Sathyamangalam
Department of Biomedical Engineering,
Bannari Amman Institute of Technology,
Sathyamangalam
Department of Biomedical Engineering,
Bannari Amman Institute of Technology,
Sathyamangalam
Bannari Amman Institute of Technology,
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Bannari Amman Institute of Technology,
Tamil Nadu, India
Bannari Amman Institute of Technology,
Tamil Nadu, India
Bannari Amman Institute of Technology,
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Signals and systems Laboratory,
Mostaganem University, Algeria
Signals and systems Laboratory,
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Zonguldak Bülent Ecevit University,
Zonguldak, Turkey
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Samsun University, Samsun, Turkey
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Gong Badak), 21300 Kuala Terengganu,
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Science and Technology, University of
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University Sultan Zainal Abidin (Kampus
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Terengganu, Malaysia

REGULARITY PROPERTIES OF NONLOCAL
ABSTRACT WAVE EQUATIONS AND
APPLICATIONS

Veli Shakhmurov

Antalya Bilim University, Faculty of
Engineering, Department of Industrial
Engineering, Dosemealti 07190 Antalya,
Turkey,

EXTENDING ANODE LIFE USING SOLAR
ENERGY IN GALVANIC ANODE CATHODIC
PROTECTION SYSTEM

Niyazi KARABACAK

Kocaeli University, Faculty of
Technology, Energy Systems Engineering,
Kocaeli, Turkey
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TO CONTROL AND OPTIMIZE THE
RESPONSE OF CRITICAL COMPONETS OF
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ELECTROSTATIC PROTECTION IN OIL
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ACROSS A CIRCULAR CYLINDER: THE
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Youcef Becheffar

xxiv

Affiliation
Savitribhai Phule Pune University,
Mechanical Engineering, Pune, India
Savitribhai Phule Pune University,
Mechanical Engineering, Pune, India
Savitribhai Phule Pune University,
Mechanical Engineering, Pune, India
Savitribhai Phule Pune University,
Mechanical Engineering, Pune, India
National University of Civil Defence of
Ukraine, Kharkiv, Ukraine
A.M. Podgorny Institute for Mechanical
Engineering Problems NAS of Ukraine,
Kharkiv, Ukraine
A.M. Podgorny Institute for Mechanical
Engineering Problems NAS of Ukraine,
Kharkiv, Ukraine
Laboratoire de génie électrique et des
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CHARACTERISTICS AROUND A CYLINDER
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FRACTIONAL ORDER PIλD-Dμ
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EXISTENCE AND UNIQUENESS OF EXACT
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SHRODINGER EQUATION WITH INITIAL
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ÖZET
Bu çalışmada, farklı derişimlerde (1,0 – 10-4 mM) Akridin Sarısı (3,6-diamino-2,7dimetilasirin) organik inhibitörünün bakırın (Cu) 0,5 M H2SO4 çözeltisindeki korozyonuna
inhibisyon etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, potansiyodinamik polarizasyon, lineer
polarizasyon direnci (LPR) ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) teknikleri
kullanılmıştır. Elektrokimyasal ölçümlerin sonuçları organik madde derişimi artıkça inhibitör
etkinliğininde arttığını göstermektedir. Ayrıca, çok düşük derişimlerde bile 0,5 M H2SO4
çözeltisinde bakırın korozyonu yavaşlatığını belirlenmiştir. Elektrot yüzeylerinin yapısı SEMEDX ile incelenmiştir. İnhibitör molekülünün bakır yüzeyinde homojen bir tabaka
oluşturduğu ve bu homojen tabakanın asidik ortam için koruyucu bir bariyer etki gösterdiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Bakır, Akridin Sarısı

ABSTRACT
In this study, the inhibitor effect of Acridine Yellow (3,6-diamino-2,7-dimetilasirin) organic
inhibitor on corrosion of copper in 0.5 M H2SO4 solution was investigated using different
concentrations (1.0 – 10-4mM). For this purpose, potentiodynamic polarization, linear
polarization resistance (LPR) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques
were used. Results of electrochemical measurements show that the inhibitor activity
increases as inhibitor concentration increases. In addition, it was determined that copper
corrosion slown down in 0.5 M H2SO4 solution even at very low concentrations. Acridine
Yellow is an effective inhibitor for corrosion of copper in 0.5 M H2SO4 solution. The
structure of electrode surface was studied with SEM-EDX. The inhibitor molecules form a
homogeneous layer on the copper surface and behaving a protective barrier against the acidic
environment.
Keywords: Corrosion, Copper, Acridine Yellow

1.GİRİŞ
Bakır ve alaşımları özellikle endüstriyel uygulamalarda kolay işlenebilir olmaları, yüksek
termal ve elektriksel iletkenliğe sahip olmaları, kısmi soy özellikleri ve diğer iletken türlere
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göre daha düşük maliyette olmalarından dolayı sıkça terih edilen metallerdendir. Bununla
birlikte bakır metali kirlenmemiş hava, su ve havası alınmış oksitleyici olmayan asitlerde
korozyona uğrar [1]. Sanayinin önemli bir kolunu oluşturan metal sektörünün başta gelen
sorunlarından bir tanesi korozyondur. Bakırın yükseltgenerek okside olmasını, yani
korozyona uğramasını engellemek, endüstriyel, ekonomik ve çevresel anlamda oldukça
önemlidir. Metallerin doğal hallerine dönme isteği olarak tanımlanan korozyon, doğal bir
süreçtir ve tamamen durdurulmasını sağlayan bir çalışma bulunmamaktadır. Korozyon ancak
çeşitli yöntemler uygulanarak yavaşlatılabilmektedir. Metalik kaplama, anodik koruma,
katodik koruma ve inhibitör kullanımı gibi farklı yöntemler ile metallerin ömürleri uzatılabilir
[2]. Özellikle asidik ortamlarda bakırın korozyon hızını azaltmak için organik bileşikler
denenmiştir. Bu nedenle organik inhibitörlerin bu amaçla kullanımı en etkin ve yaygın
yöntemler arasındadır. Metalin ömrünü uzatmak için inihibtör olarak kullanılan çok sayıda
organik bileşik bulunmaktadır. Bu organik inhibitörlerin, inhibisyon mekanizmalarının
genellikle, olefinik (R=R), azo (-N=N-) ve karbonil gibi (-C=O) doymamış fonksiyonel
guruplar içeren yapılardan ya da kükürt, azot, oksijen gibi heteroatom içeren aromatik
bileşiklerden kaynaklı olduğu bilinmektedir. Bu tür fonksiyonel grupları içeren organik
inhibitörler metal yüzeyine fiziksel ya da kimyasal olarak adsorbe olabilirler [3].
2.YÖNTEM
Akridin Sarısı (AcS) inhibitör özelliğinin belirlenmesi için kütlece bileşimi bilinen, yüzey
alanı 0,283 cm2 olan silindirik çubuk şeklindeki bakır (%99,9) elektrotlardan faydalanılmıştır.
Çalışma elektrodu olarak kullanılan bakır elektrotlar 5 cm uzunluğunda kesilmiştir. Taban
alanlarından bir tanesi delinerek, iletkenliğin sağlanması amacıyla bakır tel geçirilmiş, daha
sonra sadece çalışma alanı açıkta kalacak şekilde poliester ile kaplanmıştır. Çalışma
elektrotlannın yüzeyleri tüm ölçümlerden önce mekanik parlatıcıda (600-2000) zımpara
kâğıtları ile parlatıldıktan sonra sırasıyla saf su ile yıkanmış, etanolden geçirilmiş ve saf su ile
tekrar yıkanmıştır [4].
Elektrokimyasal deneyler, geleneksel üç elektrot tekniği kullanılarak, CHI 6096E
elektrokimyasal analizör cihazı ile yapılmıştır. Karşı elektrot olarak Pt (1x1 cm2), referans
elektrot olarak Ag/AgCl,Cl- elektrot kullanılmıştır. Elektrokimyasal deneylerde bakır elektrot,
inhibitör içermeyen ve farlı derişimdeki (1.0 – 10-4mM) AcS içeren 0,5 M H2SO4 çözeltilerine
daldırılmıştır. Çalışma elektrodunun çözeltiye daldırılmasından sonra açık devre
potansiyelinin dengeye gelmesi için 1 saat beklenmiştir. Tüm elektrokimyasal deneyler 273 K
de ve atmosfere açık koşullarda gerçekleştirilmiştir.
Bakır elektrodun, inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamdaki açık devre potansiyelleri ve elektrot
potansiyellerinin dengeye geldiğini belirlemek için Eocp-t eğrileri 1 saat boyunca
kaydedilmiştir.
Elektrokimyasal impedans (EIS) ölçümleri, çalışma elektrotunun inhibitörlü ve inhibitörsüz
ortamlarda elektrot potansiyelinin dengeye gelmesinden sonra (1 saat), açık devre
potansiyelinde 100 kHz frekanstan başlayarak 5 mV genlik ile yapılmıştır. EIS sonuçlarından
belirlenen polarizasyon dirençleri (Rp) değerlerinden inhibitörün, inhibisyon etkinliği (% E)
aşağıda verilen formül kullanılarak hesaplanmıştır.
 R p'  Rp
%E  
 R'
p


(1)


 x100
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Burada, Rp ve Rp’ sırası ile bakır elektrotun inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlardaki
polarizasyon dirençlerini göstermektedir. EIS ölçümleri biter bitmez aynı sistemde lineer
polarizasyon (LPR) ölçümleri yapılmıştır. LPR ölçümleri açık devre potansiyelinden 10 mV
daha negatif potansiyelden itibaren +10 mV daha pozitif potansiyele kadar 1 mV s-1 tarama
hızı ile yapılmıştır. Elde edilen akım-potansiyel eğrilerinin eğiminden polarizasyon dirençleri
(Rp) hesaplanmıştır. İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda elektrotlarda belirlenen Rp
değerlerinden inhibisyon etkinliği (% E) aşağıda verilen formül kullanılarak hesaplanmıştır
[4].
Rp 

SdE
di

(2)

Potansiyodinamil polarizasyon (PPE) ölçümleri, LPR ölçümleri biter bitmez aynı sitemde
yapılmıştır. Ölçümler açık devre potansiyelinden daha katodik potansiyellerden başlanarak
açık devre potansiyelinden daha pozitif potansiyellere doğru 1 mV s-1 tarama hızı ile
yapılmıştır. Elde edilecek yarı logaritmik logi-E eğrilerinde korozyon akım yoğunluğu (ikor)
ve akım yoğunluğu yardımı ile korozyon hızı hesaplanmıştır. Akım yoğunluğu değerlerinden
film etkinliği (% E) eşitlik (3) değerleri ile hesaplanmıştır [4].
 i  i'
% E  
 i

(3)


 x100


İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda bakır elektrodun yüzey analizleri taramalı elektron
mikroskopu (SEM) ve enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDX) ile yapılmıştır.
3.BULGULAR
3.1.Yüzey Analizleri

a

b

c

d

Şekil 1. AcS inhibitörünün molekül yapısı (a), inhibitör içermeyen (b) ve 1 mM AcS içeren
(c) 0,5 M H2SO4 çözeltisinde daldırılan bakır elektrodun SEM görüntüleri, EDX spektrumları
(d)
Şekil 1 de AcS inhibitörünün yüzey yapısını aydınlatmak için inhibitörün molekül yapısı ve
bazı spektroskopik sonuçlar verilmiştir. İnhibitör içeren ve içermeyen ortamlarda SEM
görüntüleri kıyaslandığında bakır yüzeyinin homojen bir şekilde kaplandığı belirtilebilir. EDX
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sonuçlarında ise N ve Cu elementlerinin görülmesi molekülün yüzeye tutunduğunu
göstermektedir.
3.2.2.Elektrokimyasal Analizler
Açık Devre Potansiyelinin Zamanla Değişimi
Bakır elektrot, inhibitör içermeyen ve farklı derişimlerde inhibitör içeren 0,5 M H2SO4
çözeltisinde 1 saat boyunca daldırılarak, açık devre potansiyelinin zamanla değişimi (Eocp-t)
takip edilmiştir (Şekil 3).
■
●
○
□

E (V)

Cu
1 mM AcS
10-1 mM AcS
10-2 mM AcS

t (s)

Şekil 2. Bakır elektrotları farklı derişimlere AcS içeren ve içemeyen 0,5 M H2SO4 çözeltilerde
elde edilen Eocp-t eğrileri
Şekil 2 de görüldüğü gibi, açık devre potansiyelleri inhibitör içermeyen ortama daldırılan
bakır için sürekli olarak negatif potansiyellere kayma eğilim gösterirken, inhibitör içeren
ortamlarda yaklaşık 300 s den itibaren neredeyse sabit kalmıştır. İnhibitör içeren ortamlarda,
Eocp değerlerinin, inhibitör içermeyen ortama kıyasla daha negatif bölgelerde olduğu
belirlenmiştir. Bu durum, asidik ortama eklenen AcS inhibitörünün, katodik reaksiyon
üzerindeki etkisinin, anodik reaksiyondan daha etkin olması ile açıklanabilir [4].
Elektrokimyasal İmpedans Eğrileri
Bakır için farklı derişimlerde (1,0 – 10-4 mM) 0,5 M H2SO4 çözeltisinde 1 saat daldırma
süresi sonunda elde edilen Nyquist Şekil 3’de verilmiştir. Nyqusit eğrileri incelendiğinde;
inhibitör içeren ortamlarda, her derişim için eğrinin şekli değişmemekle birlikte inhibitör
içermeyen ortamla kıyaslandığında direncin önemli ölçüde artığı görülmektedir. İnhibitör
içeren ortamlarda Rp değerleri artan derişimle birlikte artmaktadır. Bakır için Nyquist
eğrilerinden hesaplanan Rp 77 ohm cm2 dir. En yüksek derişim için belirlenen Rp değeri
19850 ohm cm2 dir. Bu artış inhibitörün metal yüzeyine adsorplanıp koruyucu bir film
oluşturduğunu göstermektedir. Nyquist eğrilerinden belirlenen polarizasyon dirençleri ve
hesaplanan inhibisyon etkinlikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca Tablo 1 de görlfüğü gibi
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Şekil 3. Bakır elektrotları farklı derişimlere AcS içeren ve içemeyen 0,5 M H2SO4
çözeltisinden elde edilen Nyquist eğrileri
Tablo 1. Bakır için 0,5 M H2SO4 ve farklı derişimlerde AcS içeren ortamlarda EIS ve LPR
ölçümlerinden elde edilen korozyon parametreleri

AcS

Cu

C
mM

EIS
Rp
(Ω cm2)

E%

LPR
Rp*
(Ω cm2)

E%

-

77

-

77

-

1

19850

99,6

18907

99,6

10-1

14952

99,4

15508

99,5

10-2

13850

99,4

14814

99,4

10-3
10-4

8020
7498

99,0
98,9

4874
4106

98,4
98,1

5

Yarı Logaritmil Akım-Potansitel Eğrileri
Bakır elektrodun, farklı derişimlerde (1 – 10-4 mM) inhibitörlü ve inhibitörsüz 0,5 M H2SO4
çözeltisinde elektrokimyasal davranışı katodik ve anodik yarı logaritmik akım potansiyel
eğrilerinden yararlanılarak belirlenmiştir. Elde edilen akım potansiyel eğrileri Şekil 5’de, bu
eğrilerden elde edilen bazı korozyon parametreleri ise Tablo 2 de detaylı olarak verilmiştir.
Bakırın inhibitörsüz ortamdaki Ekor değeri 0,020 V olarak belirlenmiş olup, ortama farklı
derişimlerde AcS eklendiğinde, Ekor değerlerinin -0,155 V ile -0,105 V aralığında olduğu
görülmektedir (Şekil 4, Tablo 2). Asidik çözeltiye farklı derişimlerde AcS eklenmesi ile Ekor
değerleri, inhibitör içermeyen ortama kıyasla daha negatif potansiyellere kaymaktadır. Bu,
AcS’nin katodik yöndeki reaksiyonu baskın, karma tip inhibitör olarak sınıflandırılabileceğini
göstermektedir [5]. İnhibitör içermeyen ortamda ikor değeri 4,789 µA cm-2 olarak
hesaplanmıştır. Farklı derişimlerde AcS içeren ortamda ise bu değer daha düşük değerlere
kaymaktadır. Şekil 4 ve Tablo 2’de verilen değerler, ortama inhibitör eklenmesi ile anodik
metal çözünmesi ve katodik bölgede hidrojen oluşum reaksiyonu da azaldığını göstermektedir.
Tablo 2 de görüdüğü gibi i kor değerleri artan inhibitör derişimi ile artmıştır, asidik çözeltide en
yüksek AcS derişimi için korozyon akım yoğunluğu değeri 0,778 µA cm-2 olarak
hesaplanmıştır. İnhibitör içeren ve içermeyen ortamlarda Korozyon hızı (KH) değerleri
hesaplandığında, farklı derişimlerde inhibitör içeren ortamlarda bakırın korozyon hıznın daha
yavaş olduğu belirlenmiştir. En etkin derişim olan 1 mM için hesaplanan KH değeri 31.25 mm
yıl-1’dır. İnhibitörlerin etkinlik değerleri ise, artan derişimle artmaktadır. Potansiyodinamik
ölçümlerden belirlenen etkinlik değerleri %83,75 - %51,43 ralığında değişmektedir.

Cu
1 mM AcS
10-1 mM AcS
10-2 mM AcS

b

■
●
○
□

log i /A
cm-2

log i /A
cm-2

a

Cu
1 mM AcS
10-1 mM AcS
10-2 mM AcS

E/V

E/V

■
●
○
□

Şekil 4. Bakır elektrotları farklı derişimlere AcS içeren ve içemeyen 0,5 M H2SO4 çözeltilerde
elde edilen katodik (a) ve anodik (b) akım-potansiyel eğrileri.
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Tablo 2. Bakır için farklı derişimlerde AcS içeren ve içermeyen 0,5 M H2SO4 çözeltilerde
yarı logaritmik akım-potansiyel eğrilerinde elde edilen korozyon parametreleri

AcS

Cu

ikor
Ekor
C
(µA cm(mM) (V,Ag/AgCl) 2
)

KH
(mm yıl1
)

-

0,020

4.789

196.1

1

-0,155

0,778

31.75

83,75

10-1

-0,145

1,272

52,08

73,43

10-2

-0,133

1,292

55,01

70,20

10-3

-0,127

1,770

72.47

63,01

10-4

-0,105

2,326

95,24

51,43

E%

Adsopsiyon İzotermi ve Yüzey Mekanizması
Adsorpsiyon izotermleri yardımıyla inhibitör molekülleri ile metal yüzeyi arasındaki
etkileşimlerden faydalanılabilir. Adsorpsiyon mekanizmasını belirlemek amacıyla EIS ve
LPR ölçümlerinden her bir derişim için yüzey kaplanma kesirleri belirlenmiştir. Şekil 5 de
görüldüğü gibi C’ye karşı grafiğe geçirilen C/θ değişiminin doğrusal olması (R2  1) AcS’nin
asidik çözeltide bakırın yüzeyine adsorpsiyonunun Langmuir adsorpsiyon izotermine
uyduğunu göstermektedir. Langmuir adsorpsiyon izotermi aşağıda verilen eşitlik 4 ile
gösterilmektedir [5-6].
C(inh)





1
K ( ads)

(4)

 C(inh)

Eşitlik 4 yardımı ile izotermin kaymasından Kads değeri 0,123 x 103 olarak belirlenmiştir.
Adsorpsiyon denge sabitinin yüksek olması inhibitörün metal yüzeyine güçlü bir şekilde
adsorplandığını göstermektedir [7]. Adsorpsiyon serbest enerjisi aşağıda verilen eşitlik
yardımıyla hesaplanmıştır;

G  ads   RT ln( 55,5 K ads )

(5)

Eşitlik 5 yardımı ile AcS inhibitörünün 0.5 M H2SO4 içerisinde Gads değeri -21,882 kJ
mol-1 olarak belirlenmiştir. Adsorpsiyon serbest enerjisinin işaretinin negatif çıkması
adsorpsiyonun kendiliğinden olduğunu [8] ve değerinin yüksek olması inhibitör molekülleri
ve metal yüzeyi arasında güçlü etkileşimlerin olduğunu göstermektedir [8]
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0,5
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0,5

1
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Şekil 5. Bakırın 1 mM AcS içeren 0,5 M H2SO4 çözeltisinde Langmuir adsorpsiyon izotermi
Sıfır Yük Potansiyeli
EPZC, organik bileşikler ve metaller arasındaki etkileşim türü hakkında önemli bilgiler verir
[5]. Er, Antropov'un rasyonel korozyon potansiyeli olarak tanımlanır ve Eşitlik 6 da verilen
formüle göre elde edilir [9],
(6)

𝐸𝑟 = 𝐸𝑜𝑐𝑝 − 𝐸𝑝𝑧𝑐

Eşitlik 6 da Eocp açık devre potansiyeline, Epzc ise sıfır yük potansiyeline karşılşık
gelmektedir. Şekil 6 da görüldüğü gibi, AcS nin asidik ortamdaki PZC eğrisinden Epzc değeri,
- 0.212 V olarak belirlenmiştir. Bu sonuca göre Er değeri 0.057 V olarak belirlenmiştir. Bu
değerin pozitif olması, metalin yüzey yükünün pozitif olduğunu göstermektedir.

Rp / cm2

Epzc : -0,212
Ekor: - 0,155 V

E / V (Ag/AgCl)

Şekil 6. Bakırın 1 mM AcS içeren 0,5 M H2SO4 çözeltisinde PZC eğrisi
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Elde edilen sonuçlara göre;
1)Yapılan denemelerde AcS’nın bakırın asidik ortamdaki korozyonunu yavaşlattığı tesbit
edilmiştir.
2)AcS, bakır için asidik ortamdaki etkinliği artan derişim ile artmaktadır.
3)AcS 0,5 M H2SO4 çözeltisinde bakırın korozyonuna karma inhibitör olarak etki etmektedir.
4)AcS molekülünün derişiminin artması ile korozyon potansiyelleri daha negatif
potansiyellere kaymıştır. Korozyon akım yoğunluğu değerleri azalmış ve inhibisyon etkinliği
değerleri artmıştır. Katodik akım yoğunluklarındaki azalma, elektrot yüzeyinde koruyucu bir
film oluşumu ile aktif bölgelerin bloke edilmesi şeklinde yorumlanmıştır.
5)İnhibitör molekülleri yüzeyde adsorplanarak koruyucu bir film oluşturmaktadır. İnhibitörün
metal yüzeyine adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu tesbit edilmiştir
6) PZC çalışmaları, metalin yüzey yükünün pozitif olduğunu göstermiştir.
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ABSTRACT
The study analyzed the marketing of poultry eggs in Ijebu-Ode Local Government Area of
Ogun State, Nigeria. The objectives of the study were to examine the socio-economic
characteristics, determine the profitability of poultry egg marketing, examine the market
efficiency, examine the factors that influence the sales revenue, and examine the problems
associated with poultry egg marketing. Purposive and simple random sampling techniques
were used in selecting a total number of eighty-one respondents. Data was collected with a
well-structured questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, gross
margin¸ and Ordinary Least Square (OLS) regression model. The result showed that the
majority of the respondents were female (66.7%) with most of them in their active age
(60.5%), they were fairly educated (60.5%) and married (54.3%). The results of the study
revealed that poultry egg marketing is a profitable business. The cost of purchase of poultry
eggs per day accounted for 76.2% of the total cost while labour cost and transportation cost
were 8.89% and 8.57% respectively. The total variable cost was ₦1,078,707.00. New market
was more efficient than Oke-Aje market. The cost of purchase and transportation cost are the
significant factors that contribute to the sales revenue (p<0.01) of egg marketers. The major
problems associated with egg marketing were poor pricing, poor transportation facilities, loss
due to breakages and inadequate storage facilities. Introduction of effective pricing
mechanism and advocacy on provision of good and accessible roads to minimize loss through
the nexus of Poultry Association of Nigeria and the marketers were recommended.
Keywords: Poultry eggs, Gross margin, Marketing efficiency, Ijebu-Ode

INTRODUCTION
Poultry is the term used for a collection of birds that are reared or hunted for a useful purpose
by man. According to Oji and Chukwuma (2007), the poultry goes a long way in providing
animal protein for the populace, because it yields quick returns and provides meat and eggs in
a very short time. The egg as a major product of poultry is one of the most nutritious and
complete food known to man. Being the cheapest per unit source of animal protein, eggs are
more readily affordable by the populace than other sources of animal protein (Abanikannda et
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al., 2007). In Nigeria, the demand for poultry egg has risen from 500,000 metric tonnes in
1980 to about 1,500000 metric tonnes in 2012 (FAO, 2012). Poultry egg has attained
industrial importance as a major ingredient in the baking of confectioneries. Also, egg
albumen is used in the making of shampoo, as well as book binding (Rahman and Yakubu,
2005).
Poultry eggs play a very useful role in bridging the protein gap in Nigeria. They are palatable
and generally acceptable. This acceptability cuts across nearly all cultural and religious
boundaries in the country. The importance of poultry to the national economy cannot be
overemphasized, as it has become popular industry for the smallholders that have great
contribution to the economy of the country. The enterprise has assumed greater importance in
improving the employment opportunity and animal protein production in Nigeria. The
production of eggs has been the factor of the greatest economic importance in poultry
production
thus
the
marketing
of
this
product
very essential (Nse-Nelson et al., 2017). Branckaert and Guèye (2000) observed that poultry
products in most developing countries, especially in Africa, are still expensive and that the
marketing system is generally informal and poorly developed.
Agricultural marketing dictates how often the producer will increase and /or produce their
output/yield. A good marketing organization directs production along the most suitable needs
of the consumers. The market mechanisms have to be efficient to be able to play the role of
propelling yield (Esiobu et al., 2014). Marketing is concerned with all stages of operations
which include the movement of commodities from the farms to the consumers. It involves the
performance of all activities involved in the flow of goods and services from the point of
initial production until they are in the hands of the ultimate consumers. Most of the eggs
marketed and consumed in Nigeria come from poultry birds. Only little attention is given to
other sources such as ducks, turkey, guinea fowl and geese because of their ability to lay few
eggs (Rahman and Yakubu, 2005).
Ekunwe and Alufohai (2009) reported in their study that the marketing of egg in Benin City,
Edo State, Nigeria was viable and highly recommended as a means of gainful employment;
thus, this necessitated the need to ascertain if it was the same or not by carrying out a similar
study to analyze the poultry egg marketing in Ijebu Ode Local Government Area of Ogun
State, Nigeria. As a result of the fragile nature of eggs, its marketing has been influenced by
the difficulties in handling, transportation and distribution to the consuming unit. This has
also influenced the cost of eggs in the market to a point that an average Nigerian cannot afford
to buy eggs, and as a result failed to meet up with the standard nutrition requirement for
protein intake per day or monthly. Due to the peculiar nature of egg, it becomes imperative to
carry out a scientific survey of its marketing in the study area.
Therefore, the specific objectives were to examine the socio-economic characteristics of
poultry egg marketers, determine the profitability of poultry egg marketing, examine the
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marketing efficiency of poultry eggs, examine the factors that influence the sales revenue of
marketers, and examine the problems associated with poultry egg marketing.

METHODOLOGY
The study area
The study was carried out in Ijebu-Ode metropolis, Ogun State. Ijebu-Ode is located at
Longitude 3.18𝑜 𝐸 and Latitude 6.47𝑜 𝑁. It is one of the 20 Local Government Areas (LGA)
that make up Ogun State and the second largest urban centre in Ogun State in terms of
population and infrastructural facilities, being next only to Abeokuta the state capital. Since
the last two decades, the town has proved to be a rapidly growing and expanding urban centre.
Its importance as an administrative headquarters and commercial centre predates the colonial
period. Ijebu-Ode is a medium sized city with a population of over 192,000 (Solaja et al.,
2017).
Data collection and Sampling techniques
Data was collected using purposive and simple random sampling techniques. Two main
markets known for poultry egg marketing in Ijebu-Ode LGA were purposively selected due to
the concentration of high profile poultry egg marketers (i.e Oke-Aje market and New market).
From each of the two markets, 45 questionnaires were administered to the poultry marketers
using a simple random sampling technique, thus, given a sample size of 90 respondents.
However, only 81 questionnaires were retrieved and used for the analysis.
Data analysis and Model specification
Descriptive statistics such as mean, frequency distribution tables and percentages were used
to analyse the socio-economic characteristics of the marketers and the problems associated
with the poultry egg marketing. Gross margin was used to analyse the profitability of the
poultry egg business. Ordinary Least Square (OLS) regression model was also used to analyse
the factors that influence the sales revenue of the marketers in the study area.
Gross margin is expressed as:
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡
Market efficiency is expressed as: 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
Total Variable Cost

× 100

OLS regression model is expressed as:
𝑌 = 𝑓(𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑈)
Where: 𝑌 = Sales revenue; 𝑋1 = Cost of labour (₦/man days); 𝑋2 = Marketing experience
(years); 𝑋3 = Cost of purchase (₦); 𝑋4 = Transportation cost (₦); and 𝑈 = Error term
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RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows the distribution of the respondents. Females (66.7%) are the majority of the
respondents, while 33.3% are male. This implies that the marketing of poultry eggs in Ijebuode is dominated by females and is in agreement with the study of Ekunwe and Alufohai
(2009) on the economics of poultry egg marketing in Benin City, Edo state, Nigeria, which
opined that egg marketing, was a feminine business. The result also revealed that the majority
of the marketers are between the ages of 26-35 years, 18.5% of the marketers are between 36
and 45 years old. This implies that middle aged and active individuals are involved in the
selling of poultry eggs in the study area. Majority (54.3%) of the marketers are married while
32.17% of them are single. The result also shows that most (75.3%) of the sellers have
household size of 1-5 persons whereas, 24.7% have household size of 6-10 persons. Also,
secondary school certificate holders constituted the majority (60.5%) of the marketers
followed by primary school certificate holders (18.5%). Furthermore, 49.4% of the sellers
have marketing experience of 1-5 years followed by those (43.3%) with experience of
between 6-10 years.
Table 1: Socio-economic characteristics of the respondents (n = 81)
Variable
Sex

Label
Male
Female

Frequency
27
54

Percentages
33.3
66.7

Age

16-25
26-35
36-45
46-55

3
49
15
14

3.7
60.5
18.5
17.3

Marital status

Single
Married
Divorced
Widowed

26
44
1
10

32.1
54.3
1.2
12.3

Household size

1-5
6-10

61
20

75.3
24.7

Educational status

No formal
Primary
Secondary
Tertiary

14
15
49
3

17.3
18.5
60.5
3.7

Marketing experience

1-5

40

49.4
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6-10
11-15

35
6

43.3
7.4

Source: Field survey, 2017

The result of the cost and returns of poultry eggs presented in Table 2 below revealed that the
cost of purchase per day of the sellers in Ijebu-ode was ₦822,697.00 which accounted for
76.2% of the total cost while labour cost and transportation cost were ₦92,550 and ₦95,900
which accounted for 8.89% and 8.57% respectively. The total variable cost was
₦1,078,707.00 whereas; the total revenue and gross margin were ₦1,227,449.65 and
₦148,742.65 respectively. This implies that the marketing of poultry eggs in the study area is
profitable. The finding is in agreement with the study of Ekunwe and Alufohai (2009), on
“Economic of Poultry Egg Marketing in Benin City, Edo State, Nigeria” that poultry egg
marketing is a profitable business.

Table 2: Cost and Returns of poultry eggs
Items
Variable cost
Cost of purchase
Transportation cost
Labour cost
Total variable cost
Total revenue
Gross margin

Amount (₦)

Percentage of TVC

822,697.00
92,550
95,900
1,078,707.00
1,227,449.65
148,742.65

76.2
8.57
8.89

Source: Field survey, 2017
Table 3 shows the marketing efficiency of poultry eggs. The higher the efficiency ratio, the
higher is the marketing efficiency. The efficiency of New market is higher than the efficiency
of Oke-Aje market with the ratio of 1.30 while Oke-Aje market has ratio of 1.03 respectively.
This means that New market is more efficient than Oke-Aje market.

Table 3: Marketing efficiency of poultry eggs
Items
Total revenue (₦)
Total variable cost (₦)
Profit (₦)
Marketing efficiency

Oke-Aje Markets
650,000.25
633,682.00
16,318.00
1.03

New Market
577,449.40
445,025.00
132,424.00
1.30

Source: Field survey, 2017
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The Table 4 below shows the regression estimates of poultry egg sellers and the factors that
determine the price of the sellers in the study area. The 𝑅2 value of 0.548 indicates that the
variables in the model explain 54.8% of variability in the amount of sales. The F value of
22.69 was highly significant at 1% level indicating a well fitted model. The data revealed that
the negativity of labour cost and transportation cost leads to decrease in the revenue of poultry
egg sellers in the study area. Storage cost and marketing experience are not significant at
(p>0.01). On the other hand, cost of purchase and transportation cost are significant at
(p<0.01). That is, cost of purchase and transportation cost had a great influence on the price at
which the eggs were sold by the sellers. Transportation cost and labour cost are negatively
related to the sales revenue of the marketers, this implies that a decrease in transportation cost
and labour cost will bring about an increase in the net return of the marketers. This result
concurs with Nse-Nelson et al., (2017) who reported that a decrease in transportation cost and
storage cost will bring about an increase in the net return accruing to egg marketers and vice
versa.

Table 4: Regression estimates of poultry egg sellers
Variables
(Constant)
Labour cost
Marketing experience
Cost of purchase
Transportation cost
R square
F value
Adjusted 𝑹𝟐

Regression
coefficient
99.419
-0.140
0.014
0.565
-0.289
0.548
22.692
0.523

Source: Field survey, 2017

Standard
error
5.391
11.574
13.309
0.093
14.474

t value

P value

0.000
-1.517
0.167
6.102
-3.602

0.133
0.868
0.000***
0.000***

***Significant at P<0.01

Table 5 shows the problems associated with poultry egg marketing. According to the
marketers, poor pricing was the major problem affecting them, followed by poor
transportation, losses due to breakages and inadequate storage facilities. About 8.6% of the
sellers have problem of inadequate storage facilities, 43.2% have problem of poor pricing, and
30.9% of them have problem of poor transportation, 12.3% have problem of losses due to
breakages while 4.9% of the sellers have all of the problems. This also agrees with the study
of Okpeke and Ellah (2017) on “Analysis of Poultry Eggs Marketing in South-South Part of
Nigeria: A Case Study of Ika South Local Government Area, Delta State, Nigeria”. The result
showed that inadequate capital, poor transportation, price fluctuations and exorbitant prices of
poultry eggs were the major constraints faced by poultry egg marketers.
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Table 5: Problems associated with poultry egg marketing (n = 81)
Items
Inadequate storage facility
Poor pricing
Poor transportation
Loss due to breakages
All of the above

Frequency
7
35
25
10
4

Percent
8.6
43.2
30.9
12.3
4.9

Source: Field survey, 2017

CONCLUSION
In conclusion, the results of the study revealed that females were the majority of the
respondents with most of them in their active age and were fairly educated and married.
Poultry egg marketing was a profitable business in Ijebu-Ode. Marketing in “New market”
was more efficient than in “Oke-Aje market”. The cost of purchase and transportation cost
were significant factors that contribute to the sales revenue (p<0.01) of egg marketers. It also
showed that poor pricing, poor transportation facilities, loss due to breakages and inadequate
storage facilities were the problems associated with poultry egg marketing in Ijebu-Ode. It
was recommended that there should be introduction of an effective pricing mechanism to
stabilize the business in the study area. Secondly, there should be adequate provision of
storage and transportation facilities for the marketers to enhance the performance of poultry
egg business. This can be achieved through proper training on handling to minimize
breakages.
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ÖZET
Kültürel mirasın önemli öğelerinden birisi kırsal mimaridir. Kent yaşamında yoğun ve
monoton bir hayat sürerken tek düzeleşmiş çarpık yapılaşma söz konusudur. Konutlar şehir
yaşamında özgün dokusunu kaybederek tekdüzeleşmektedir. Kırsal alanlarda yaşam şartları
daha zor ve ilkel şartlarda yapılarda konforsuz ve ilkel tekniklere bağlı kalmaktan oluşan
sorunlar bulunmasına rağmen doğa şartları, sosyal mesafe içerisinde daha ferah bir yaşam söz
konusudur. Ve kırsal alanlarda aileden gelen bir kültürel akım söz konusudur. Bu kültürel
akım ekonomik faaliyetlerin yapıldığı yapıların tasarımına ve yapıların şekillenmesine
etkilidir. Kırsal alanlar sahip olduğu özgün dokusu, geleneksel malzemeleri ve yapım
teknikleriyle özel bir konuma oturmaktadır.
Kırsal alanda fiziksel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için mimari kimliğin yaşatılması ve
gelecek kuşaklara aktarılması çok önemlidir. Kırsal alanlarda yaşanan sosyal sürdürebilirlik
sorunları ve yapılardaki sorun ve ihtiyaçların tespiti için yerleşimde sosyoekonomik durum ve
yapılarda yaşanan sorunlar için anketi yapılacaktır. Bu örneklem alandaki yaşamın tespiti
gerekmektedir.
Bu çalışma kapsamında, tarih, doğa, mevcut yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin
geçmişten bugüne kadar nasil bir değişim gösterdiği ve kültür varlıklarıyla önemli bir
zenginliğe sahip olan Çankırı-Şabanözü kırsalının mimari kimliğinin dünü ve bugününü
irdeleyen, yerleşimdeki geleneksel çiftlik tasarımları ile yeni modern çiftlik tasarımları ve bu
tasarımlarda kullanılan modern yapı malzemelerinin avantajları ve dezavantajları incelenerek
yapılara ilişkin detaylı analizler yapılacaktır. Bu bilgiler ışığında kırsal alanlarda geleneksel
kültüre modern yapılar ile konforlu çözüm önerileri sağlayan ve gelecekte neler yapılabilir
düşüncesini ortaya koyan bir çalışma yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Modern Çiftlik Tasarımı, Kırsal Yapılar.
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ABSTRACT
One of the important elements of cultural heritage is rural architecture. While living a busy
and monotonous life in urban life, there is a monotonous and distorted construction. Houses
lose their original texture in city life and become monotonous. Although the living conditions
in rural areas are more difficult and there are problems in the buildings due to uncomfortable
and primitive techniques, there is a more spacious life in natural conditions and social
distance. and in rural areas, there is a cultural flow from the family. This cultural current is
effective in the design of the structures where economic activities are carried out and in the
shaping of the coasts. Rural areas have a special position with their unique texture, traditional
materials and construction techniques. In order to ensure physical sustainability in rural areas,
it is very important to keep the architectural identity alive and transfer it to future generations.
A survey will be conducted for the problems experienced in the settlement, socioeconomic
status and structures in order to determine the social sustainability problems in rural areas, the
problems and needs in the buildings. Life in this sample area needs to be identified. Within
the scope of this study, the past and present of the architectural identity of Çankırı-Şabanozu
rural area, which has a significant richness with its cultural assets, and how the building
materials used in existing buildings have changed from the past to the present, traditional farm
designs in the settlement and new modern farm designs and these designs are examined. The
advantages and disadvantages of the modern building materials used will be examined and
detailed analyzes of the buildings will be made. In the light of this information, a study will be
made that provides comfortable solutions to traditional culture in rural areas with modern
structures and what can be done in the future.
Keywords: Sustainability, Modern Farm Design, Rural Buildings.

1.

Çankırı- Şabanözü

Çankırı’ya 44 km’lik uzaklıkta olan Şabanözü İlçesi, Orta, Kurşunlu, Korgun ve Eldivan
ilçeleri ve Ankara ili ile komşudur. Orta - Kızılırmak bölümü içinde, Çankırı İli Merkezinin
güneybatısında Aydos, Eldivan Dağları arasında Sanı Deresi vadisinde Müsellim, Taşlı Tepe,
Sarımsakçı ve Evliya Tepeleri arasında kurulmuştur. İlçenin güneyindeki düzlük oldukça
geniş bir ova oluşturmuştur. Kuzeyde Kurşunlu; kuzey batıda Orta ve Çubuk, güneyde
Kalecik; doğusu Çankırı Merkez ile Eldivan ilçesi ile çevrilidir. Köyler genellikle tepe
eteklerindedir. 605 Km2 yüzölçümlü ilçede karasal iklim hakimdir (Url 1;
http://www.cankiri.gov.tr/sabanozu).
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İlçe Adı

Yüzölçümü(km2)

ŞABANÖZÜ

605

Yükseklik
(metre)
1.060

NÜFUSU

Şehir

Köy

Toplam

8.643

3.226

11.869

KÖY/BELDE/MAH
ALLE SAYISI
18 KÖY
7 MAHALLE

Tablo 1 Şabanözü İlçesine ait veriler ( Url1;http://www.cankiri.gov.tr/sabanozu)

Resim 1 Şabanözü İlçesine ait görsel (Url1; http://www.cankiri.gov.tr/sabanozu)

1.

GİRİŞ

Konut; neolitik çağdan başlayarak canlıların barınma ihtiyacını karşılayabilmek için
insanların çevrede bulunan doğal kaynaklar yardımı ile emekleri güçleri ve yeteneklerini
birleştirerek oluşturdukları yapılardır. Sürdürülebilir konut bağlamında dünden bugüne
aktarılan kültürel yansımalar bugünden de gelecek nesillere zenginleşerek aktarılabilmelidir.
sürdürülebilir konutlar ile sürdürülebilir bir kırsal alan oluşturmak için kanyaklarımızın
düzenli ve güvende kalacağı şekilde üretime geçilmesi önemlidir. Enerji verimliliği doğaya
zarar vermeden mümküse geri dönüşümü olan yapı malzemeleri seçilerek katkı sağlanmalıdır.
İnsanların sosyal hayatları ve etkileşimleri inşaat sektörü ile doğrudan ilişkilidir. İnşaat
sektörü gelişen ve değişen dünya ile birlikte değişip şekillenmekte ve gelişmektedir.
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İnşaat sektörü konutu ilgilendiren altyapılarıda beraberinde getiren komplike bir sistemi
kapsamaktadır. Altyapı ( kanalizasyon sistemi, atık su tesisleri,ulaşım ağları, yollar, temiz su
şebekeleri) gibi birçok parametreyide barındırarak çok parametreli bir süreci kapsamaktadır.
Ülkemizde inşaat sektörü ekonminin önemli kısmını oluşturmaktadır.
Bu çalışmada konutun inşaası aşamasında çevresel etkileri, kullanılan yapı türlerinde ki yapı
malzemelerinin üretim süreçlerinde çevreye olan etkileri de değerlendirilmeye alınmıştır.
Yörede sosyal, ekonomik ve coğrafi koşullara bağımlı doğası gereği konut sorunları kendi
şartlarında incelenmiştir. Bu durum göz önüne alınarak çalışmada sürdürülebilir kırsal alan
olarak seçilen yöreye göre yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Konutlar aynı zamanda sosyal bir kimliğide yansıtmaktadır. Sürdürülebilirlik kapsamında
mevcut alanların sahip olduğu kimliğinde sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi
gerekmektedir.
Konutların yapılırken hangi koşullara dayanarak bu malzeme seçimleri ve bu konut türleri
yapıldığını, ekolojik dokuya uyumlu olması için mi yada kullanılacak yapı malzemelerinin
geri dönüşüm imkanları nelerdir, söz konusu malzemelerin üretimi sırasında doğaya nasıl bir
etki sağlayacağına dikkat edilerek mi seçilmiş tüm bu konular irdelenmiştir.
Türkiye’de yapılan konutlar yapımında kullanılan malzemeler sadece ekonomik veriler
dahilinde değerlendirilerek bir çok neden görmezden gelinmiştir. Yapı malzemelerinin uzun
süreçte bizlere sağlayacağı yararlarda değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

1.

MATARYAL VE YÖNTEM

Bu çalışmada; literatür taramasında yabancı kaynaklardan ve Türkiye’deki yayınlardan
yararlanılmıştır. Çalışma alanı olarak; Çankırı-Şabanözü seçilmiştir. Çalışma alanında mevcut
konut tipleri mevcut ticari faaliyet türleri tespit edilmiştir. Günümüz ihtiyaçları karşışında
istekleri karşılayıp yeterli olup olmadığı araştırıldı. Türkiye’de genellikle kullanılan yapı
malzemeleri ve yap türlerinin bu yöredede geçerli olup olmadığı tespit edildi. Yörede
ekonomik faaliyetlerin genellikle tarım ve hayvanclık ve bunlara dayalı işleme ve pazarlama
işlemleri olduğunu belirledik. Yapıların yetersiz ve ilkel şartlarda olduğu belirlendi. İklimsel
özellikler karşısında konutlarda yaşayan halk önemli sorunlar yaşamakta karasal iklimden
dolayı kış ayları uzun sürmekte ve ısınma sorunu önemli şekilde yaşam kalitelerini
etkilemektedir. Daha fazla yakıt harcayarak bu ısınma termal konfor gereksinimlerini
karşılamaya çalışmaktadırlar. Öncelikle yörenin kaynaları azalmakta daha sonra ülke
kaynaklarımızın gereksiz harcanması söz konusu olmaktadır. Çevresel ve ekonomik açıdan
kullanılması mümkün konut malzemelerinin kullanılması bilinci oluşturulmalıdır. Özellikle
çelik, ahşap ve taş yapıların sürdürülebilirliği araştırılmış, bu malzemelerin konut yapımında
alternatif olabileceği belirlenmiştir. Bu sekilde altarnatif malzemeler ile yapılaşma
desteklendiğinde tek tip konutlaşmanında önüne geçilerek özgün kırsal kimlikler
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oluşturulacaktır. Çalışmada çiftlik tasarımlarının mevcut durumu ve AB standartlarında
yapılmış olan çiftlik tasarımları ve kullanılan malzemeler hakkında araştırma yapılmıştır.

2. BULGULAR
Yörede bulunan konutlar ve yapılarda yeni yapılaşmanın betonarme yapılardan derme çatma
denilebilecek nitelikte sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu görülmüştür.
Eski yapıların yörenin kültürel kimliğinden bizlere bilgi veen yapıların ise taş, kerpiç ve
ahşap+kerpiç yapılarda bulunmaktadır. Betonarmenin daha az olduğu gözlemlenmiştir.
Yörede ki incelemeler sonucu eski ilkel şartlarda bulunan çiftliklerin (besi ahırı, süt ahırı, besi
ve süt ağılları) sağlıksız koşullarda olduğu tespit edilmiştir. Yeterli refah alanları
bulunmamaktadır. Hayvanların sadece barınma ihtiyaçları basit şekilde gerçekleştirilmiştir.
Plansız gelişigüzel tuğlalar örülerek barınma ihtiyacı karşılanmıştır. Daha eski besi
çiftliklerinde ise taş malzemelerden elde edilmiş basit sistemler oluşturulmuştur. Yeterli
havalandırma ve aydınlatma bulunmamaktadır. Bakteri vb üretimi hızla çoğalabilir hayvanlar
hastalanabilir. Hayvanlar yeterli havalandırma sağlanmadığı içinde sağlıkları bozulabilir. Söz
konusu çiftliklerde hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yem depoları bir çoğunda
bulunmamakta bulunanlarda ise yetersiz kapasite ve uygun olmayan yapılarda güvensiz
şekilde gerçekleşmektedir. Yörede yeni yapılan AB standartlarına uygun besi çiftlikleri ile
yeni ve modern yapılar yöre halkına örnek olmaktadır. AB standartlarına göre besi çiftlikleri,
süt çiftlikleri ve besi ağılı süt ağılı gibi kapsamlarda farklı kriterler bulunmaktadır. Örneğin
besi çiftliğinde; besi ahırı, yem depoları, makine garajı, revir, gübre çukuru gibi mahaller
bulunurken süt çiftliğinde ise besi ahırı, doğumhane, buzağı kulübeleri, yem depoları, makine
garajı, revir, gübre çukuru bulunmaktadır. Beslenecek havan türüne göre hayvan başına
düşmesi gereken refah alanı değişmektedir bu refah alanlarına göre yapının büyüklüğü
hesaplanmalıdır. Yapılarda kullanılacak yapı malzemeleride değişiklik göstermektedir.
Yapının bulunduğu yere göre iklime göre havalandırma bacaları veya havalandırma
pencerelerinin büyüklüğü değişmektedir. Yalıtım sağlanmaktadır nem- rutubet-ısı yalıtımı
gibi yalıtımlar yapılmaktadır. Antibakteriyel boyalar kullanılmaktadır. Hijyenik olması ve
bakteri vb ürememesi için tercih edilmektedir. Yeni moden çiftliklerde bazı mahallerde klasık
tuğla duvar örümü yerine daha güçlü bloklar kullanılmaktadır. Çatı sistemlerinde hem hafif
hem fonksiyonel olduğundan dolayı çelik sistemler tercih edilmektedir. Bu tür yatırımlar yeni
inşaat teknikleri- tasarımlar- yeni yapı malzemeleri- geleneksel olarak kullanılan fakat
günümüzde tercih edilmeyen malzemelerin entegre edilerek yaygınlaştırılması sağlanabilir.
Yöre halkı için oldukça önemli olan çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri ve köy yaşamına
sağlayacağı sosyal ve ekonomik hareketlilik sayesinde sürdürülebilirlikte sağlanacaktır.
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3. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Konut; inşaat aşamasından başlayarak kullanım ömrü süresince çevre ile etkileşim halindedir.
Konut üretim aşamalarında ve konutta kullanılan yapı malzemelerinin bulunduğu iklime çevre
şartlarına uyumlu olması gerekmektedir. Söz konusu durum yapının konforunu enerji
tüketimini doğrudan etkilemektedir. Konut gereksinimi gelişen teknoloji ve değişen dünya ile
birlikte konuttan beklentiler istek ve ihtiyaçlar doğrultuusnda artmıştır. Gelecek nesillere iyi
konutlar bırakılması için uygun tasarımlar, uygun yapı malzemeleri ve doğru işçilik çok
önemlidir.
Ülkemiz’de konut yapımında tercih edilen yapı malzemesi genel olarak betonarme olmasına
rağmen bazı bölgelerde iklimsel ve doğal şartlara bağlı olarak ahşap yapılar da
kullanılmaktadır. İhtiyaçlar neticesinde çelik sistemlerde kullaılmaktadır bazı durumlarda ise
çelik ile betonarme yapılar entegre edilmektedir. Kamusal yapılar, yönetsel, eğitsel,
endüstriyel tüm yapılanmalar konutta betonarme ve çelik üretmeye yönelik yapılanmıştır.
Ahşap ve taş gibi yapı malzemeleri konut yapımında görmezden gelinmiştir. Örneklem olarak
seçilen çalışma alanında da betonarme yapılar bulunmaktadır. Eski yapılardan ayakta kalan
yapılarda taş, kerpiç ve ahşap+kerpiç yapılarda bulunmaktadır. Fakat son 30-40 yıllık yakın
geçmişten itibaren betonarme yapılar tercih edilmiştir. Betonarme yapılarda kullaılan çimento
ve beton üretimi dünyada en büyük hammadde talebini oluşturmaktadır. Fakat doğada
olumsuz etkiler ve izler bırakmaktadır.
Geri dönüşümü açısından sürdürülebilirliğe etkisi bakımından incelendiğinde betonun geri
dönüşümü olmamaktadır üretim aşamasındada doğaya zararlı etmenler oluşmasından dolayı
sürdürülebilirlik sürecinde bazı sıkıntı ve sorunlar oluşturmaktadır. Çelik ve metalin geri
dönüşümü sağlanabilmesi avantajlı bir durumdur. Ahşap ise geri dönüşümü olan bir
malzemedir. Ahşap yapıların depreme dayanıklılıdır. Ahşap malzemeler karbon depolaması
ile birlikte oldukça estetik bir yapıyada sahiptirler. Geleneksel konut tipolojilerinde de
gözlemlendiği için sürdürülebilirlik bağlamında da katkı sağlayacaktır. Taş yapılar ise
dayanıklıdır yüksek mukavemet gözeterek uzun yıllar farklı iklimseldavranışlara, koşullara
dayanabilir termal konfor üstünlüğü bulunmaktadır. Ayrıca estetik açıdanda yapılarda farklı
bir kimlik sergileyecektir. Bu söz konusu durum sürdürülebilirlik bağlamında olumlu bir etki
sağlayacaktır. Çelik, ahşap ve taş yapılar betona çevresel ve ekonomik boyutlarıyla alternatif
olabilecek niteliktedir.
Çelik, ahşap ve taş yapıların sürdürülebilirlik bağlamında koşulları sunduğu ortaya avantajlar,
konutta beton kullanımını minimize edecektir. Çelik, ahşap ve taş malzeme ile konut
yapımları ile yörede özendirici ve bilinç kazandırıcı yatırımlar desteklenmelidir.
Türkiye’de çelik ve ahşap üretimi betonarme yapılara nazaran daha az görüleceği üzere
dünyada önemli bir yere sahiptir. Şabanözü’de de sadece eski yapılarda yapılarda taş, kerpiç
ve ahşap+kerpiç yapılarda bulunmaktadır. Yörede ve ülke genelinde Çelik, ahşap ve yapı taşı
üretiminde ortaya çıkan kapasite konut yapımında betona kullanışlı ve sağlıklı bir altarnatif
olarak yapıların ihtiyaçlarını karşılarken farklı bir boyut kazandıracaktır.
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Çalışmada öngörülen uygulamaların hayata geçirilmesi ile birlikte değerlendirilmesi
sonucunda doğrulandığı, Şabanözün’de konut üretiminde yapılan uygulama ve yasal
düzenlemelerin yapılar da olumsuz yansıdığı gözlemlenmiştir. Mevcut konut üretim sürecinde
yöreye ve konuta uygun olmayan yapı malzemeleri ve bu malzemelerin hatalı uygulamalar ve
yetersizlikler ile de birleştiğinde sürdürülebilir konuttan uzaklaşıldığı görülmektedir. Kırsal
alanı oluşturan en önemli öge konutta oluşan sorunların kırsal alanları niteliksiz, sağlıksız
yaşam alanlarına dönüştürdüğü görülmektedir. Söz konusu durumdan dolayı gecekondu tarzı
yapılar, tek tip yapılaşma, görsel kirlilik, niteliksiz yapılar, konfordan ve fonksiyonellikten
uzak yapılar ve bunlara bağlı olarak çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma stratejilerine bağlı olarak geliştirilecek projelerde teşvik edilmesi
gereken konut üretimi; bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere enerji ve kaynak
kullanımını yönetilebilir hale getirecek nitelikte olmalıdır. Konut ihtiyaçlarıkarşılanarak
olumsuz faktörler tek tek ortadan kaldırılmalı ve yeni fonksiyonel avantajlar yapıya
kazandırılmalıdır. Sürdürülebilir konut üretimi gelecek nesillere kentsel ve kırsal alanlara
bırakabilinecek en güzel en değerli miraslar olarak görülmesi gerekmektedir.
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INDIVIDUAL PARAMETER BASED SOFTWARE MONITORING MODULES FOR
GREENHOUSE
Suman Lata, H. K. Verma
ABSTRACT
For proper growth of the plants inside greenhouse, environmental parameters, like temperature,
relative humidity, luminosity and carbon dioxide etc. are to be to be monitored. These parameters
need to be maintained within desired limits and thus continuous monitoring of such parameters
is required. This paper chapter wireless sensor network-based software modules for monitoring
of temperature, humidity and luminosity considering these to be the most important parameters
for the growth of the plants. While developing these software modules the considered greenhouse
has been considered a complex one with multiple zones of variable dimensions. Also, different
number of wireless sensor nodes have been placed inside these zones. Readings from the
individual sensors are assumed to be taken after every 5 minutes. Moving average is taken over
30 minutes. The software modules take decision on the basis of average value of a parameter
in a zone i.e., zonal value of a parameter which is calculated by taking mean of the moving
average values for all the sensors located within that zone. On the basis of the comparison of
zonal average of the selected parameter with its desired upper and lower levels required for the
selected crop appropriate alert/alarm signals are generated.
Key Words: Intelligent green house , moving average ,wireless sensor network , wireless sensor
node,

1.

INTRODUCTION

A greenhouse is a structure in which plants are grown for improved crop protection and
production (Hann 1998). In traditional greenhouses there is no provision for the monitoring
and control of the parameters which are responsible for the growth of the plants. Various
parameters which affect the growth of the plants have been depicted in Fig.1. These parameters
include various atmospheric parameters, like temperature, relative humidity and luminosity,
etc. and soil parameters, like soil moisture, soil temperature etc. ( Ahonen et al. 2008).
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.
Fig.1. Factors affecting growth of plants
By introducing the monitoring and control options for the parameters of interest the traditional
greenhouses are being converted into Intelligent greenhouse (IGH). In IGH, sensing of the
various greenhouse parameters is done with the help of sensors and particular response function
is performed with the help of actuators. Technically, IGH is a multivariable interactive system.
The overall purpose of IGH is to provide a controlled environment for plants that allows them
to thrive under optimal conditions and maintain the factors responsible for the growth of plants
within desired limits. Various greenhouse parameters need to be sensed by specific sensors and
particular response function is performed by the actuators. The actuators for temperature may
be a heater or a cooler. Similarly, for luminosity control lamp or a shading can be opted. In
case of humidity control ventilator or wet curtains can be used. Soil moisture can be controlled
by using a drip irrigation system. Initially in IGH greenhouse installations, sensors, data
acquisition systems and actuators were distributed and a huge effort was required to connect
them. These installations in the greenhouse require many data and power wires making the
system complex and expensive . Also, the addition of new sensors in such installations was
difficult. With the rapid developments in Wireless Sensor Networks (WSN), these issues were
resolved. Wireless Sensor Networks is a collection of sensor nodes which communicate among
themselves through wireless medium. All the sensor nodes communicate with the base station
wirelessly (Pahuja et at. 2012, Morais et al.2008, López Riquelme et al. 2009, Garcia, 2009,
Lopez et al. 2009). The basic architecture of WSN is shown in Fig. 2. The wireless sensor
network consists of Wireless sensor nodes, Base Station and a work station. Compared to the
cabled systems, configuring WSN is cheap, fast and easy. Also, the relocation of the nodes is
easy in it.
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Fig. 2. General architecture of wireless sensor network
The architecture of Wireless Sensor Node is shown in Fig.3. It consists of embedded hardware
components and software components. Main hardware components are as follows :
a) Sensors /sensors
b) Signal conditioning
c) Analog to digital convertor (ADC)/Digital to Analog Convertor (DAC)
d) Data Processor
e) Power Supply
f) Radio Trans- receiver
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Fig. 3. Architecture of Wireless Sensor Node
The physical parameters are sensed by the sensors. The analog electrical signals obtained from
sensors are suitably processed or conditioned by a signal conditioning unit. The conditioned
analog signals are then converted to equivalent digital signals by a multi-channel ADC .This
digital signal is given to microcontroller unit (MCU) which is the heart of the wireless sensor
node. It is used to do the front processing of the data. It acquires data from various sensors of
the node and processes this data and on the basis of collaborative data analysis decides when
and where to send it. For storing the intermediate results, small size (4kB or so) RAM or flash
memory is used. EEPROM or flash memory may be used to store to store program code. A
radio-frequency transceiver and an antenna are used to exchange data with other nodes and the
gateway node.
The Software section is an important architectural element of a WS node. It drives the node
hardware. It is used to defines the overall functionality of the node in terms of data acquisition,
signal processing, in-network computation, data compression etc. It consists of operating
system, drivers for sensors/actuators and data networking stack.
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The types of plants being grown, the location and cost factors might determine whether a
greenhouse will be a suitable option or not. The major purpose of the IGH is enlisted as below:
(i)
Increase the yield of the crops
(ii)
Maintain an optimal plant growth environment
(iii) Protect the crops from varying outdoor conditions like excess heat or cold, storm
blizzards, and droughts
(iv)
Store and collect the solar energy
(v)
Protect the pathogens.
(vi)
Provide protection against pathogens.
To achieve the objectives of IGH, the parameters of growth must be continuously monitored.
The monitoring system should not only display and store the actual measurement readings and
the variation trends, but also generate appropriate alert/alarm signals if the parameters
monitored go outside prefixed limits. The alert signals would be meant for the operator of
greenhouse system to take suitable corrective action.

2.

INDIVIDUAL PARAMETER VALUE MONITORING

For monitoring the greenhouse environment, the three basic parameters, namely, air
temperature, humidity and luminosity, have been considered in this chapter Hence on the basis
of the individual parameter measurements, following three monitoring modules are proposed
here and discussed in the followed sections:
(a) Air temperature monitoring module
(b) Air humidity monitoring module
(c) Luminosity monitoring module
2.1 Air temperature monitoring module
Air temperature is considered as the most important environmental parameter inside the
greenhouse responsible for the growth of plants. Various plant processes which are dependent
on temperature are photosynthesis, transpiration, respiration, germination, and flowering. The
optimal temperature requirements are different for different types of crops. It always will be in
the form of a range rather than a specific value. The rate of plant growth increases with increase
in temperature till an optimum level. But after that a further increase will lead to decline in
growth rate. If the plant temperature exceeds the limits, then it will not only slow down the
growth process but also increase the flower drop. If temperature is below the lower limit, similar
situation may arise. Hence in a greenhouse, monitoring of temperature will be essential to
maintain the level of temperature within the required (pre-decided) limits through temperature
control inside the greenhouse.
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For developing a temperature monitoring software module, the lower and the upper
temperature limits are considered as TL and TU for a particular crop. The greenhouse considered
here is considered a greenhouse which has large dimensions and so divided into many zones
of different dimensions. Also, it is considered that different crops are being grown in zones of
different dimensions. The practical greenhouses are usually very large in dimensions.
i)
ii)
iii)
iv)

Different crops may be grown in different zones.
More than one sensor may be required in any zone for proper monitoring.
Zones may be of different dimensions.
The number of sensors placed in different zones may not be equal.

The practical greenhouse considered for this work is shown in Fig.4. It has 6 zones named as
Zone 1 through Zone 2. Zone 1 has 6 sensor nodes , zone 2 has 5 sensor nodes , zone 3 has 7
sensor nodes, zone 4 has 9 sensor nodes, zone 5 has 5 sensor nodes and zone 6 has 5 sensor
nodes.

Zone1

Zone 2

Zone3

Zone 4

Zone 5

Zone 6
Fig.

4. Generalized model of a greenhouse
Further, lower temperature limit TL and upper temperature limit TU levels have been subdivided
as follows:
TUC, TLC = upper and lower temperature limits for control
TUA, TLA =

upper and lower temperature limit for alarm.

For data acquisition , the readings from the temperature sensors are assumed to be taken after
every 5 minutes. The Moving average (also known as running average) is taken over 30
minutes by taking the average of the latest six readings. For zone average, mean of the moving
average values for all the sensors located within that zone is being considered.
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If j represents jth instant, z the zone number, s the sensor number in the zone, n the number of
sensors in a zone and Tzs MA (j) is the temperature measured by a sensor in a zone at jth instant,
then the mean average temperature measured over a moving window of L samples by a
particular sensor ‘s’ in a selected zone ‘z’ at jth instant of time, TzsMA (j), will be given by the
following generalized equation:
1

(1)

Tzs MA (j) = ∑L−1
k=0 Tzs MA (j − k)
L

For a window width of 30 minutes and measurement intervals of 5 minutes, the value of window
length L becomes 6. Thus equation (1) can be rewritten as
5

Tzs MA (j) = 1/6 ∑ Tzs MA (j − k)

(2)

k=0

The average temperature Tzavg for zone ‘z’ will be calculated using equation (3), which is based
on taking the average of Tzs MA (j) of all the sensors in that zone:
n

TZ avg

1
= ∑ Tzs MA (𝑗)
n

(3)

s=1

The Tz avg value is compared with alarm limits. If it is within limits no action is to be taken.
However, If TZ avg ≥ TUA , then it is again compared with TUC . For TZ avg > TUC , action to
lower down the temperature needs to be taken, otherwise no action is required to be taken. For
lowering the temperature, a fan may be used as an actuator.
But if TZ avg < TLA , it needs to be compared with TLC. If TZ avg < TLC action to increase the
temperature needs to be taken in this case, otherwise no action is required. For increasing the
temperature heater may be used as an actuator.
The flow chart for the software module for temperature monitoring in one zone, based on the
above explanation, is given in Fig.5
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No action
X
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Fig. 5. Flow chart for temperature monitoring in one zone
2.2

Air humidity monitoring module

Humidity is one of the important parameters that affect the plant health in addition to the
temperature, light, soil moisture, soil temperature etc. The requirement of the humidity levels
differs from plant to plant, like cactus is low humidity plant whereas ferns fall under high
humidity category (Pierrehumbert 2012, Theodore 1979, Barker 1990).
Two important physiological activities, i.e., transpiration and stomata opening activity, are
dependent on the humidity of the atmosphere. The direct effect of humidity, is in controlling
the evaporation or the transpiration from the leaves of the plants. Atmospheric moisture is
inversely proportional to the difference of vapour pressure between the atmosphere and leaves
(∆e). Hence a decrease in atmospheric humidity will result into an increase of ∆e. Stomata
closes when the ∆e exceeds a critical value. Humidity Control of humidity is required to prevent
the spread of plant diseases in greenhouses. The perfect range of relative humidity for the plants
is from 50% to 70% (Ahonen et al., 2013).
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The humidity monitoring module was developed on the similar lines as given for the
temperature monitoring module. It is assumed that the lower and the upper humidity limits are
HL and HH respectively for a selected crop.
Further, HL and HU levels have been subdivided as follows:
HUC, HLC = upper and lower humidity limits for control
HUA, HLA = upper and lower humidity limit for alarm
Again, the H zs MA (j) that is the moving average humidity measured by a humidity sensor in a
zone in a similar fashion as was done for temperature measurements. For humidity, equations
(1) and (2) will change to equations (4) and (5) respectively.
(4)

Hzs MA (j) = 1/L ∑L−1
k=0 Hzs MA (j − k)
5

Hzs MA (j) = 1/6 ∑ Hzs MA (j − k)

(5)

k=0

Average of Hzs MA (j) of all the sensors of a zone will be used to calculate average humidity Hz
avg for a zone. Thus, equation 3 will change to equation 6.
n

HZ avg

1
= ∑ Hzs MA (j)
n

(6)

s=1

The flow chart for the humidity will be exactly similar except that all the temperature
measurements and calculations will be for the humidity. It is given in Fig. 6.
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Fig.6. Flow chart for humidity monitoring in one zone
2.3 Luminosity monitoring module
The solar radiation provides energy for the principal metabolic process i.e., the photosynthesis
in plants. Photosynthesis is a chemical process that converts carbon dioxide into organic
compounds using the energy from sunlight. It is chlorophyll that helps in photosynthesis. Out
of the global radiation which is incident on the plant only a small proportion which is called as
PAR (photosynthetic active radiation) is used to carry out photosynthesis (Edmond et al. 1978).
Essentially the entire visible light is capable of promoting photosynthesis, but the regions from
400 to 500 nm and 600 to 700 nm are the most effective (Manaker,1981).The total amount of
light that plants receive is known as light intensity or illumination. The intensity of light is
measured in lux which means illumination in a given area (generally in square meters).
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Deficiency in the light intensity will always tend to reduce the growth, development and yield
of the plants. This is because low amount of solar energy will restrict the rate of photosynthesis.
Similarly, excessive light intensity is to be avoided as it leads to scorching in leaves and thus
reduces crop yields. The reasons for this explained by Edmond et al. (1978) were
(a) The content of Chlorophyll is reduced resulting in reduction in rate of light absorption and
the rate of photosynthesis.
(b) Excess light intensity will increase the temperature of leaves which will induce rapid
transpiration and water loss and
(c) High leaf temperature results in inactivation of the enzyme system and slowed
photosynthesis rate.
About 10-12 hours light is required for optimized growth. The need for light increases to
approximately 16 hours when the plants are producing flowers or fruits. Thus, it is very
important to maintain the light intensity in proper range and duration, for optimal growth of
plants in which can result into improved quality and quantity of crop ( Odabas 2007) .
The luminosity monitoring module was developed on the similar lines as given for the
temperature and humidity monitoring modules. It is assumed that the minimum and the
maximum humidity are LL and LH for a particular type of crop.
The Lzs MA (j) that is the moving average luminosity measured by a luminosity sensor in a
zone in a similar fashion as was done for temperature and humidity measurements. Thus
(7)

Lzs MA (j) = 1/L ∑L−1
k=0 Lzs MA (j − k)
5

Lzs MA (j) = 1/6 ∑ Lzs (j − k)

(8)

k=0

Average of Lzs MA (j) of all the sensors of a zone will be used to calculate average luminosity
LZavgfor a zone by using following equation.
n

LZ avg

1
= ∑ Lzs MA (j)
n

(9)

s=1

The flow chart for the luminosity module is given in Fig.7
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Fig. 7. Flow chart for luminosity monitoring in one zone

3.

CONCLUSIONS

The main focus of the chapter was to develop the software modules for monitoring of individual
parameters which are essential for growth of plants. In this chapter software modules for
temperature monitoring , humidity monitoring and luminosity modules have been covered. The
monitoring modules have been developed on the basis of measurement of moving average
rather than average value. Each parameter can be individually maintained and controlled within
the limits suited to individual crops. These modules can be the fundamental modules for
monitoring of derived parameters like Vapor pressure deficit (VPD), Temperature Humidity
Index (THI).
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ÖZET
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını ve
etkileyen faktörlerini incelemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı tipte olan araştırma, 26 Ocak- 15 Şubat 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Veriler, “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği
(SBİTÖ)” kullanılarak toplandı. Veri toplama formları online olarak hemşirelik öğrencilerine
gönderildi. Bu formlara geri dönüş sağlayan 263 öğrenci araştırmaya dahil edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin yaş ortalamasının 21.05±2.21 ve günlük
öğün sayısı ortalamasının 2.27±0.92 olduğu saptandı. Hemşirelik öğrencilerin % 74.1’inin
kadın olduğu ,%98.1’inin bekâr olduğu, %58.6’sının il’de yaşadığı, %81.7’sinin gelir
durumunun orta olduğu %95.1’inin kronik bir hastalığının olmadığı, %93.9’unun sürekli
kullandığı bir ilacın olmadığı ve %66.2’sinin doğru beslenmeye önem verdiği saptandı.
Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin SBİTÖ toplam puan ortalamasının 73.20±12.18 olduğu
belirlendi. SBİTÖ’nin alt boyutları incelendiğinde ise, “Beslenme Hakkında Bilgi (BHB)” alt
boyutunun 19.48±5.24, “Beslenmeye Yönelik Duygu (BYD)” alt boyutunun 17.80±5.29,
“Olumlu Beslenme (OB)” alt boyutunun 16.73±4.90 ve “Kötü Beslenme (KB)” alt boyutunun
19.17±4.75 olduğu saptandı. Araştırmada hemşirelik öğrencilerin tanıtıcı özelikleri ile SBİTÖ
ve alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında; cinsiyete göre SBİTÖ toplam ve “Kötü
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Beslenme”; sürekli kullandığı ilaca göre SBİTÖ toplam, “Olumlu Beslenme” ve “Kötü
Beslenme”; okuduğu sınıfa göre SBİTÖ toplam, “Kötü Beslenme” ve “Beslenme Hakkında
Bilgi”; gelir duruma göre SBİTÖ toplam, “Olumlu Beslenme” ve “Beslenmeye Yönelik Duygu
alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05).Ayrıca doğru
beslenmeye önem verme ile SBİTÖ toplam, “Beslenmeye Yönelik Duygu”. “Olumlu Beslenme”
ve “Kötü Beslenme alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı
(p<0.05).
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumların yüksek olduğu
saptandı. Cinsiyet, sürekli kullandığı ilaç, okuduğu sınıf, doğru beslenmeye önem verme ve
gelir durumun sağlıklı beslenmeye yönelik tutumu etkilediği saptandı.
Anahtar kelimler: Hemşirelik Öğrencisi, Hemşire, Sağlıklı beslenme, Tutum

ABSTRACT
Aim: This study was conducted to examine nursing students’ attitudes for healthy nutrition and
the factors affecting these attitudes.
Method: This cross-sectional study was conducted between January 26 and February 15, 2021.
The data were collected by using “Sociodemographic Information Form” and “Attitude Scale
for Healthy Nutrition (ASHN)”. Data collection forms were sent online to nursing students. 263
students who answered the forms were included in the study.
Results: It was found that the mean age of nursing students who participated in the study was
21.05±2.21 and the mean number of meals per day was 2.27±0.92. It was found that 74.1% of
the nursing students were female, 98.1% were single, 58.6% lived in a city, 81.7% had moderate
level of income, 95.1% did not have a chronic disease, 93.9% did not have a regular medication
and 66.2% cared about proper nutrition. In the study, it was found that nursing students had a
mean total ASHN score of 73.20±12.18. When the factors of ASHN were examined, mean total
scores were found as 19.48±5.24 in “Information on Nutrition (IN)” factor, as 17.80±5.29 in
“Emotion for Nutrition (EN)” factor, as 16.73±4.90 in “Positive Nutrition (PN)” factor and as
19.17±4.75 in “Malnutrition (MN)” factor. In the study, when nursing students’
sociodemographic characteristics and mean ASHN and factor scores were compared,
significant association was found between ASHN total and “Malnutrition” in terms of gender;
between ASHN total and “Positive Nutrition” and “Malnutrition” in terms of medication used;
between ASHN total and “Malnutrition” and “Information on Nutrition” in terms of year of
study; between ASHN total and “Positive Nutrition” and “Emotion for Nutrition” in terms of
level of income (p<0.05). In addition, significant association was found between caring for
proper nutrition and mean scores of ASHN total, “Emotion for Nutrition”, “Positive Nutrition”
and “Malnutrition” factors (p<0.05).
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Conclusion: Nursing students were found to have high attitudes towards healthy nutrition. It
was found that gender, regular medication, year of study, caring for proper nutrition and level
of income affected attitude towards healthy nutrition.
Key Words: Nursing student, Nurse, Healthy Nutrition, Attitude

GİRİŞ
Tüm dünyadaki sağlığa yönelik oluşturulmuş olan politikaların temelde amaçladıkları, sağlıklı
bireylerin oluşturduğu sağlıklı bir toplumdur. Oluşturulmuş olan bu politikalar çerçevesinde
verilen sağlık hizmetleri, sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında tek başına yeterli
olmamaktadır. Bunun yanında toplumdaki her bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için
önemli olan spor, fiziksel hareketlilik ve sağlıklı beslenme gibi davranışları yaşamının bir
parçası haline getirmesi gerekmektedir(Çebi, 2018). Dengeli ve yeterli beslenme, sağlıklı ve
verimli yaşamın temel şartları arasında yer almaktadır. Bireyin kabul gören standartlara göre
büyüme ve gelişmesinin sağlanması, sağlığının ve zindeliğinin korunması ve dış faktörlere
karşı daha dayanıklı olması sağlıklı bir beslenme ile mümkün olmaktadır(TÜBER, 2015; Altun
ve Kutlu, 2015). Sağlıklı beslenme davranışı; her besinin keyifle tüketilerek, her çeşit besin
öğesinden bireye özgü ihtiyaç duyulan miktarda tüketilmesi ve ideal olan beden ağırlığının
sürdürülmesidir. Sağlıklı beslenmedeki temel hedef ise; dengeli ve yeterli bir beslenme
davranışının oluşturulması ve dolayısıyla sağlıklı yaşamdır(TÜBER, 2015; Potgieter, 2013).
Yeterli ve dengeli beslenme, insanların büyümesi, gelişmesi, varlıklarını sürdürebilmesi ve tüm
aktivitelerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli besin öğelerinin alınması olarak
tanımlanmaktadır(Kartal, Bucak ve Balcı, 2017). Bu nedenle, bireyler sağlığını korumak ve
daha iyiye götürebilmek için besinleri doğru miktarlarda, doğru zamanlarda ve bilinçli olarak
tüketmelidir. Bir bireyin sağlıklı beslenebilmesi için günde harcanan enerjinin %45-60’ nın
karbonhidratlardan, %25-35’ inin yağlardan ve %10-20’ sinin ise proteinlerden sağlanması
gerekmektedir(TÜBER, 2015; Dinççağ, 2019).
Dengesiz ve yetersiz beslenme; önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Beslenme problemleri
açısından risk altında olan gruplardan biri de üniversite öğrencileridir(Kartal, Bucak ve Balcı,
2017; Saygın ve diğerleri, 2011). Yapılan bazı çalışmalar, üniversite eğitimi alan bireylerin
beslenme tarzına dikkat etmediklerini ve sağlıksız beslenmediklerini göstermektedir(Kartal,
Bucak ve Balcı, 2017; Yılmaz ve Ayhan, 2017; Park, Kwon ve Han, 2015; Yurt ve Özdemir,
2020; Buran, Özyazıcıoğlu, Gökdere Çınar ve Ayverdi, 2009; Sogari, Velez-Argumedo,
Gómez ve Mora, 2018; Garibağaoğlu, Budak, Öner, Sağlam ve Nişli, 2006). Üniversite hayatı,
tüm bireylerin yaşamlarında önemli birtakım değişikliklerin gerçekleştiği, mesleğe yönelik
alınan eğitimlerin yanında bireye özgü sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanıldığı ve bu
davranışların şekillendiği bir süreç olarak değerlendirilmektedir(Kaçan ve Özsal, 2019). Bu
süreç değerlendirildiğinde, üniversite öğrencilerinin genel anlamda ana öğünlerini atladıkları,
yalnızca tek öğün beslendikleri, simit ve tost gibi besinleri çok daha fazla tükettikleri, sadece
karın doyurmayı beslenme olarak algıladıkları tespit edilmiştir (Garibağaoğlu, Budak, Öner,
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Sağlam ve Nişli, 2006; Durmaz, Sağun ve Tarakçı, 2002). Ayrıca öğrencilerin özgür olma isteği
ile aile tavsiyelerine direnmesi, zayıf görünümün güzel görünümle eşanlamlı olarak algılanması
ve maddi zorluklar yaşamaları nedeniyle de sağlıksız beslenme tutumları sergiledikleri
bildirilmektedir(Saygın ve diğerleri, 2011; Ermiş, Doğan,Erilli ve Satıcı, 2015; Ünalan ve
diğerleri, 2009). Üniversite hayatı nedeniyle değişime uğrayan beslenme davranışları,
öğrencilerin sadece fiziksel ve zihinsel durumunu etkilememekte, dolaylı olarak okul
performansını da olumsuz yönden etkileyebilmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin beslenme
alışkanlıklarının belirlenmesi, bu alışkanlıkların düzenlenmesi, düzensiz ve yetersiz
beslenmenin neden olacağı sorunların önüne geçilmesi açısından önemlidir(Yurt ve Özdemir,
2020; Buran, Özyazıcıoğlu, Gökdere Çınar ve Ayverdi, 2009).
Tüm üniversite öğrencilerinin beslenme davranışlarında problemler olduğu gibi hemşirelik
öğrencileri de beslenme yönünden riskli sağlık davranışları gösterebilmektedir(Yılmaz ve
Ayhan, 2017; Park, Kwon ve Han, 2015; Kaçan ve Özsal, 2019). Hemşirelik öğrencileri,
geleceğin sağlık bakım hizmeti sunucuları olarak sağlığı koruma ve geliştirme konusunda
topluma rol model olacak meslek adaylarıdır(Kaçan ve Özsal, 2019). Hemşirelik öğrencisi,
mezun olduğunda etkili ve verimli bakım hizmeti sunmak için öncelikle kendi kişisel
sağlığını korumaya ilişkin doğru tutumları geliştirmek zorundadır(Kaçan ve Özsal, 2019;
Bryer, Cherkis ve Raman, 2013). Bu nedenle öğrencilerin beslenmeye yönelik tutumlarının ve
bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi, olumlu davranışların korunması ve geliştirilmesi,
olumsuz davranışların da sağlıklı beslenme davranışlarına dönüştürülmesi ve etkileyen
faktörlere yönelik eğitim, danışmanlık ve izlem gibi önlemlerin alınması kritik öneme sahiptir.
Bu nedenle çalışma, hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları ve
etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL ve METOT
Araştırmanın Tipi
Kesitsel tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, 2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 624 hemşirelik bölümü
öğrencileri oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise belirtilen bu tarihler arasında araştırmaya
katılmayı kabul eden 263 hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturdu. Örneklem büyüklüğünü
belirlemek için yapılan güç analizinde; % 95 güç ve 0.05 hata payı ile Excel programı
kullanılarak bulunan toplam örneklem büyüklüğü n=235 olarak hesaplandı Yapılan güç analizi
ile toplanan verilerin yeterli olduğu saptandı.
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Veri Toplama Araçları
Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, ve “Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ)”
kullanılarak toplandı.
Kişisel Bilgi Formu
Bu form katılımcının yaş, sınıf, cinsiyet, medeni durum, kronik hastalık varlığı, öğün sayısı gibi
bilgileri içeren toplam 10 sorudan oluşmaktadır.
Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ)
Ölçek, Tekkurşun Demir ve Cicioğlu (2019) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekteki olumlu
maddelere ait derecelendirme “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”,
“Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Olumlu tutum maddeleri; 1, 2, 3, 4 ve 5
olumsuz tutum maddeleri ise 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde puanlanmıştır. Olumlu maddeler: 1., 2., 3.,
4., 5., 12., 13., 14., 15., 16. maddelerden oluşmaktadır. Olumsuz maddeler: 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerden oluşmaktadır. SBİTÖ 21 madde ve 4 faktörden oluşan
bir yapıya sahiptir. Bu faktörler, Beslenme Hakkında Bilgi (BHB), Beslenmeye Yönelik Duygu
(BYD), Olumlu Beslenme (OB) ve Kötü Beslenme (KB) olarak adlandırılmıştır. Beslenme
Hakkında Bilgi (BHB): 1., 2., 3., 4., 5. Beslenmeye Yönelik Duygu (BYD): 6., 7., 8., 9., 10.,
11. Olumlu Beslenme (OB): 12., 13., 14., 15., 16. Kötü Beslenme (KB): 17., 18., 19., 20., 21.
maddelerden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları, Beslenme Hakkında Bilgi (BHB)
faktörü için ,90 Beslenmeye Yönelik Duygu (BHB) faktörü için ,84, Olumlu Beslenme (OB)
faktörü için ,75 ve Kötü Beslenme (KB) faktörü için ,83 şeklindedir. SBİTÖ’ den alınabilecek
en düşük puan 21, en yüksek puan 105’ dir. SBİTÖ’ den katılımcıların alacağı 21 puan çok
düşük, 23-42 puan düşük, 43-63 puan orta, 64-84 puan yüksek ve 85-110 puan ideal düzeyde
yüksek sağlıklı beslenmeye ilişkin tutuma sahip olduğu şeklinde açıklanmaktadır(Tekkurşun
Demir ve Cicioğlu, 2019).
Verilerin Toplanması
2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nde öğrenim gören 624 hemşirelik bölümü öğrencilerine GoogleDocs programı ile
hazırlanan veri toplama formları online (e-posta, whatsapp) olarak gönderilerek doldurmaları
istendi. Öğrencilerden 361’i (%58 katılmayan öğrenci) araştırmaya katılmayı kabul etmedi.
Araştırmaya anket formlarına geri dönüş sağlayan 263 (%42 katılım) hemşirelik öğrencisi dahil
edildi.
Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, sayı ve yüzdelik, ortalama ve standart
sapma kullanılmıştır. Araştırmanın normal dağılımı Skewness ve Kurtosis değerlerine göre (-2
ile +2 arasında) değerlendirildi. Araştırmanın normal dağılım gösterdiği saptandı. Araştırmanın
bağımlı değişkeni olan SBİTÖ’ nin ikili bağımsız değişkenlere göre analizi için bağımsız
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gruplarda t testi ve ikiden fazla bağımsız değişkenlere göre analizi için One Way Anova testi
kullanıldı. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmayı yapılabilmek için bir üniversitenin İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ ndan (Karar
No: 2021/01-23) izin alınmıştır. Çalışmaya katılım sağlayan öğrencilerden online onam
alınmıştır. Bu çalışma Helsinki Bildirgesi'nin etik standartlarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Gönüllü katılımcılar çalışmaya dahil edilmiş ve kişisel kimlik bilgileri gizli
tutulmuştur.

BULGULAR
Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=263)
Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin yaş ortalamasının 21.05±2.21 ve günlük öğün
sayısı ortalamasının 2.27±0.92 olduğu saptandı. Hemşirelik öğrencilerin % 74.1’inin kadın
olduğu ,%98.1’inin bekâr olduğu, %58.6’sının il’de yaşadığı, %81.7’sinin gelir durumunun
orta olduğu %95.1’inin kronik bir hastalığının olmadığı, %93.9’unun sürekli kullandığı bir
ilacın olmadığı ve %66.2’sinin doğru beslenmeye önem verdiği saptandı (Tablo 1).

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerin SBİTÖ Puan Ortalamalarına İlişkin Dağılımlar (n=263)
SBİTÖ ve Alt Boyutları

Madde

Min.
Puan

Max. Puan

𝑋 ¯ ± 𝑆𝑆

Beslenme Hakkında Bilgi
Alt Boyutu

5

5

25

19.48±5.24

Beslenmeye Yönelik Duygu
Alt Boyutu

6

6

30

17.80±5.29

Olumlu Beslenme Alt
Boyutu

5

5

25

16.73±4.90

Kötü Beslenme Alt Boyutu

5

5

25

19.17±4.75

Toplam SBİTÖ

21

37

105

73.20±12.18

Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin SBİTÖ toplam puan ortalamasının 73.20±12.18 olduğu
belirlendi. SBİTÖ’nin alt boyutları incelendiğinde ise, “Beslenme Hakkında Bilgi (BHB)” alt
boyutunun 19.48±5.24, “Beslenmeye Yönelik Duygu (BYD)” alt boyutunun 17.80±5.29,
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“Olumlu Beslenme (OB)” alt boyutunun 16.73±4.90 ve “Kötü Beslenme (KB)”alt boyutunun
19.17±4.75 olduğu saptandı.

Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerin
Ortalamalarının Karşılaştırılması
Tanıtıcı Özellikler

Tanıtıcı

Özelliklerine

göre

SBİTÖ

Puan

Beslenme
Hakkında
Bilgi Alt
Boyutu

Beslenmeye
Yönelik Duygu
Alt Boyutu

Olumlu
Beslenme Alt
Boyutu

Kötü Beslenme
Alt Boyutu

Toplam
SBİTÖ

Kadın

19.86±4.97

17.80±5.18

17.07±4.66

19.69±4.46

74.43±1
2.33

Erkek

18.38±5.84

17.82±5.16

15.77±5.43

17.69±5.24

69.67±1
1.08

t=1.872,p=.64

t=-.031,p=.975

Evli

17.80±5.49

20.00±3.67

17.20±4.91

18.40±4.27

73.40±1
4.97

Bekar

19.51±5.24

17.76±5.32

16.72±4.90

19.19±4.76

73.20±1
2.15

t=-.724,p=.470

t=.935,p=.351

t=.213,p=.832

t=-.369,p=.712

=.036,p=.9
71

1

18,00±5.44

17,00±5.39

16,07±4.95

18,23±5.49

69,30±1
2.00

2

18,49±5.51

18,45±5.40

16,00±4.91

18,76±5.04

71,71±1
2.36

3

19,84±5.46

17,62±4.93

17,12±4.97

18,95±4.69

73,54±1
2.62

4

21,01±4.08

18,07±5.57

17,40±4.70

20,52±3.66

77,01±1
0.61

F=4,342,p=.0
05

F=,787,p=.5
02

F=1,363,p=.
255

F=2,795,p=.
041

F=4,514,
p=.004

Cinsiyet

Test anlamlılık

t=1.749,p=.083 t=2.817,p=.006 t=2.810,p=.
005

Medeni Durum

Test anlamlılık

Sınıf

Test anlamlılık

Yaşadığınız yer
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İl

19,24±5.48

17,72±5.22

16,57±5.02

19,37±4.78

72,92±1.
27

İlçe

18,59±4.90

19,04±5.22

16,43±4.91

19,77±4.31

73,84±1
1.6

Köy

20,64±4.72

17,15±5.44

17,33±4.60

18,30±4.91

73,44±1.
69

Test anlamlılık

F=2,418,p=.
091

F=1,723,p=.
181

F=,661,p=.5
17

F=1,575,p=.
209

F=,113,
p=.893

Gelirim giderimden fazla

25,00±.000

27,66±4.04

25,00±.00

25,00±.00

102,66±
4.04

Gelirim giderime eşit

19,28±5.35

17,73±5.16

16,68±4.84

19,18±4.70

72,88±1
2.28

Gelirim giderimden az

20,04±4.70

17,51±5.45

16,44±4.88

18,76±4.91

72,76±9.
58

Test anlamlılık

F=2,103,p=.
124

F=5,471,p=.
005

F=4,475,p=.
012

F=2,454,p=.
088

F=9,448
,p=.00

Evet

18.46±5.81

18.07±4.23

14.61±4.05

19.23±4.86

70.38±1
3.82

Hayır

19.53±5.21

17.79±5.35

16.84±4.92

19.17±4.75

73.35±1
2.10

t=-.720,p=.472

t=.189,p=.850

t=1.606,p=.109

t=.040,p=.968

t=.856,p=.39
3

Evet

18,18±5.89

16,62±3.03

13,75±3.10

16,50±4.89

65,06±3.
00

Hayır

19,56±5.20

17,88±5.40

16,93±4.93

19,35±4.70

73,73±0.
76

t=1.020,p=.309

t=1.511,p=.145

t=3.795,p=.001

t=.2.346,p=.020

t=.2.794,p=.0
06

Gelir Durumu

Kronik hastalık durumu

Test anlamlılık

Sürekli kullandığı ilaç

Test anlamlılık

Doğru beslenmeye önem
verme
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Evet

19,40±5.61

18,67±5.17

17,63±5.08

19,97±4.88

75,68±1
2.76

Hayır

19,64±4.44

16,10±5.15

14,97±3.98

17,62±4.09

68,34±9.
24

Test anlamlılık

t=-.375,p=.708 t=3.829,p=.000

t=4.654,p=.000

t=3.881,p=.000 t=.5.331,p=
.000

Araştırmada hemşirelik öğrencilerin tanıtıcı özelikleri ile SBİTÖ ve alt boyut puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; cinsiyete göre SBİTÖ toplam ve “Kötü Beslenme”; sürekli kullandığı ilaca
göre SBİTÖ toplam, “Olumlu Beslenme” ve “Kötü Beslenme”; okuduğu sınıfa göre SBİTÖ
toplam, “Kötü Beslenme” ve “Beslenme Hakkında Bilgi”; gelir duruma göre SBİTÖ toplam,
“Olumlu Beslenme” ve “Beslenmeye Yönelik Duygu alt boyut puan ortalamaları arasında
anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05).Ayrıca doğru beslenmeye önem verme ile SBİTÖ toplam,
“Beslenmeye Yönelik Duygu”. “Olumlu Beslenme” ve “Kötü Beslenme alt boyut puan
ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0.05) (Tablo 3).

TARTIŞMA
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışıldı. Araştırmada
hemşirelik öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olduğu
(73.20±12.18) saptandı. Alt boyutları bakımından incelendiğinde; “Beslenme Hakkında Bilgi
“(19.48±5.24) ve “Kötü Beslenme (19.17±4.75) alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek
olduğu saptandı. Özenoğlu ve arkadaşlarının (2021) yetişkin bireylerde yaptıkları çalışmada,
bireylerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının yüksek olduğu (75.57±10.31) saptanmıştır.
Alt boyutları bakımından “Beslenme Hakkında Bilgi “(20.32±3.17) ve “Kötü Beslenme
(19.41±3.92) alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma
sonucumuz literatürle benzer bulundu.

SONUÇ
Araştırmada hemşirelik öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde
olduğu saptandı. Hemşirelik öğrencilerin Beslenmeye Yönelik Duygu alt boyutunda gelir
durumu iyi olanların ve doğru beslenmeye önem veren hemşirelik öğrencilerin puan
ortalamaları anlamlı derecede yüksek saptandı. Olumlu Beslenme alt boyutunda sürekli
kullandığı ilacı olmayanların, gelir durumun iyi olanların ve doğru beslenmeye önem veren
hemşirelik öğrencilerin puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek saptandı. Kötü Beslenme
alt boyutunda kadınların, sürekli kullandığı ilacı olmayanların, 4. Sınıf olanların ve doğru
beslenmeye önem veren hemşirelik öğrencilerin puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek
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saptandı. Beslenme Hakkında Bilgi alt boyutunda 4. Sınıf olan hemşirelik öğrencilerin puan
ortalamaları anlamlı derecede yüksek saptandı.
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ÖZET
Doğum sonrası dönem, doğumdan sonra annenin vücudunun gebelik öncesi normal durumuna
döndüğü ilk altı hafta olarak nitelendirilir. Doğum sonrası dönemde, anne bir dizi fiziksel ve
psikolojik değişim yaşar. Bu dönemde loğusanın, fiziksel ve fonksiyonel durumunun göz
önüne alınması, loğusanın bu değişim sürecini sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için destek
verilmelidir. Verilen desteğin kapsamı fiziksel, fonksiyonel, psikolojik ve bebek bakımı gibi
konuları içermelidir. Bu çalışma loğusaların fiziksel/fonksiyonel durumlarının belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı-kesitsel yapılan çalışmanın evrenini Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri’ne 1 Kasım
2019 - 1 Şubat 2020 tarihlerinde başvuran, 6 hafta-6 ay arası bebeği olan 8433 anne
oluşturmuş; kriterlere uygun, çalışmaya katılmayı kabul eden 900 kişi örneklem olarak
alınmıştır. Veriler sosyodemografik veri toplama formu ve doğum sonu fonksiyonel durum
envanteri ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayısal değişkenler için
ortalama±standart sapma, minimum-maksimum değerleri, kategorik değişkenler için sayı ve
yüzde değerleri verilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS paket programı kullanılmış,
verilere ki-kare(X2) testi uygulanmıştır ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Çalışmadan elde edilen bulgular göre yaş, evlilik süresi, eğitim, gelir durumu gibi değişkenler
ile kadınların fonksiyonel durumları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Ayrıca yapılan
değerlendirme sonucunda kadınların doğum yapma şekillerine, gebelik sayılarına, canlı
doğum sayılarına, doğum sonrası geçen süreye, gebeliklerini planlama durumlarına,
bebeklerini besleme metodlarına, kronik hastalığı bulunup bulunmadığına bağlı olarak doğum
sonrası fonksiyonel durum puanları incelendiğinde bu değişkenler ile aralarında anlamlı fark
olduğu fakat bebek bakımında ve ev işlerinde yardım alan kadınlarla yardım almayan kadınlar
arasında istatistiksel anlamlı fark olmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Loğusa, Fiziksel Durum, Fonksiyonel Durum
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ABSTRACT
The postpartum period is characterized as the first six weeks after birth when the mother's
body returns to its normal pre-pregnancy state. During the postpartum period, the mother
experiences a series of physical and psychological changes. In this period, the physical and
functional status of the maternity woman should be taken into consideration and support
should be given in order for the maternity to go through this change process in a healthy way.
The scope of support should include physical, functional, psychological and infant care. This
study was carried out to determine the physical/functional conditions of postpartum women.
The population of this descriptive-cross-sectional study consisted of 8433 mothers with babies
aged 6 weeks to 6 months, who applied to the Pediatrics Polyclinics of Gaziantep Cengiz
Gökçek Gynecology and Pediatrics Hospital between 1 November 2019 and 1 February 2020;
900 people who agreed to participate in the study were taken as a sample. The data were
collected using the sociodemographic data collection form prepared by the researcher and the
postpartum functional status inventory. In the evaluation of the data, mean±standard
deviation, minimum-maximum values for numerical variables, number and percentage values
for categorical variables are given. SPSS package program was used for statistical analysis,
chi-square (X2) test was applied to the data and p<0.05 was considered statistically
significant.
According to the findings obtained from the study, a significant difference was found between
the variables such as age, duration of marriage, educational status, income status and
functional status of women. In addition, as a result of the evaluation, when the postpartum
functional status scores of the women are examined depending on the way of giving birth, the
number of pregnancies, the number of live births, the time passed after the birth, the planning
of their pregnancy, the feeding methods for their babies, whether they have a chronic disease,
there is a significant difference between these variables and the baby care and there was no
statistically significant difference between women who received help with housework and
those who did not.
Keywords: Postpartum, Physical Status, Functional Status

GİRİŞ
Aile toplumun vazgeçilmez, geleneksel ve sosyal bir kurumudur. İnsan soyunun devamını
sağlamasında, toplumun beklentilerine uygun bireylerin yetiştirilmesinde, kültürün kuşaktan
kuşağa aktarılmasında ailenin evrensel bir görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu evrensel
rol, doğurganlık fonksiyonu ile yerine getirilir (Beydağ, 2007). Gebelik ve doğum, aile
dinamikleri açısından düşünüldüklerinde önemli yaşam olayları ve aile yaşam döngüsüdür
(Taşkın, 2012). Gebelik ve doğum birçok kadının komplikasyonsuz olarak geçirdiği doğal bir
fonksiyondur. Bununla birlikte doğum sonrası dönem boyunca bazı fizyolojik ve psikolojik
komplikasyonlar meydana gelebilir (Johnson, 2010). Doğum sonrası dönem, annede oluşan

51

fizyolojik değişikliklerin yanı sıra yeni rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği, zor bir
dönemdir. Bu dönemde ebeveynler bebek bakımı vermek, bebek için güvenli bir çevre
oluşturmak, bebekle iletişim kurmak, yeni rolleri öğrenmek, aile duyarlılığını geliştirmek ve
bebekle ilgili problemlerle baş etmek zorundadırlar (Apay ve Pasinlioğlu, 2009). Bu dönem;
aile için çok olumlu, doyum sağlanan, aile bağlarının güçlendiği bir dönem olarak
yaşanabildiği gibi yenidoğanın ihtiyaçlarına yönelik yaşamın tekrar düzenlenmesi, sosyal
izolasyon, özgürlüğün kısıtlanması ve ebeveyn olma sorumluluklarının ağır gelmesi ile bir
kriz dönemi olarak da yaşanabilmektedir (Beji, Coşkun ve Yıldırım, 2003).
Doğum sonrası fonksiyonel durum “annenin bebeğinin bakım sorumluluğunu, kendi öz
bakımını, ev işlerini, sosyal ve toplumsal ve mesleki aktiviteleri üstlenmeye hazır olması”
şeklinde tanımlanmaktadır (Özkan ve Sevil, 2007). Fonksiyonel durum her kadında baş etme
mekanizmalarından dolayı farklılıklar gösterebilir. Doğum sonrası fonksiyonel durumu birçok
faktör etkilemektedir (Beji, Coşkun ve Yıldırım, 2003). Literatürde; gebeliğin planlanması,
aile desteği, evlilikteki uyum, annelik rolüne hazır oluşluk, yaşam kalitesi, eğitim ve sosyoekonomik durumun annelerin doğum sonrası fonksiyonel durumları üzerine etkisi olduğu
belirtilmektedir (Darvill, Skirton ve Farrand 2010). Bu dönemde annenin fiziksel sağlığı son
derece önemlidir. Bu çalışma kadınların doğum sonu fiziksel/fonksiyonel durumlarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ YÖNTEM
Evren ve Örneklem: Tanımlayıcı-kesitsel planlanan araştırma loğusaların doğum ve gebelik
öncesi fiziksel durumlarına, ev içi, mesleki, sosyal ve toplumsal aktivitelerine, bebek bakımı
ve kendi öz bakım becerilerine geri dönebilme derecelerini ve gebelik öncesi yaşantılarına ne
kadar sürede dönebildiklerini öğrenmek için yapılmıştır. Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri’ne 1
Kasım 2019-1 Şubat 2020 tarihlerinde başvuran, 6 hafta-6 ay arası bebeği olan 8433 anne
çalışma evrenini oluşturmuştur. Örneklem hesaplamasında evreni bilinen gruptan örneklem
hesaplama formülü kullanılarak hesaplanan, kriterlere uygun, çalışmaya katılmayı kabul eden
900 kişi örnekleme alınmıştır. Veri toplama formu doldurulmadan önce annelere çalışmanın
amacı hakkında bilgilendirilerek sözel onamları alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından
hazırlanan sosyodemografik veri toplama formu ve doğum sonu fonksiyonel durum envanteri
kullanılarak toplanmıştır.
Veri Toplama Formları: Sosyodemografik Veri Toplama Formu: Sosyodemografik veri
formu ile araştırmaya katılanların tanıtıcı özellikleri(yaş, kilo, meslek, çalışma durumları,
gebelik ve canlı doğum sayıları, ekonomik durumları, sosyal güvence varlığı, bebeği planlama
ve isteme durumları, bebek besleme şekilleri, ev işlerinde ve bebek bakımında yardım alıp
almadıkları) ve fiziksel durumlarına (genel fiziksel yakınmalar, yorgunluk, baş ağrısı vs.)
ilişkin veriler elde edilmiştir.
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Doğum Sonrası Fonksiyonel Durum Envanteri-DSFDE (İnventory of Functional Status
After Childbirth): Ölçeğin orijinali Fawcet ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup
ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Özkan ve Sevil tarafından yapılmıştır. DSFDE,
doğum sonrası iyileşmeyi saptamak için ev içi aktiviteleri (1.-12. maddeler), sosyal ve
toplumsal aktiviteler (13.-18. maddeler), bebek bakım sorumlulukları (19.-24. maddeler), öz
bakım aktiviteleri (25.-32. maddeler), mesleki aktiviteler (33.-36. maddeler) olmak üzere beş
alt boyuttan ve toplam 36 maddeden oluşan, dörtlü likert tipi ölçektir [8]. DSFDE’nin
maddeleri, 1puandan 4 puana kadar değerlendirilmiştir. Doğum sonrası loğusanın bir
aktiviteye başlayıp tamamen yapabilir hale gelmesine kadar 1 en düşük 4 en yüksek aktivite
seviyesini göstermektedir. Özbakım aktiviteleri ve mesleki aktiviteler alt gruplarında
maddeler “hiçbir zaman”, “bazen”, “çoğunlukla” ve “her zaman” seçeneklerinden oluşurken;
bebek bakımı sorumlulukları, ev içi aktiviteler ile sosyal ve toplumsal aktiviteler alt
gruplarındaki
maddeler “hiç başlamadım”, “yeni yeni”, “kısmen” ve “tamamen”
seçeneklerinden oluşmuştur ve en yüksek 4 puan üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.
Ayrıca bazı alt gruplarda gebelik ve loğusalıktan öncesinde de mevcut olmayan aktiviteler
bulunmaktadır, bu maddeler değerlendirmeye alınırken 0(sıfır)= uygulanamaz kodu ile
değerlendirmeye alınmıştır. Örneğin; ev içi aktiviteler alt ölçeğinde bulunan, “evcil
hayvanlara bakmak”, loğusalıktan önce de yapılmayan bir aktivite puanlamaya alınmamış
uygulanamaz kodu altında 0 puan olarak değerlendirilmiştir. Ölçekten elde edilebilecek en
düşük puan 0, en yüksek puan 4 ve puan arttıkça fonksiyonellik artmaktadır. Ölçekte bulanan
maddelerin bazıları (25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35) tutarlılık açısından tersine kodlanmıştır.
Cronbach’s Alpha iç tutarlılık güvenilirliği ev içi faaliyetlerde 0.83, sosyal ve toplumsal
faaliyetlerde 0.66, bebek bakım sorumluluklarında 0.68, özbakım faaliyetlerinde 0.53, mesleki
faaliyetlerde 0.67, total DSFDE katsayısı 0.75 bulunmuştur. Madde- skala arasındaki ortalama
korelasyon 0.28- 0.54 arasında, skala- total DSFDE puanları arasındaki korelasyon 0.22-0.79
bulunmuştur. Geçerlilik ve güvenilirliğe yönelik yapılan istatistiklerde doğum sonrası
fonksiyonel durum envanteri Türkiye’de geçerli ve güvenilir bulunmuştur.
Çalışmamızda ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlılık güvenilirliği ev içi faaliyetlerde 0.89,
sosyal ve toplumsal faaliyetlerde 0.65, bebek bakım sorumluluklarında 0.72, öz bakım
faaliyetlerinde 0.50, mesleki faaliyetlerde 0.95, toplam DSFD envanteri katsayısı 0.89
bulunmuştur. Envanter Cronbach’s Alpha’sına göre bu çalışmamız araştırmaya katılan
kadınlara genellenebilir.
Verilerin Analizi: Tanımlayıcı istatistik olarak sayısal değişkenler için ortalama±standart
sapma, min-maks değerleri, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde değerleri verilmiştir.
İstatistiksel analizler için SPSS Windows sürüm 24.0 paket programı kullanılmış, verilere X2
testi uygulanmıştır ve p<0.05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir.
Etik İlkeler:Gaziantep Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan;
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nden çalışmanın Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılması için gerekli izin ve ölçeğin geçerlilik güvenilirlik

53

çalışmasını yapan Prof. Dr Sevgi Özkan’dan ölçek kullanım izni alınmıştır. Araştırmaya
katılan kadınlara çalışmanın amacı, planı ve süresi anlatılarak çalışmaya katılıp katılmamakta
özgür oldukları, istedikleri zaman katılımlarını sonlandırabilecekleri, bilgilerinin araştırmanın
amacı dışında başka hiç kimseyle paylaşılmayacağı belirtilerek etik ilkeler yerine getirilmiştir.

BULGULAR
Kadınların yaş ortalaması 26,64±5,35 (min:17, max:47), %64,2’si 20-29 yaş aralığında,
%60,2’sinin ilkokul-ortaokul mezunu, buna karşı % 2,8’inin okur-yazar olmadığı,
%90,4’ünün çalışmadığı, %88,6’sının ev hanımı, %6,4’ünün memur oldukları, %56,8’inin 1-5
yıl, %27,1'inin 6-10 yıl, %11,3’ünün 11-15 yıl, %4,8’inin 16 yıl ve üzerinde evli oldukları,
%64,8’inin gelirlerinin giderlerinden az, %94,6’sının sosyal güvenceye sahip, güvencesi
olanların %79,8’ı SGK’lıdır.

Tablo 1. Kadınların Gebelik ve Doğum Öyküleri
Doğumu nerede oldu
Evde
Devlet hastanesi
Ssk
Üniversite hastanesi
Öze hastane
Doğum şekli
Normal vajinal
Epizyolu vajinal
Epidural ile vajinal
Sectio
Gebelik sayısı
1-2 gebelik
3-4 gebelik
5-6 gebelik
7 ve üzeri gebelik
Canlı doğum sayısı
1-2 canlı doğum
3-4 canlı doğum
5 ve üzeri canlı doğum
Kaç gün önce doğum yaptığı
42-60 gün
61-90 gün

Sayı (n)

Yüzde (%)

2
474
7
57
360

,2
52,7
,8
6,3
40,0

222
301
12
365

24,7
33,4
1,3
40,6

517
290
78
15

57,4
32,2
8,7
1,7

587
271
42

65,2
30,1
4,7

301
178

33,4
19,8
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Ortalama

2,19 ±1,22
Min: 1
Max: 7

91-120 gün
121-180 gün
Toplam

162
259
900

18,0
28,8
100

Tablo 1’de, kadınların %52,7’sinin devlet hastanesinde, %40,0’ının özel hastanede doğum
yaptığı, %40,6’ sının sezeryan, %33,4’ünün vajinal epizyotomi ile, %24,7’sinin normal
vajinal doğum yaptıkları görülmektedir. Kadınların %57,4’ünün 1-2 gebelik, %32,2’sinin 3-4
gebelik yaşadığı, %65,2’sinin 1-2 canlı doğum, %30,1’inin 3-4 canlı doğum yaptığı,
%33,4’ünün postpartum 42-60 günde, %28,8’inin 121-180 günde olduğu bulunmuştur.

Tablo 2. Doğum Sonu Fonksiyonel Durum Envanteri Puanlarına Göre Sosyo-Demografik
Özellikleri Dağılımı

Özellikler

Yaş

Evlilik
süresi

Eğitim
durumu

Çalışma
durumu

Meslek

17-19 yaş
20-29 yaş
30-39 yaş
40 yaş ve üzeri

Doğum sonrası fonksiyonel
durum envanteri puanları
39-71 puan
72-116 puan
Sayı
%
Sayı
%
44
9,5
18
4,1
321
69,6
257
58,5
93
20,2
157
35,8
3
0,7
7
1,6

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üzeri yıl
Okur -yazar
değil
Okur- yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans/Lisans
Evet

289
115
38
19

62,7
24,9
8,2
4,1

222
129
64
24

50,6
29,4
14,6
5,5

17

3,7

8

1,8

12
115
171
116
30
6

2,6
24,9
37,1
25,2
6,5
1,3

24
114
142
93
58
80

5,5
26,0
32,3
21,2
13,2
18,2

Hayır

455

98,7

359

81,8

Ev hanımı
Memur
İşçi
Serbest meslek

446
7
4
1

96,7
1,5
0,9
0,2

351
51
17
5

80,0
11,6
3,9
1,1
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İstatistik
X2=35,45
sd=3
p=,000
p<0,05
X2=16,26
sd=3
p=,001
p<0,05
X2=20,84
sd=5
p=,001
p<0,05
X2=74,50
sd=1
p=,000 p<0,05
X2=63,06
sd=5
p=,000
p<0,05

Ekonomik
Durum

Gündelik işçi
Diğer
Gelir giderden
fazla
Gelir gidere eşit
Gelir giderden
az
Total

2
1

0,4
0,2

12
3

2,7
0,7

6

1,3

29

6,6

132

28,6

150

34,2

323

70,1

260

59,2

461

100

439

100

X2=22,54
sd=2
p=,000 p<0,05

Ifsac puanları: 39-71=düşük; 72-116=yüksek

Kadınların yaş grupları ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları karşılaştırılmış ve
gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur(X2=35,45; p<0.05=,000). 17-19 ile 3039 yaş grubu annelerin DSFDE’den aldığı düşük ve yüksek puanlar önemliliği veren
faktördür.
Kadınların evlilik sürelerine göre doğum sonrası fonksiyonel durum puanları arasında
istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur(X2=16,26; p<0.05=0.001). Önemlilik faktörünü 1-5 yıl
evli olan annelerin DSFDE’den aldığı yüksek puanları ve 11-15 yıl arası evli olan annelerin
DSFDE’den aldığı hem yüksek hem düşük puanları sağlamıştır.
Kadınların eğitimlerine göre doğum sonrası fonksiyonel durum puanları arasında anlamlı fark
bulunmuştur (X2=20,84; p<0.05=,001). Önlisans- lisans eğitimi olan annelerin DSFDE’den
aldığı düşük ve yüksek puanlar önemliliği veren faktör olarak tespit edilmiştir. Çalışan ve
çalışmayanlar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (X2=74,50; p<0,05=,000).
Çalışanların DSFDE’den aldığı düşük ve yüksek puanlar önemliliği veren faktör olarak tespit
edilmiştir. Kadınların meslekleri ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları arasında
istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır (X2=63,06; p<0,05=,000). Memur, işçi ve gündelik
işçilerin DSFDE’den aldığı düşük ve yüksek puanlar farklılığı veren faktördür. Ekonomik
durumlara göre doğum sonrası fonksiyonel durum puan ortalamaları ve gruplar arasında
anlamlı fark bulunmuştur(X2=22,54; p<0,05=,000). Gelir giderden fazla diyenlerin ölçekten
aldıkları düşük ve yüksek puanlar, gelir giderden az diyenlerin ölçekten aldığı yüksek puanlar
önemlilik faktörüdür.
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Tablo 3. Doğum Sonu Fonksiyonel Durum Puanlarına Göre Gebelik, Doğum ve Anneliğe
Uyum Özellikleri Dağılımı

Özellikler

Doğum
şekli

Gebelik
sayısı

Canlı
doğum
sayısı
Doğum
Sonrası
geçen süre
Bebeği
isteme
durumu
Bebek
beslenmesi
Bebek
bakımında
Ev
işlerinde

Normal vajinal
Epizyolu vajinal
Epidural vajinal
Sectio
1-2 gebelik
3-4 gebelik
5-6 gebelik
7 ve üzeri gebelik
1-2 canlı doğum
3-4 canlı doğum
5 ve üzeri canlı
doğum
42-60 gün
61-90 gün
91-120 gün
121- 180 gün
İstenen-planlanan
İstenenPlanlanmamış
İstenmeyen
Anne sütü
Mama
Karışık
Yardım alan

Doğum
Sonu
Fonksiyonel
Durum Envanteri Puanları
39-71 puan 72-116 puan
Sayı %
Sayı
%
91
19,7 131
29,8
182
39,5 119
27,1
3
0,7
9
2,1
185
40,1 180
41,0
289
62,7 228
51,9
136
29,5 154
35,1
29
6,3
49
11,2
7
1,5
8
1,8
323
70,1 264
60,1
123
26,7 148
33,7
15

3,3

27

6,2

218
100
69
74
346

47,3
21,7
15,0
16,1
75,1

83
78
93
185
290

18,9
17,8
21,2
42,1
66,1

103

22,3

134

30,5

12
318
29
114
179

2,6
69,0
6,3
24,7
38,8

15
247
36
156
194

3,4
56,3
8,2
35,5
44,2

Yardım almayan

282

61,2

245

55,8

Yardım alan

161

34,9

176

40,1

Yardım almayan

300

65,1

263

59,9

Total

461

100

439

100

Ifsac puanları: 39-71=düşük; 72-116=yüksek

57

İstatistik
X2=22,93
sd=3
p=,000
p<0,05
X2=12,97
sd=3
p=,005
p<0,05
X2=11,13
sd=2
p=,004
p<0,05
X2=113,92
sd=3
p=,000
p<0,05
X2=8,78
sd=2
p=,012
p<0,05
X2=15,68
sd=2
p=,000 p<0,05
X2=2,66
sd=1
p=,103 p>0,05
X2=2,56
sd=1
p=,109 p>0,05

Tablo 3’ te kadınların doğum yapma şekillerine göre doğum sonu fonksiyonel durum puanları
verilmiştir ve aralarında istatistiksel anlamlı fark olduğu bulunmuştur (X2=22,93;
p<0,05=,000). Normal vajinal ve epizolu vajinal doğum yapanların ölçekten aldığı düşük ve
yüksek puanlar önemlilik faktörüdür.
Kadınların gebelik sayılarına göre doğum sonrası fonksiyonel durum puanları incelendiğinde
gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır(X2=12,97; p<0,05=,005). Kadınlardan
5-6 gebelik geçirenlerin ölçekten aldığı düşük ve yüksek puanlar önemlilik faktörüdür.
Canlı doğum sayılarına göre doğum sonrası fonksiyonel durum puanları karşılaştırılmıştır ve
gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur(X2=11,13; p<0,05=,004). 3- 4 canlı
doğum yapanların ölçekten aldığı yüksek puanlar ve 5 ve üzeri canlı doğum yapanların
ölçekten aldığı düşük ve yüksek puanlar önemlilik faktörüdür.
Kadınların doğum sonrası geçen süre ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları
karşılaştırılmış ve gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır (X2=113,92; p<0.05=,000). 4260 gün ve 121- 180 gün aralığında bulunan annelerin ölçekten aldığı düşük ve yüksek puanlar
önemlilik faktörüdür.
Kadınların gebeliklerini planlama durumları ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları
arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur(X2=8,78; p<0,05=,012). Gebeliklerini
planlamamış ama isteyerek doğum yapanların ölçekten aldığı yüksek puanlar önemlilik
faktörüdür.
Kadınların bebeklerini besleme metodları ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanlarında
gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur(X2=15,68; p<0,05=,000). Bebeğini
sadece anne sütü ile besleyenlerin ölçekten aldığı yüksek puan ve karışık besleyenlerin
ölçekten aldığı düşük ve yüksek puanlar önemlilik faktörüdür.
Kadınların bebek bakımında yardım alma (X2=2,66; p>0,05==,103); ev işlerinde yardım alma
(X2=2,56; p>0,05==,109) ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanlarında, yardım alan
kadınlarla almayan kadınlar arasında istatistiksel anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir.
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Tablo 4. Doğum Sonu Fonksiyonel Durum Puanlarına Göre Fiziksel Yakınmaların Dağılımı

Hayır

Doğum sonu fonksiyonel durum
envanteri puanları
39-71 puan 72-116 puan
Sayı %
Sayı
%
441 95,7
401
91,3

Evet

20

4,3

38

8,7

Hayır

55

11,9

104

23,7

Evet

406

23,7

Hayır

146

31,7

335
209

Evet

315

68,3

230

52,4

Hayır

171

37,1

222

50,6

Evet

290

62,9

217

49,4

Hayır

225

48,8

264

60,1

Evet

236

51,2

175

39,9

Total

461

100

439

100

Özellikler

Kronik
hastalık
Uyku
Problemi

Baş ağrısı
Omuz
boyun
ağrısı
Bel ağrısı

76,3
47,6

İstatistik
X2=6,95
sd=1
p=,008 p<0,05
X2=21,37
sd=1
p=,000 p<0,05
X2=23,91
sd=1
p=,000 p<0,05
X2=16,60
sd=1
p=,000 p<0,05
X2=11,63
sd=1
p=,001 p<0,05

Ifsac puanları: 39-71=düşük; 72-116=yüksek

Tablo 4’te kronik hastalığı olanlarla olmayanların doğum sonrası fonksiyonel durum puanları
arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır(X2=6,95; p<0,05=,008). Kronik hastalığı
olanların ölçekten aldığı yüksek puan önemlilik faktörüdür.
Uyku problemi ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları karşılaştırıldığında uyku
problemi olanlarla olmayanlar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur(X2=21,37;
p<0,05=,000). Uyku problemi olmayanların ölçekten aldığı düşük ve yüksek puanlar
önemlilik faktörüdür.
Baş ağrısı ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları arasında istatistiksel anlamlı fark
bulunmuştur(X2=23,91; p<0,05=,000). Baş ağrısı olmayanların ölçekten aldığı düşük ve
yüksek puanlar önemlilik faktörüdür.
Omuz boyun ağrısı ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları arasında istatistiksel
anlamlı fark bulunmuştur(X2=16,60; p<0,05=,000). Omuz boyun ağrısı olmayanların ölçekten
aldığı düşük ve yüksek puanlar önemlilik faktörüdür.
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Bel ağrısı ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları arasında istatistiksel anlamlı fark
bulunmuştur(X2=11,63; p<0,05=,001). Bel ağrısı olanların ölçekten aldığı düşük ve yüksek
puanlar ile bel ağrısı olmayanların aldığı yüksek puan önemlilik faktörüdür.

TARTIŞMA
Çalışma kapsamında kadınların sosyo-demografik özelliklerinin doğum sonu fonksiyonel
durumlarına etkisi incelenmiştir. Yaş arttıkça bireylerin vücutlarında, organlarında ve
organların fonksiyonlarında da yaşlanmalar ve azalmalar olacaktır. Bu durumda insanların
belli aktiviteleri yapmak istemedikleri/ aktivitelerini azalttıkları belirtilmektedir[6]. Bu
yüzden annelerin yaş ortalamaları doğum sonrası foksiyonel durumlarını etkilemektedir.
Çalışmamızda annelerin yaş ortalaması 26,64±5,35 (min:17, max:47) bulunmuş, yaş grupları
ile doğum sonrası fonksiyonel durum envanteri (DSFDE) puanları karşılaştırılmış ve gruplar
arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. Literatürde bizim çalışmamıza benzer şekilde;
Apay ve Pasinlioğlu (2009) Doğu Anadolu’da bir ilde bulunan ASM’ ye kayıtlı 324 anne ile
yaptıkları çalışmada annelerin yaş ortalamasını 24,66±4,16 bulunmuş ve Çelik ve
arkadaşlarının (2014) Erzurum’da 266 anne ile yaptıkları çalışmada annelerin yaş ortalaması
29,08±5,68 bulunmuş ve her iki çalışmada yaş ile DSFDE puanları arasında anlamlı fark
bulunmuştur. Bu çalışmaların bizim çalışmamızı destekler nitelikte olmasını coğrafi olarak
yakın bölgelerde yapılmış olmasına bağlayabiliriz. Bu sonuçların aksine McVeigh (2000)
doğum sonrası 200 anne ile yaptığı çalışmada yaş gruplarının fonksiyonel durumu
etkilemediğini belirlemiştir. Bunun sebebinin McVeigh’in çalışmasını adölesanlar ve yetişkin
anneler gruplamasının olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışmamızda kadınların evlilik süresi, eğitim durumu, çalışma durumu, meslek ve ekonomik
durumları ile DSFDE puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Özkan ve Sevil (2007) 191
anne ile yaptıkları çalışmada evlilik süresi ile doğum sonu fonksiyonel durum arasında
anlamlı fark olduğunu tespit etmişlerdir. Şanlı ve Öncel (2014) Antalya’da 200 anne ile
yaptıkları çalışmada yalnızca ‘Öz bakım’ alt boyutunda eğitim ile fonksiyonel durum arasında
anlamlı bir fark saptarken; genel ölçek puanında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Yine Barkin
ve ark. (2017) düşük gelirli bir ülkede 128 anne ile yaptığı çalışmada eğitim ile doğum sonu
fonksiyonel durum arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Bu sonucun bizim
çalışmamızdan farklı çıkmasının nedeninin düşük gelirli populasyona uygulanmış olması ile
açıklayabiliriz. Bizim çalışmamızın aksine Çelik ve ark. (2014) yaptıkları çalışmada annelerin
çalışma durumu ile yaşam kaliteleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bunun nedeni
loğusalık haftası 6. haftaya kadar olan annelerin örnekleme alınmasından kaynaklı olabilir.
Literatür incelemesinde Özkan (2004) Denizli’de yaptığı çalışmada annelerin mesleği ile
fonksiyonel durumları arasında yalnızca ‘Mesleki faktörler’ alt boyutunda anlamlı fark
bulurken genel ölçek ortalamasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Apay ve Pasinlioğlu
(2009) çalışmasında; annelerin ekonomik durumları ile fonksiyonel durum puanları arasında
anlamlı fark saptamışlardır. Özkan (2004) yaptığı çalışmasında bizim çalışmamıza benzer
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şekilde ekonomik durum ile doğum sonu fonksiuonel durum arasında anamlı fark
saptanmıştır.
Çalışmamızda kadınların doğum yapma şekillerine göre doğum sonu fonksiyonel durum
puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bizim çalışmamızda olduğu gibi Tulman ve
Fawcett (1988), Apay ve Pasinlioğlu’nun (2009) çalışmasında doğum şekli ile gebelik öncesi
yapılan faaliyetlere başlama arasında anlamlı fark saptanmıştır. Beji ve ark.’nın (2003) yaptığı
araştırmada; normal doğum yapanların sezaryenle doğum yapan kadınlara oranla fonksiyonel
durumun kazanılması açısından anlamlı fark olmadığı belirtilmiştir. Bağcı (2014) Konya’da
176 tane doğumsonu 4-6 haftada olan anne ile yaptığı yaşam kalitesini ölçtüğü çalışmada
doğum şekli ile yaşam kalitesi arasında anlamlı fark tespit etmemiştir. Bunun nedeni
çalışmaya katılan annelerin doğum sonu dönemde %73,9’unun eş ve aile yakınlarından destek
almış olmasından kaynaklanabilir. Genel olarak litaretüre bakıldığında normal doğum yapan
annelerin sezeryan doğum yapanlara göre daha kısa sürede gebelik öncesi yaşamına döndüğü
görülmektedir. Sezaryenle doğum yapan kadınların doğum sonrası fizyolojik iyileşmesi
normal doğum yapanlara göre daha uzun zaman alır [5]. Sezaryenle doğum, cerrahi bir
girişimdir. Ameliyat, insan vücudunun homeostazisinin bozulmasında önemli bir travmadır.
Ameliyat travması ile birlikte insan vücudunun bütün sistemleri etkilenmekte, enerji
gereksinimleri artmakta, metabolizma hızlanmakta ve vücudun direnci azalmaktadır[4]. Bu
nedenlere bağlı olarak sezaryen sonrası fonksiyonel iyileşme normal doğuma oranla daha geç
olmaktadır [16].
Çalışmamızda annelerin gebelik ve canlı doğum sayılarına göre doğum sonu fonksiyonel
durum puanlarında anlamlı fark bulunmuştur. Bizim çalışmamızda olduğu gibi Şanlı ve Öncel
(2014) ve Bağcı (2014) yaptığı çalışmalarda gebelik ve doğum sayıları ile DSFDE toplam
puan arasında istatistksel fark saptamıştır. Bunların aksine Özkan (2004), Özkan ve Sevil
(2007), Çelik ve ark. (2014) multipar ve primiparlar ile DSFDE toplam puanları ve doğum
sonu yaşam kalitesi arasında anlamlı fark saptamamıştır.
Kadınların doğum sonrası geçen süre ile DSFDE puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır.
Bizim çalışmamıza benzer şekilde Özkan (2004), Özkan ve Sevil (2007), Şanlı ve Öncel
(2014) çalışmalarında doğum sonrası geçen süre ile DSFDE toplam puanları arasında anlamlı
fark bulmuşlardır. Bizim çalışmamızın aksine Apay ve Pasinlioğlu (2009) doğum sonrası
geçen süre ile DSFDE toplam puanları arasında anlamlı fark tespit etmemiştir. Ayrıca Çelik
ve ark. (2014) çalışmalarında da doğum sonrası geçen süre ile yaşam kalitesi arasında anlamlı
fark saptamamıştır. Bunun nedeninin doğum sonu dönemi 6. ve 10. haftalarda sınırlı tutmaları
olabilir. Çünkü doğum sonu fonksiyonel durumun ve yaşam kalitesinin gebelik öncesi
dönemdeki düzeyine dönebilmesi için bu süreler yeterli değildir. Beji ve ark.(2003) doğum
sonrası fiziksel iyileşme için altı haftalık süre yeterli olmasına rağmen, ebeveynlik ve bebek
bakımı gibi artan sorumluluklara uyuma daha fazla süre gerektiğini saptamışlardır.
Çalışmamızda kadınların gebeliklerini planlama durumları ile DSFDE puanları arasında
anlamlı fark tespit edilmiştir. Benzer şekilde Özkan(2004), Özkan ve Sevil(2007), Apay ve
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Pasinlioğlu(2009) çalışmalarında gebeliği isteme, planlama ile DSFDE toplam puanları
arasında anlamlı fark bulmuşlardır. Bizim çalışmamızın aksine Şanlı ve Öncel(2014)
çalışmasında gebeliği isteme, planlama ile DSFDE toplam puanları arasında anlamlı fark
saptamamıştır.Yine Çelik ve ark.(2014) çalışmasında gebeliği isteme ile yaşam kalitesi
arasında anlamlı fark saptamamıştır. Gebeliğini planlamış anneler gebelik süreçlerini daha
istekli geçirdikleri için doğum sonrasında da fonksiyonel durumları daha pozitif
olmaktadır[4].
Kadınların bebeklerini besleme metodları ile DSFDE puanları arasında anlamlı fark
saptanmıştır ve %62,8’lik bir kısım bebeğini anne sütü ile beslemektedir. Özkan ve Sevil
(2007) çalışmamızla parelel bulgular elde ederken, Özkan (2004), Apay ve Pasinlioğlu (2009)
çalışmamızın aksine bulgular elde etmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda Bağcı (2014)
%85,2, Apay ve Pasinlioğlu (2009) %75,9 çalışmalarındaki bebek beslenmesinde yüzdelik
yoğunluluğun anne sütü üzerinde olması ile çalışmamızla benzerlik göstermektedir.
Çalışmamızda kadınların bebek bakımında ve ev işlerine yardım alma durumları ile doğum
sonrası fonksiyonel durum puanları karşılaştırıldığında, yardım alan kadınlarla almayan
kadınlar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Doğum sonrası kadınların
yorgunluk, halsizlik, endişelenme ve kaygı gibi duygular yaşaması nedeniyle, yeni rol ve
sorumluluklarına adaptasyon güçlüğü yaşadıkları bilinmektedir[17]. Bu nedenlerle doğum
sonrası dönemdeki kadınların sosyal destek almaları önemli bir konudur. Bu dönemdeki
kadınlar geçirdikleri doğum eylemi sonunda, evlerinde kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk
yaşayabilirler. Kadına başka biri tarafından ev işleri, yemek yapmak ve bebek bakımı gibi
aktivitelerde yardım edilmesi sosyal destek olarak bilinir. Sosyal destek alan doğum sonrası
dönemdeki kadınlar hem fiziksel, hem de emosyonel olarak yalnız kalmadığı gibi yanındaki
kişinin annelik deneyimlerinden de faydalanmaktadır. Böylece bu dönem, daha rahat ve
psikolojik olarak sorunsuz atlatılabilir[18]. Hung (2005)’un 861 kadın üzerinde yaptığı
çalışmada, kadınların kendi/eşinin ailesinden doğum sonrası bir ay süre ile yardım almasının,
doğum sonrası stresi önlediği ve kadınların sağlık durumlarını olumlu yönde etkilediğini
bulmuştur. Hung (2007) Tayvan’da ilk kez anne olan 435 kadın ile doğum sonrası stres ile
sosyal destek ve depresyon arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yaptığı diğer bir çalışmada,
artmış sosyal destek, postpartum depresyonun azalması ile pozitif ilişkilendirilmiştir. Klainin
ve Arthur (2009) Asya ülkelerinin kültürünü yansıtan ve Türkiye’yi de içeren 17 ülkenin
toplam 64 çalışmasını incelemiştir. Bu derlemede; Çin kültüründe iki zıt güç olan “Yin
(pozitif enerji)” ve “Yang (negatif enerji)” arasındaki dengenin yeni doğum yapmış kadında
kolay bozulabileceği inancından dolayı kadının 30 gün süre ile yalnız bırakılmadığı
belirtilmiştir. Yine bu derlemede; Tayvan, Hong Kong, Singapur ve Vietnamlı kadınların
doğum sonu dönemde 58 gün yatarak dinlendikleri, anne/kayınvalideden bebek bakımı,
yemek pişirme gibi ev içi sorumluluklarında destek aldıkları belirtilmektedir. Ayrıca
Taylandlı kadınlar geleneksel olarak doğum sonrası dönemde ev işleri, ağır fiziksel
aktiviteler, uzun yolculuklar ve belirli yiyeceklerden (et, sakatat ve baharatlı yiyecekler)
sakındıkları yine bu derlemede vurgulanmıştır. çalışmamızda bunların aksine yardım alma ile
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fonksiyonel durum arasında anlamlı fark bulunamamasının nedeni artık çekirdek aile
düzenine daha fazla yer verilmesi, eşlerin ev dışında çalıştıktan sonra evde tekrar çalışmak
istememeleri ve araştırmamızın yapıldığı yerde sosyo-ekonomik düzeyin ve eğitim şartlarının
düşük olmasından kaynaklı olabilir.
Kronik hastalık ile doğum sonrası fonksiyonel durum puanları aralarında anlamlı fark
saptanmıştır. Kronik hastalığı bulunan anneler %6,4 olarak tespit edilmiştir. Aksu (2010) 400
anneye yaptığı Edirne il merkezindeki kadınların postpartum uzun dönem sağlık
problemlerinin çalışmasında annelerin %8’inin kronik hastalığa sahip olduğunu bulmuştur.
McGovern ve ark. (2007) Minesota’da pospartum 5.haftada (n=716) ve 11.haftada (n=661)
kadın ile yaptığı çalışmada gebelik öncesi sağlık durumu ile doğumdan sonraki fiziksel sağlığı
arasında anlamlı fark bulmuştur. Annenin kronik hastalığının varlığının doğum sonunda hem
fiziksel hem de fonksiyonel iyileşme üzerinde olumsuz etkisi olacağını, anneliğe uyumda
zorlaştırıcı bir faktör olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışmamızda annelerin fiziksel yakınmaları incelenmiş ve %82,3’ünün uyku problemleri,
%74,9’unun yorgunluk, %60,6’sının baş ağrısı, %56,3’ünün omuz-boyun ağrısı, %45,7’sinin
bel ağrısı olduğu tespit edilmiştir. Kadınların postpartum dönemdeki, meme problemleri
arasında %36,0 ile memede ağrı, ürogenital problemlerde %44,3 ile stres inkontinans,
gastrointestinal problemlerde %43,8 ile distansiyon ilk sırayı almıştır. Kadınların fiziksel
sağlık sorunlarından uyku problemi, baş ağrısı ve bel ağrısı olanlarla olmayanlar arasında
istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. Aksu (2010) kadınlardaki postpartum 6. haftada en sık
görülen fiziksel sağlık problemlerinin sırası ile yorgunluk %77,5, uyku problemleri %76,0,
baş ağrısı %58,8, %57,8 ile bel ağrısı, meme probleminin %57,5 ile meme ucunda çatlama,
ürogenital problemlerin %61,3 ile dizüri, gastrointestinal problemin %49,0 ile kabızlık
olduğu saptanmıştır. Aksu ve Çatalgöl (2017) Balıkesir il merkezinde 420 kadın ile
‘kadınların doğum sonrası uzun dönem fiziksel sağlık problemleri ve algıladıkları sağlık
düzeyi ile ilişkisini’ araştırdığı çalışmasında doğum sonrası 1 yılsonunda en sık görülen sağlık
problemlerinin; yorgunluk %43,9, uyku problemleri %31,8 kabızlık %12,5, hemoroid %12,6
ve disparoni %9,5 olduğu tespit etmiştir. McGovern ve ark. (2007) Minesota’da pospartum
5.haftada (n=716) ve 11.haftada (n=661) kadın ile yaptığı çalışmada 5. haftada %63,8
yorgunluk, %49,6 baş ağrısı, %43,3 sırt boyun ağrısı, %60,3 meme rahatsızlıkları, %27,4
konstipasyon, %23,6 hemoroid tespit etmiştir. Pospartum 11.haftada olan kadınlarda %43,4
yorgunluk, %41,6 baş ağrısı, %37,8 sırt boyun ağrısı, %18,8 meme rahatsızlıkları, %13,8
konstipasyon, %12,6 hemoroid tespit etmiştir. McGovern ve ark. (2006, 2007) yapmış
oldukları bu çalışmalarda doğum sonrası 5. haftada işe başlayan kadınlarda sık olarak
yorgunluk, meme sorunları ve cinsel istekte azalma, daha az sıklıkla da baş ve boyun ağrısı,
konstipasyon ve hemoroid, terleme ve sıcak basması gibi komplikasyonlar belirlenmiştir. 11.
haftada bu komplikasyonların azaldığı ve iş yeri tarafından desteklenenlerde yorgunluk ve iş
stresinin daha az görüldüğü saptanmıştır. Kadının sağlığını etkileyen faktörler arasında;
gebelik öncesi sağlığın iyi olması, doğum öncesi yorgunluğun olmaması, iş ve evdeki
aktiviteler üzerinde kontrol sahibi olunması, iş yerinde ve evde sosyal destek alınması ve iş
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stresi az olması gerektiği belirtilmektedir. Rychnovsky (2007) Amerika’da 109 doğum sonrası
aktif çalışan kadın asker ile ‘Postpartum fatigue in the active-duty military woman;
Askeriyede aktif görevli kadınlarda pospartum yorgunluk’ çalışmasında pospartum 6. haftada
yorgunluk ile fonksiyonel durum arasında anlamlı fark bulmuştur. çalışmamızın aksine
yorgunluk ile anlamlı fark bulmalarının nedeni, çalışmamızda aktif olarak çalışan kadın
yüzdesinin az olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

SONUÇLAR
 Doğum sonu fonksiyonel durum envanterinden, annelerin %51,2’si 39-71 puan(düşük),
%48,8’i 72-116 puan(yüksek) almıştır. Doğum sonu fonksiyonel durum ortalamın altında
bulunmuştur.
 Kadınların %93,6’sının kronik hastalığı bulunmadığı, %82,3’ünün uyku problemleri,
%74,9’unun yorgunluk, %60,6’sının baş ağrısı, %56,3’ünün omuz-boyun ağrısı,
%45,7’sinin bel ağrısı olduğu tespit edilmiştir. Kadınların postpartum dönemdeki, meme
problemleri arasında %36,0 ile memede ağrı, ürogenital problemlerde %44,3 ile stres
inkontinans, gastrointestinal problemlerde %43,8 ile distansiyon ilk sırayı almıştır.
 Kronik hastalığı, uyku problemi, baş ağrısı, omuz boyun ağrısı ve bel ağrısı ile DSFDE
puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur.
 Yaş, eğitim durumu, evlilik süresi, ekonomik durum, çalışma durumu ve meslek ile
DSFDE puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur.
 Gebelik ve doğum sonu öykülerinden; doğum şekli, gebelik ve canlı doğum sayısı, gebeliği
planlama, doğum sonrası geçen süre ve bebek beslenmesi metodu ile DSFDE puanları
arasında anlamlı fark bulunmuştur.
 Bebek bakımında ve ev işlerinde yardım alma ile DSFDE puanları arasında anlamlı fark
olmadığı bulunmuştur.

ÖNERİLER
 Annelerin doğum sonu fonksiyonel durumlarının daha iyi olması için gebelik ile başlayan
bir daha fonksiyonel bir gebe takip- izlem ve eğitim sürecine alınması,
 Annelerin doğum öncesi ve sonrası olarak fiziksel, mental ve ruhsal sağlıklarının bütüncül
olarak değerlendirilmesi,
 Hemşire ve ebelerin, doğum sonrası değişen durum ve rollere adaptasyon için annelere
gebelik dahil olmak üzere doğum sonu dönemde destek olması ve ev ziyaretleri ile bu
durumun pekiştirilmesi,
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 Annenin doğum sonu fiziksel ve psikolojik desteklerinin belirlenmesi ve bu desteklerin de
anne ile birlikte bilgilendirilmesi,
 Doğum sonu altı hafta olarak bilinen fiziksel iyileşme süresi gebelikten önceki fonksiyonel
duruma dönülebilmesi için yeterli bir süreç değildir. Bu yüzden doğum sonu takipler
fonksiyonel iyileşmeyi de göz önüne alarak daha geniş bir döneme yayılması ( en az 6 ay )
ve fiziksel durumun da fonksiyonel durum ile karşılaştırıldığı çalışmaların arttırılması
önerilmektedir.
 Ayrıca araştırmanın sağlığı açısından daha sonra yapılacak olan benzer çalışmalarda
araştırmanın çok merkezli olarak, ekonomik ve sosyal statüleri farklılık gösteren kadınlar
arasında ve doğum sonu dönemde daha önce çalışılan işe dönebilecek kadar bir sürenin
geçmiş olmasına dikkat edilerek planlanması önerilmektedir.

KAYNAKÇA
1.

Aksu, Ç.S. (2010). Edirne İl Merkezindeki Kadınların Postpartum Uzun Dönem Sağlık
Problemlerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora
tezi, 148 sayfa, Edirne, (Prof. Dr. Füsun Varol, Doç. Dr. Nevin H. Şahin).

2.

Aksu, S., Çatalgöl, Ş. (2017). Kadınların doğum sonrası uzun dönem fiziksel sağlık
problemleri ve algıladıkları sağlık düzeyi ile ilişkisi. KASHED, 3(2), 22-42.

3.

Apay, E.S., Pasinlioğlu, T. (2009). Kesitsel bir çalışma: Kadınların doğum sonrası
fonksiyonel durumlarının incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1,
20-29.

4.

Bağcı, S. (2014). Annelerin doğum sonunda yaşadıkları sorunlar ve yaşam kalitesi ile
ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 68 sayfa,
Konya, (Yrd. Doç. Dr. Kamile Altuntuğ).

5.

Barkin, J.L., Willis, B.G., Hawkins, C.K., Thomas, T., Beals, L., Bloch, J.R. (2017).
Semantic assessment of the barkin index of maternal functioning in a medically
underserved obstetric population. Perspetives in Psychiaric Care, 53(2), 95-103. doi:
10.1111/ppc.12141

6.

Beji, K.N., Coşkun, A., Yıldırım, M.G. (2003). Doğum olayının annenin fonksiyonel
durumu üzerine etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1, 22-29.

7.

Beydağ, K.D. (2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. Türk
Silahlı Kuvvetleri Hekimlik Bülteni, 6(6), 479-484.

8.

Çelik, S.A., Türkoğlu, N., Pasinlioğlu, T. (2014). Annelerin doğum sonu yaşam
kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 151157.

65

9.

Darvill, R., Skirton, H., Farrand, P. (2010). Psychological factors that impact on
women’s experiences of first-time motherhood: A qualitative study of the transition.
Midwifery, 26(3), 357-66. doi: 10.1016/j.midw.2008.07.006

10.

Fawcett, J., Tulman, L., Myers, S. (1988). Development of the inventory of functional
status after childbirth. Journal of Nurse Midwifery, 33(6), 252-260. doi:
10.1016/0091-2182(88)90080-8

11.

Hung, C.H. (2005). Women’s postpartum stress, social support, and health status.
Western
Journal
of
Nursing
Research,
27(2),
148-159.
https://doi.org/10.1177/0193945904270913

12.

Hung, C.H. (2007). Psychosocial features at different periods after childbirth.
Kaohsiung J Med Sci, 23, 71-79. doi: 10.1016/S1607-551X(09)70378-X

13.

Johnson, J.Y. (2010). Maternal Neonatal Nursing, Clarified Self-teaching Guide. (Çev.
Taşkın, L., Çiçek, N. Anne Yenidoğan Hemşireliği, Açıklığa Kavuşturulmuş Kendi
Kendine Öğrenim Rehberi). Palme, Ankara.

14.

Klainin, P., Arthur, D.G. (2009). Postpartum depression in asian cultures: A literature
review. International Journal of Nursing Studies, 46(10), 1355-1373. doi:
10.1016/j.ijnurstu.2009.02.012

15.

McGovern, P., Dowd, B., Gjerdinger, D., Dagher, R., Ukestad, L. (2007). Mothers’
health and work-related factors at 11 weeks postpartum. Annals of Family Medicine,
5(6):519-527. doi: 10.1370/afm.751

16.

McGovern, P., Dowd, B., Gjerdinger, D., Gross, C.R., Kenney, S., Ukestad, L.,
McGaffery, D., Lundberg, U. (2006). Postpartum health of employed mothers 5 weeks
after childbirth. Annals of Family Medicine, 4(2): 159–167. doi: 10.1370/afm.519

17.

McVeigh, C., Smith, M.A. (2000). Comparison of adult and teenage mother’s self
esteem and satisfaction with social support. Midwifery, 16(4), 269-276. doi:
10.1054/midw.2000.0226

18.

Özkan, S. (2004). Doğum sonrası fonksiyonel durum envanterinin geçerlilik
güvenilirlik çalışması. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 123 sayfa,
(Doç.Dr. Ümran SEVİL).

19.

Özkan, S., Sevil, Ü. (2007). Doğum sonrası fonksiyonel durum envanterinin geçerlilik
ve güvenilirlik çalışması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(3), 199-208.

20.

Rychnovsky, J.D. (2007). Postpartum fatigue in the active-duty military woman.
JOGNN, 36(1):38-46. doi: 10.1111/j.1552-6909.2006.00112.x

21.

Şanlı, Y., Öncel, S. (2014). Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve
etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Turk J Society Obstet Gynecol, 2, 105-114. doi:
10.4274/tjod.82574

66

22.

Taşkın, L. (2012). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset, Ankara.

23.

Tullman, L., Fawcett, J. (2003). A Theory-Based Study Of Adaptation To Change.
Springer, New York.

24.

Tulman, L., Fawcett, J. (1988). Return of functional ability after childbirth. Nursing
Research, 37(2), 77-81.

67

TO CONTROL AND OPTIMIZE THE RESPONSE OF CRITICAL COMPONENTS
OF MANDREL
Chandrika Wagle
Savitribhai Phule Pune University, Mechanical Engineering, Pune, INDIA.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7606-5930
Abhishek Dabb
Savitribhai Phule Pune University, Mechanical Engineering, Pune, INDIA.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7905-2852
Chetanraj Patil
Savitribhai Phule Pune University, Mechanical Engineering, Pune, INDIA.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1457-2347
Shruti Dixit
Savitribhai Phule Pune University, Mechanical Engineering, Pune, INDIA.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3668-2018

ABSTRACT
The mandrel is the critical part of the rolling mill operation. Mandrel consists of several
components which sometimes encounter unfortunate failures. These components include
wedge, mandrel shaft, pull rod, or segments. In this thesis design and optimization of the
wedge and mandrel shaft is carried out. To design the wedge there is a need to calculate
which governing parameter while designing of the wedge is the 3D modeling and simulation
of the wedge is carried out using solid works software.
The paper includes the optimization of the shaft. As the mandrel shaft was failed during
working so there is a need to optimize that shaft. The cause of the failure of the mandrel shaft
was due to fatigue failure. So first of all fatigue failure analysis of shaft is done. For fatigue
failure analysis the S-N curve has been created by considering various endurance limit and
endurance limit correcting factors. Further study shows that the shaft was susceptible to
fatigue so it needs optimization. By considering various values of the fillet radius
optimization is carried out. The shaft is then modeled and simulated in the Ansys v 12.
Keywords: Ansys, Components, Mandrel, Optimization

INTRODUCTION
A.

MANDREL

Mandrel is a very important part of rolling mill and strip processing line industry. The
mandrels used are of expanding and collapsing type of mandrel to account for the loading and
unloading of the coil. When mandrel is used for uncoiling of the coil then it is called uncoiler
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type mandrel or uncoiler and when this mandrel is used for recoiling of the coil then it is
called recoiler type of mandrel or recoiler. Mandrels are capable of providing the high
forward tensions that may be required in rolling, as strip as stretch leveled and wound tightly
and uniformly on the mandrel drum. A single mandrel tension reel is generally used at the
delivery end of a cold strip reduction mill for strip coiling. The use of such single mandrel
tension reels for coiling strip in modern cold strip reduction mills presents a number of
problems which are mainly due to the weight of the coils to be handled, tension in the strip
and also to the high speeds at which the strip issues from the mill. First, excessive time is
required to remove the finished coil from one end of the tension reel. Secondly, mandrel
deflection is experienced due to excessive forces over the mandrel length which can create
defects in the coil and impose undue wear on the mandrel bearings which support the mandrel
at one end. In this regard, when excessively heavy coils are being wrapped on the tension reel,
it is also necessary to provide an outboard bearing support on the normally unsupported end
of the tension reel mandrel. In addition, expensive heavy duty mandrel bearings are required
to support the coil. Conventional tension reels also require the use of expensive coil stripper
equipment to remove the coils from the tension reel mandrel for further processing.
Furthermore, where coil sleeves are used, considerable valuable time is consumed in
mounting the next sleeve into position endwise over the mandrel. Furthermore the mandrels
can also be classified according method used for expansion and collapse of the mandrel. First
one is in out wedge type mandrel as shown in fig.1 and other one is quill type mandrel as
shown in fig. 2. Generally the in out wedge type mandrel is used for recoiler and quill type
mandrel for uncoiler.

Fig. 1 Quill Type Mandrel
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Fig.2 In-out wedge type Mandrel and its Critical Components
A.

General Working Principle of Mandrel

Fig .3 Section of Mandrel
Fig.3. shows the general working of mandrel. A mandrel used in a line processing sheet
material and cold rolling includes a segmented drum that is expandable from a contracted
position to an expanded position. To enable the drum to accommodate coils of sheet material
having different internal diameters, a sleeve consisting of sleeve segments which match the
segments of the drum is installed on the drum and is expandable and contractible therewith. A
cradle moved by a coil cart is transportable to a position circumscribing the sleeve. The cradle
includes magnets, which hold the sleeve in the expanded position after the sleeve is
disengaged from the drum, to thereby permit removal of the sleeve. When the sleeve is
reinstalled on the drum, the cradle transports the sleeve to its position circumscribing the
drum, the drum is then expanded, and the sleeve is secured to the drum, whereupon the cradle
is transported away from the drum and sleeve.
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OBJECTIVE


Analyzing the wedge of the in out wedge type mandrel to avoid the failure of the

wedge. Carry out the analysis cases by using solid works.


Carry out the failure analysis and optimization of the failed shaft of the quill type

mandrel to avoid further failure.


Carry out the analysis of the shaft using ANSYS v12.

STRESS CALCULATION FOR SHAFT
The shaft of the uncoiler mandrel is failed so first of all it needs to calculate the various kinds
of stresses acting on the mandrel shaft. And to avoid the fatigue failure of shaft theses
calculated stresses must be compared with the endurance limit.
There are three stresses of concern in this problem
1. Shear from the dead weight
2. Torsion form the strip tension
3. Bending from the cantilevered weight
Coil Diameter = 1800 mm
Eye Diameter =510 mm
Strip Width =1300 mm
Tension in the strip = 2000 Kgf
Coil Weight =25000 Kg
Sut = 800 MPa
Syt = 600 MPa
D = Outer Diameter of Shaft = 267 mm
d = Inner Diameter of Shaft = 95 mm
A. Shear Stress from Dead weight of Coil
σ=
Area @Failure =

F
A
π 2
(D − d2 )
4
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π
(2672 − 952 )
4

Area @Failure =

Area @Failure = 48902.03 mm2
𝜎=

27000 ∗ 9.81
48902.03

𝜎 = 5.41 𝑁⁄𝑚𝑚2
B. Torsion Stress from Strip Tension
𝜏=

𝑇𝑐
𝐽

T=Torque from strip tension
𝑇=

1800
∗ 20000
2

𝑇 = 18 ∗ 106 𝑁 − 𝑚𝑚
𝐽=
𝐽=

𝜋
(𝐷4 − 𝑑 4 )
32

𝜋
(2674 − 954 )
32

𝐽 = 490.93 ∗ 106 𝑚𝑚4
𝑐=

267
2

𝑐 = 133.5 𝑚𝑚
𝜏=

𝜏=

𝑇𝑐
𝐽

18 ∗ 106 ∗ 133.5
490.93 ∗ 106

𝜏 = 4.89 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝜏 = 4.89 𝑀𝑃𝑎
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C. Bending Stress from Coil Weight:
𝜎𝑏 =

𝑀
𝐼 ⁄𝐶

𝐼 𝜋𝑑 3
=
𝐶
32
𝐼 𝜋(267)3
=
𝐶
32
𝐼
= 1.86 ∗ 106 𝑚𝑚3
𝐶
Determining the bending moment at the point of failure will require some preliminary
calculations.
Self-Weight of the shaft is 1340 Kg acting at the center of gravity of the shaft
Calculating the reaction forces at the bearing support,
Fig. 5 shows the positions of the bearing support, coil weight and the self-weight of the shaft.

D. Evaluating the life of the shaft
Life of the shaft can be calculated from the following data
σa 1
N = ( ) ⁄b
a
Where
a=

(fSut )2
Se

The life of the shaft is 8 ∗ 105 cycles only.
E. Selection of Optimum Fillet Radius
For fillet radius 8:Calculating the endurance limit modifying factors for fillet radius of 8 mm.
Based on that calculating the endurance limit.
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ka

0.788

kb

0.7227

kc

1

kd

1

kt

2.19

kf

2.13

ke

0.471

Se

107.73 MPa

For fillet radius 9:Calculating the endurance limit modifying factors for fillet radius of 9 mm.
Based on that calculating the endurance limit.
ka

0.788

kb

0.7227

kc

1

kd

1

kt

2.02

kf

1.969

ke

0.507

Se

115.67 MPa

For fillet radius 10: Calculating the endurance limit modifying factors for fillet radius of 10
mm. Based on that calculating the endurance limit.
ka

0.788

From above calculations and tables it is clear that the providing a fillet radius of 10 mm is
best for the shaft to live for infinite number of cycles.
3D Modeling and Finite Element Analysis of Shaft
ANALYTICAL MODELING
The 3D modeling of the failed shaft is done in the GUI of the ANSYS Workbench V12. As
shown in the fig. 6 the arrow pointed area is our failure zone. The fillet radius provided at the
failure step is of 7 mm.
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Fig. 6. 3D Shaft Model
F. Meshing
The above 3D model of the shaft has been meshed in the ANSYS v12. The meshing used is
the solid mesh. Here we are using 2nd order tetrahedron element means the midside nodes in
the element are kept. Which is obviously increases the accuracy of the solution.
Type of Element: Tetrahedron
No. of Nodes: 1036581
No. of Elements: 725001
Mid side Node: Kept
Element size: 13 mm

Fig. 7 Meshed 3D Shaft Model
G. Constraints and Forces:
The mandrel shaft is supported on two spherical roller bearings. For doing the static structural
analysis we are considering these two supports as fixed. That is shown in fig.7
The force applied on the shaft is the weight of the coil total weight of the coil is 25 Tonne.
This weight of coil is exerted on the segment area of the mandrel shaft. Force on shaft is
shown in the fig. 8
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Fig. 8 Constraints and forces on Shaft
Material Specifications:
The material used in this analysis is EN24 having following properties
Yield Strength=600 MPa
Ultimate Tensile Strength = 800 MPa
Young’s Modulus of Elasticity= 210 GPa
Poisson's ratio = 0.32
Mass Density = 7850 Kg⁄m3
H. Stresses:
After applying the constraints and forces the 3D model of shaft has been solved for static
structural analysis in ANSYS v12. The solution of the von-Mises stresses has been shown in
the following fig 7.4. From the fig 7.4 we can get to know that the maximum stresses coming
in the shaft are at the same location where the actual failure of the shaft occurred.
Max. Stress= 205.64 Mpa
Min. Stress= 2.7e-7 Mpa
İ. Deflection:
The deflection in the mandrel shaft is as shown in the following fig. 9

Fig. 9 Deflection of Mandrel
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RESULTS AND CONCLUSION
J. Wedge Analysis Results:
In the analysis of the wedge it is found that the if we replace the current combination of the
wedge liner and base metal from al bronze, cast alloy steel to al bronze, alloy steel then there
is 10% decrease in the deformation of the wedge
The Von Mises stresses are well below the yield strength of the material.


The best combination of liner thickness and penetration of it into base material is 9

mm thick liner and 8 mm.
B. Optimization of shaft results
1. Analytical Results:
TABLE I
FILLET RADIUS AND ENDURANCE LIMIT
Fillet Radius

Endurance Limit

7

101.82

8

107.73

9

115.67

10

116.63

16

136.08

Endurance Limit
(MPa)

Fillet Radius Vs Endurance Limit
200
0
0

5

10

15

20

Fillet Radius (mm)

Fig. 10. Fillet Radius Vs Endurance Limit
2. ANSYS Results:


Ansys result shows that the maximum stresses coming in the shaft are at the step or

the region where the actual failure of shaft occurred


As the maximum stresses showed by the ansys are about 205 MPa. This is because

there is geometric discontinuity in the shaft.
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This geometric discontinuity is not considered by the software while solving for the

maximum stresses. As the solver shows results for a max stresses but these max stresses
coming in the component are for just for one or two nodes and theses high stresses are due to
the distortion of the element occurring at the stress concentration area.


To account for this geometric discontinuity or stress concentration we need to plot the

graph of stress Vs nodal distance.


From the following graph the actual stress developed in shaft are about 118 MPa.

Fig. 11Stress Vs Nodal Distance


The studies executed in the scope of both stress and fatigue analyses of the mandrel

shaft have revealed the following.


The analytical calculation shows that the shaft is susceptible to the fatigue failure.



The currently provided fillet radius of 7 mm at the step is not enough to account for

fatigue.


The fillet radius must be modified to the 10 mm, to account for fatigue, to have factor

of safety in fatigue more than one.


The analytical calculation shows that there is failure of the shaft at the step as the

induced bending stresses in the shaft are more than the endurance limit.


The major factor that is controlling the stresses at the step is the fillet radius provided

at the step.


If we go on increasing the fillet radius there is considerable increase in the endurance

limit.
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ÖZET
Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), dünya genelinde üretimi en fazla yapılan yemeklik tane
baklagiller familyasına ait bir bitkidir. Endüstri ya da Sanayi Devrimi olarak adlandırılan, 18.
ve 19. Yüzyılda başlayan ve günümüz itibariyle birçok değişimin ve buluşun öncülüğünü yapan
bu dönemin paralelinde değişen ve gelişen dünya nüfusuyla birlikte çevre kirliliği diye bir
sorunu günümüze taşımıştır. Bilhassa, günümüz itibariyle artmaya devam eden bu sorun, birçok
unsurdan meydana gelmiştir. Ancak konumuz itibariyle ele aldığımız ağır metal kirliliği
karşılaşabileceğimiz en önemli sorunlardan birdir. Zira ağır metal kirliliği, hemen hemen her
canlı organizma üzerinde toksik etkiye sahip bir problemdir. Periyodik tabloda 2A grubundan
6A grubuna kadar yer alan ve yoğunluğu 5 g/cm3’den fazla olan elementlere ağır metal
denilmektedir. Bazı ağır metaller (selenyum, bakır, çinko, demir ve nikel vb.) bitki besin
elementleri arasında yer alan ve kofaktör olarak enzim sisteminde görev alan elementlerdir. Bu
anlamda bitkiye fayda sağlarken bu ağır metallerin bile belli bir dozun üzerinde olması bitki
bünyesinde tahribatlara neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda en fazla bahsi geçen ağır
metaller, krom (Cr), kurşun (Pb), gümüş (Ag), kadmiyum (Cd), demir (Fe), selenyum (Se),
bakır (Cu), kobalt (Co), nikel (Ni), çinko (Zn), mangan (Mn), civa (Hg) ve arsenik (As)’dir. Bu
ağır metallerin öncelikli olarak bitki kök sistemi üzerinde ve daha sonrası ise gövde ve yaprak
üzerinde negatif anlamda etkili olduğu bilinmektedir.
Fasulye bitkisi sadece insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olmakla kalmaz, aynı
zamanda köklerinde bulunan rhizobium bakterileri vasıtasıyla havadaki serbest azotu toprağa
getirerek toprağın ve dolayısıyla bitkinin azot ihtiyacının karşılanmasında da önemli rol oynar.
Sonuç olarak ağır metal bulaşmış topraklarda fasulye üretebilmek yıllık ürün artışında önemli
bir kazanç olacaktır. Bu konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar humik asit ve tavuk gübresi
uygulamalarının ağır metallerin etkilerini ortadan kaldırmada veya azaltmada etkili olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), Ağır Metal, Organik Madde

ABSTRACT
Bean (Phaseolus vulgaris L.) is a plant belonging to the legumes’ family, which is the most
produced edible grain in the world. This period, which is called the Industrial or Industrial
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Revolution, started in the 18th and 19th centuries and has led to many changes and inventions
as of today, has brought a problem called environmental pollution to the present day with the
changing and developing world population. In particular, this problem, which continues to
increase as of today, consists of many elements. However, heavy metal pollution is one of the
most important problems we may encounter. Because heavy metal pollution is a problem that
has a toxic effect on almost every living organism. Elements from Group 2A to group 6A in the
periodic table and whose density is more than 5 g/cm3 are called heavy metals. Some heavy
metals (selenium, copper, zinc, iron and nickel etc.) are the elements that are among the plant
nutrients and take part in the enzyme system as cofactors. In this sense, the presence of these
heavy metals, which benefit the plant, above a certain dose causes destruction within the plant.
The most mentioned heavy metals in the studies are chromium (Cr), lead (Pb), silver (Ag),
cadmium (Cd), iron (Fe), selenium (Se), copper (Cu), cobalt (Co), nickel (Ni), zinc (Zn),
manganese (Mn), mercury (Hg), and arsenic (As). It is known that these heavy metals have a
negative effect primarily on the root system of the plant and then on the stem and leaves.
The bean plant not only has a very important place in human nutrition but also plays an
important role in meeting the nitrogen needs of the soil and therefore the plant by bringing the
free nitrogen in the air to the soil through the rhizobium bacteria in its roots. As a result, being
able to produce beans in heavy metal contaminated soils will have been an important gain in
annual product increase. The previous studies, which were related to this subject have shown
that humic acid and chicken manure applications are effective in eliminating or reducing the
effects of heavy metals.
Keywords: Beans (Phaseolus vulgaris L.), Heavy Metal, Organic Matter
GİRİŞ
Fasulye bitkisi (Phaseolus vulgaris L.) gen merkezi bakımından Amerika ve Güney Asya orjinli
olup, ılıman-sıcak iklimlere iyi uyum sağlamış ve bu yüzden dünya genelinde çok geniş
alanlarda ekim olanağı bulmuş bir sıcak iklim bitkisidir. Ayrıca bitkinin çimlenme döneminde
sıcaklığa olan hassasiyeti aynı zamanda çiçeklenme döneminde düşük neme ve kuraklığı karşı
aynı düzeyde ortaya çıkmaktadır (Şehirali, 1988). Gelişmekte olan ülkelerde yemeklik tane
baklagiller içerisinde en önemli olan bitki fasulye bitkisidir (Aragao ve ark., 1995). Ayrıca
fasulye, ülkemiz açısından insan beslenmesinde çok önemli bir karbonhidrat ve protein (%2230) kaynağıdır (Akçin, 1988).
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Şekil 1. Dünya taze ve kuru fasulye üretim miktarlarının ülkelere göre dağılımı (FAO, 2019).

Şekil 1’de görüldüğü gibi, dünya genelinde toplam 1.649.711 ha alanda taze fasulye ekimi
yapılarak 26.066.183 ton taze ürün ve 33.066.183 ha alanda kuru fasulye ekimi yapılarak
28.902.672 ton kuru ürün elde edilmiştir. Çin dünya taze fasulye üretiminin %83.43’nü elde
ederken, Myanmar ise kuru fasulye üretiminin %20.23’nü yetiştirmektedir. Fasulye üretiminde
dünyada ilk beş ülke ele alınmıştır (FAO, 2019).
Bitki gelişimi üzerinde önemli ölçüde fayda sağlayabilen ve doğada sıklıkla görülebilen ağır
metallerden Nikel (Ni), Bakır (Cu), Molibden (Mo), Mangan (Mn) ve Kobalt (Co) gibi
metallerin yanı sıra Alüminyum (Al), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) ve Arsenik (As)
benzeri kimi ağır metaller ise bitki gelişimine zarar vermektedirler. Her iki metal grubu gerek
faydaya ve gerekse zarara dönük ele alındığında metallerin bitkide gereğinden fazla bulunması
generatif ve vejetatif gelişim evrelerine olumsuz yönde tesir etmektedirler (Gür ve ark., 2004).
Endüstriyel üretimin sanayi devriminden sonra hızlı bir biçimde gelişmesiyle birlikte çevre
kirliliğinin de artma meydana gelmiştir. Hızla artan dünya n nüfusuna paralel olarak teknolojik
anlamda gereksinimlerin karşılanması için büyük atılımlar gerçekleşmiş ve bu atılımların bir
neticesi olarak çevre kirliliği tanımı sıklıkla haber konusu olmuştur. Ağır metal kirliliği, kendi
içerisinde birçok öğeden oluşan çevre kirliliğinin en önemli bileşenlerinden biri olmuştur
(Çirka, 2021)
Toprak kirliliği ve ağır metal kirliliği
Havada asılı kalan partikül maddeler için deniz ve hava en önemli kaynaklardan biridir. Toz,
rüzgâr vasıtasıyla topraktan havaya ve denizden dalgalanma esnasında buharlaşan su ile birlikte
atmosfere karışmaktadır. İnsan aktivitelerinin en önemli bileşenlerinin başında ulaşım, yakıt
kullanımı ve endüstri çalışmaları gelmektedir (Özyılmaz, 2000). Sadece toprak yüzeyinde
kullanılan kimyasal uygulamalar değil aynı zamanda gerek atmosferde ve gerekse suda
meydana gelen kirlenmeler toprak ve bitki arasındaki doğal dengeyi tahrip etmektedir. Ortaya
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çıkacak bu gibi tahripler uzun ve kısa vadede farklı şekillerde olabilir. Misal olarak atmosferde
kirlenmeye neden olan kimi gazlar kısa vadede bitkinin zarar görmesine neden olurken, uzun
vadede ise toprağın üretim yeteneğini etkileyecek şekilde bozulmalara yol açabilir (Apaydın,
2005). İnsan aktivitelerinin bir sonucu olarak toprakta biriken çeşitli bileşikler, topraktaki
yaşam döngüsüne, toprakta yaşayan bitki örtüsüne ve ayrıca bu bitkilerden beslenen canlılar
üzerinde toksik etkiyle tesir etmektedir. Bu şekilde toprağın zarar görmesine ve toprağın verim
kalitesinin düşmesine kadar geniş bir etkiye sahip olan bu kirliliği, toprak kirliğinin başka bir
tanımı olarak nitelendirebiliriz (Özbek, 2010)
Toprak kirliliği kendi içerisinde değerlendirildiğinde, ağır metal kirliğinin en önemli kirlilik
olduğu aşikârdır. Topraklara karışan ve orada biriken ağır metaller, topraktaki mikrobiyal
aktivitenin, toprak verimliliğinin, biyolojik çeşitliliğinin zarar görmesine, ürünlerde verim
kayıplarına ve besin zinciri vasıtasıyla sıcakkanlı canlılarda zehirlenme şeklinde ortaya
çıkabileceği gibi gerek çevre ve gerekse insan sağlığı açısından birçok sorunun kaynağını
oluşturabilmektedirler. Bu arada ağır metallerin kaynağı birkaç unsura bağlıdır. Bunlar toprağın
oluşum esnasında ortaya çıkabileceği gibi biyolojik arıtma çamurlarının toprağa akıtılması,
hayvan gübresi, atmosfer ile meydana gelen taşınmalar ve evsel atıkların uzaklaştırılması gibi
bir takım olaylar neticesinde ortaya çıkabilmektedir (Özay ve Mammadov, 2013).
Ağır metal tanımı ve kaynakları
Genel bir tabir ile atom numarası 20’den büyük ve yoğunluğu 5g/cm3’den fazla olan, metal
kirliliğini ve toksisiteyi meydana getiren metallere ağır metaller denilmektedir (Apaydın,
2005). Kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), krom (Cr), kobalt (Co), nikel (Ni), civa (Hg), demir (Fe),
bakır (Cu) ve çinko (Zn) gibi elementler bu grup içerisinde yer almaktadır (Özkan, 2009). Ağır
metalleri diğer toksik elementlerden ayıran özellik, insan tarafından elde edilebilir ya da yok
edilebilir olmamalarıdır. Çevre kirliliğinde çok önemli bir yere sahip olan ağır metaller
(Karaçağıl, 2013), atmosferde farklı kaynaklardan inerek yaş ve kuru çökme şeklinde toprağa,
yüzey sularına ve böylece yer altı sularına karışarak söz konusu ekolojik sistemi tahrip
edebilmektedirler. Kimi anataşlar, mineral gübreler, kentsel atıklar, motorlu araçların egzoz
gazları, madencilik, atıksular ve biyositler ağır metallerin başlıca kaynaklarını
oluşturmaktadırlar (Önder, 2012).
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Tablo 1. Sanayi alanında ortaya çıkan ağır metal kaynakları (Özkan, 2009)
Kadmiyum

Krom

Bakır

Civa

Kurşun

Nikel

Kalay

Çinko

(Cd)

(Cr)

(Cu)

(Hg)

(Pb)

(Ni)

(Sn)

(Zn)

Klor-alkali Üretimi

1

1

0

1

1

0

1

1

Kâğıt Endüstrisi

0

1

1

1

1

1

0

0

Petrokimya

1

1

0

1

1

0

1

1

Demir-Çelik Sanayi

1

1

1

1

1

1

1

1

Enerji Üretimi
(Termik)

1

1

1

1

1

1

1

1

Gübre Sanayi

1

1

1

1

1

1

0

1

Endüstri

Bitkilerdeki ağır metal stresi
Gerek sanayi işlevleri ve gerekse tarımsal üretime dönük yapılan işlemler neticesinde yeraltı ve
yer üstü sularında meydana gelen kirlenme düzeyi her geçen günle birlikte artamaya devam
etmektedir. Bu gibi kaynaklardan toprağa bulaşan ağır metaller, bitkilerde ağır metal stresine
sebep olmaktadırlar. Demir, bakır, çinko, kobalt ve mangan gibi bazı ağır metaller bitki gelişi
açısından önemli olduklarından dolayı büyüme ortamında bulunmaları gerekmektedir. Ancak
bu gibi ağır metallerin bitki bünyesinde gereğinden fazla olması bitkide ciddi hasarlanmalara
yol açmaktadırlar. Bu hasarların başında enzim aktivitesinin engellenmesi gelmektedir. Ayrıca
ağır metaller elektron aktarımında işleme girerek solunum ve fotosentez olayını negatif
anlamda etkilerler. Buna karşın bitkiler ağır metal stresi karşısında bir takım savunma hatları
oluşturmuşlardır. Bunların başında ağır metallerin tuz kristalleri içerisinden atılması ve metale
daha az toleranslı bitki dokularından uzaklaştırılması gibi birkaç mekanizma gelmektedir
(Maksymiec, 2007; Redondo-Gómez, 2013).
Bitkilerde ağır metal işlevleri
Düşük oranlarda bazı ağır metallerin bitki gelişiminin sürdürülebilirliğinde kofaktör olarak
önemli derecede rol üstlendikleri bilinmekle beraber, bilhassa bakır elementinin bu anlamda
bitki bünyesinde enzim sistemindeki işlevselliği iyi bir örneklik teşkil etmektedir. Bu anlamda
bakırın elementi, fotosentetik elektron sevkiyatında çok önemli bir görev üstlenmektedir
(Raven ve ark., 1999). Ayrıca bakır (Cu), selenyum (Se), demir (Fe), çinko (Zn), ve nikel (Ni)
gibi bazı ağır metaller, bitki bünyesinde kofaktör olarak vitaminlerin ve hormonların yapısında
görev aldıklarından dolayı hayati anlamda çok önemli bir yere sahiptirler. Ancak belirli bir
yoğunluğun (1-10 ppm: part per million/ milyonda bir) üzerine çıkıldığında bu elementler bile

84

toksik etki göstermektedirler. Oysaki ağır metallerden olan civanın (Hg), kadmiyumun (Cd) ve
kurşunun (Pb) alındıkları andan itibaren toksik etkiye sahip oldukları bilinmektedir (Järup,
2003; Özbolat ve Tuli, 2016).
Ağır metallerin bitkilerdeki alınımı, taşınımı ve meydana getirdikleri değişiklikler
Bilindiği üzere yeryüzünde yaşan tüm bitkiler topraktan kökleri aracılığıyla metalleri alırlar
(Greger, 1999). Ancak bitkilerin gerek iyon ve gerekse baz formunda olan metalleri, stomalar
ve kutikula tabakası gibi dokularla da alabildikleri son zamanlarda yapılan çalışmalar
neticesinde ortaya konmuştur (Lindberg ve ark., 1992). Kökler vasıtasıyla alınan metaller
bitkide ksilem dokusuyla bitkinin yapraklarına ve gövdesine ulaştırılırlar. Ayrıca ağır
metallerin yapraklardan gövdeye doğru iletilmediği yapılan çalışmalar sonucunda
belirlenmiştir. Floemin yapısında yer alan ve ağır metalleri absorbe eden molekül ve iyonlara
sahip canlı hücrelerin metalleri taşıyamayacağı olasılıklar arasında yerini almıştır (Greger,
1999).
Ağır metallerin gözle görülebilir düzeyde bitki üzerinde meydana getirdiği en önemli
değişikliklerin ortaya çıktığı yer bitkinin vejatatif aksamı olan köklerdir. Bu durum kendini
köklerde hacimsel olarak bir azalma ve kök boyunda kısalma şeklinde göstermektedir. Ayrıca
artan düzeylerde ağır metal alınımı, bitkide gövde yapısını kısaltmaktadır (Peralta ve ark., 2000;
Munzuroglu ve Geçkil 2002; Stolt ve ark., 2003; Chaoui ve Ferjani 2005; Lombardi ve
Sebastiani 2005). Ağır metallerden olan kromun bitkide ilk etkilediği fizyolojik olay tohumun
çimlenmesidir. Tohum çimlenmesini ciddi anlamda etkileyen krom elementi, tohumda
çimlenme yüzdesini amilaz işlevselliğini ve embriyoya şeker iletimini düşürerek ve ayrıca
proteaz aktivitesini artırarak düşürmektedir. Fasulye ve şeker kamışı üzerinde yürütülen bir
çalışmada toprakta 500 ppm olacak şekilde Cr+6’un bulunması fasulye tohumlarında
çimlenmeyi %48 oranında ve toprakta 20 ile 80 ppm Cr+6’un bulunması şeker kamışı
bitkisindeki tomurcukların çimlenmesini %32 ile %57 oranında azalttığı tespit edilmiştir
(Radha ve ark., 2000).
Organik Materyaller
Humik asit: Kolay bir biçimde toprakta parçalanmayan ve toprağın gereksinim duyduğu
organik maddenin temelini ortaya koyan koyu renkli ve yüksek molekül ağırlığına sahip olan
maddelerdir. Humik asitler, hücre zarının geçirgenliğini artırmak kaydıyla bitkilerin besin
elementi alımını kolaylaştırırlar (Stevenson, 1982; Valdrighi ve ark., 1996). Kil minerallerine
nazaran daha yüksek oranlarda katyon değişim hacmine sahip olduklarından dolayı humik
asitler, toprağın verim kapasitesini artırırlar (Stevenson, 1994). Ayrıca bitki beslenmesinde
gerek doğrudan ve gerekse dolaylı bir şekilde humik asitlerin etkilerinin olduğu belirlenmiştir
(Lobartini ve ark., 1997). Aynı zamanda toprakta organik maddenin ayrışması neticesinde
ortaya çıkan fulvik ve humik asit, toprakta bazı toksik elementlerle ve bitki besin elementleriyle
kompleks yapı oluştururlar (Harper ve ark., 2000).
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Yonebayashi ve ark., (1994) tarafından yapılan bir çalışmada, şelatlama tesirlerinin yüksek ve
pH değerlerinin daha belirgin olması humik asitlerin topraktaki ağır metallerin alınabilirliliğini
düşürdüğünü ve ağır metallerin tutulumunun ise Zn<Fe<Cu şeklinde olduğunu bildirmişlerdir.
Tavuk gübresi: Organik madde ve tuzluluğu yüksek, pH değeri ise hafif alkali olan tavuk
gübresi, toprakta ıslah maddesi olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra potasyum ve fosfor
bakımından önemli bir içeriğe sahip olan tavuk gübresi aynı zamanda azot bakımından da
tüksek bir içeriğe sahiptir. Ayrıca bazı mikro ve makro besin elementlerini de içermektedir. Bu
anlamda yıkanmanın fazla ve tuzluluğun az olduğu topraklarda tavuk gübresinin kullanılması
faydalı olacaktır. Başka bir açıdan tavuk gübresine bakıldığında ise bilinçsiz bir şekilde doğaya
salınması çevre kirliliğine neden olabilmektedir (Çalış, 2006).
Fasulyede ağır metal etkisini azaltmaya yönelik çalışmaları
Nikel toksitesinin fasulye (Phaseolus vulgaris L.) fidelerinde azaltmaya yönelik dört doz humik
asit ve beş doz nikel dozlarının kullanıldığı bir çalışmada Akıncı ve ark., (2011), bitki kök ve
boyunun, kök kuru ve yaş ağırlığının, sürgün kuru ve yaş ağırlığının, yaprak kuru ve yaş
ağırlığının, gövde çapının, sürgün/kök yaş ve kuru ağırlığının artan nikel dozları ile birlikte
olumsuz etkilendiğini, nikel toksitesinin azaltılmasında humik asit uygulamalarının tesirli
olduğunu bildirmişlerdir.
Burindi’de Oxisol topraklarda fasulye ve mısır bitkilerinin yetiştiriciliğinin yapılacağı saksılara
ahır gübresi ve çeşitli ağaçların (Calliandra calothyrsus, Grevillea robusta, Leucaena
diversifolia) budama atıklarının kullanıldığı saksı çalışmasında Wong ve ark., (1995),
uygulamada kullanılan bütün organik materyalin monomerik alüminyum miktarını azalttığını
ve fasulye ürün miktarının 0.2 ton/ha’dan 1.2 ton/ha orana ve mısır bitkisinde ise bu oranın 0.9
ton/ha’dan 2.2 ton/ha’oran kadar artış gösterdiğini rapor etmişlerdir.
Miyazawa ve ark., (2002) tarafından fasulyede 2 mmol/kg çinko ve 1 mmol/kg bakır
uygulamaları üzerinde tavuk gübresinin etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, her iki elementin
uygulandığı parsellerde verimde %20 oranında bir düşüşün olduğu ve fasulye bitkisinde toksit
etkinin oluştuğunu, tavuk gübresinin uygulandığı parsellerde ise ağır metal etkisini azaldığını
ve bu durumun muhtemelen çalışmada kullanılan tavuk gübresinin metaller ile kompleks yapı
oluşturmalarından kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir.
Kolombiya’da fasulye bitkisinin kök, gövde, yaprak, bakla ve tohum üzerinde civa elementinin
etkisinin organik materyaller (tavuk gübresi ve mantar atığı) ile nasıl değiştiğini belirlemek
adına yürütülen bir çalışmada Restrepo-Sánchez ve ark., (2015), Hg metalinin bitkideki
transferinin organik madde ile birlikte azaldığını ve bitkinin diğer aksamlarına farklı bir şekilde
dağıldığını rapor etmişlerdir.
Fasulye bitkisinde arsenik (As) ile kirlenmiş sulama suyundaki arsenik toksisitesinin etkisini
komkpost ile azaltmaya yönelik yapılan bir çalışmada Caporale ve ark., (2013), artan kompost
uygulamaları neticesinde bitkide biyokütlenin arttığı ve bu bağlamda kullanılan kompostun
bitki gelişmesine pozitif anlamda etkide bulunduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, artan
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arsenik uygulamalarıyla biyokütlenin azaldığını ancak çalışmada kullanılan kompost
uygulamalarının biyokütle seviyesini azalmasını düşürdüğünü ve böylece çalışmada kullanılan
kompostun, arseniğin fitotoksistesini kayda değer oranda azalttığını ve ayrıca ağır metal olan
arseniğin fasulyede en fazla köklerde depolandığını rapor etmişlerdir.

SONUÇ
Değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak artan nüfusla birlikte çevre kirliliğinde meydana
gelen artışlar, çok ivedi önlemler alınmadığı takdirde mavi gezegenimizi zor günlerin
beklediğini göstermektedir. İnsanoğlunun doymak bilmeyen ve sürekli kazanabilme
ihtiraslarının bir neticesinde doğa zaman içerisinde ciddi anlamda bir takım yıkıma maruz
kalmıştır. Bu yıkımlar birkaç unsurdan oluşmaktadır. Bilhassa günümüzde sıklıkla bahsi geçen
çevre kirliliği bu unsurlardan biridir. Konumuz itibariyle ele aldığımız ağır metal kirliliği, çevre
kirliliğiyle birlikte ortaya çıkmış ve bu durum özellikle sanayi devriminden sonra artış yönünde
daha da bir ivme kazanmıştır. Paschke ve ark., (2005), gerek insan ve gerekse diğer canlı
grupları açısından son derece toksik etkiye sahip olan ağır metallerin etkililerinin azaltılması ya
da bertaraf edilmesi üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri olduğunu, ayrıca
bitkilerin ağır metal toksisitesine karşı gösterebilecekleri makul sınırların tespit edilebilmesi
için metalin türü, miktarı, yarayışlılığının ve zarar mekanizmasının bilinmesi bitkilerin gelişim
süreci açısından çok önemli olacağını bildirmişlerdir.
Yemeklik tane baklagiller içerisinde yer alan fasulye bitkisinin ağır metal direncinin ve ağır
metal toksisitesinin ne tür organik materyaller ile azaltılacağının belirlenmesi, ağır metal ile
kirlenmiş topraklarda fasulye tarımın yapılabilmesine imkân sağlayacaktır. Bu durum, kirlenen
dünyada tarımın sürdürülebilirliği açısından çok önemli olacaktır. Humik asit, organik materyal
(talaş, ağaç kabuğu vb.) ve tavuk gübresi dozlarının kullanıldığı çalışmalarda, bitkideki ağır
metal stresinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu gibi çalışmaların devamlığı insan beslenmesinde
önemli bir yere sahip olan fasulye tarımının geniş alanlara yayılmasına ve ayrıca bilinçsiz bir
şekilde doğaya atılan tavuk gübresinin daha dikkatli ve daha bilinçli bir şekilde kullanılmasına
imkân sağlayacaktır. Böylelikle bu alanda yapılacak her bir çalışma, ortaya çıkabilecek
kirliliğin azaltılmasına ya da bertaraf edilmesine yardımcı olacaktır.
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ABSTRACT
The study assessed the forest conservation choices among the arable farm households in the
forest zone of Oyo State, Nigeria. The specific objectives were to identify the socio-economic
characteristics of arable farm households around the forest reserves and ascertain the
determinants of forest conservation choices among the arable farm households around the
forest reserves in the study area. A 3-stage sampling technique was used to select a total of
160 arable farm households around some selected forest reserves with the use of a structured
questionnaire. The analytical tools employed were descriptive statistics and multinomial
logistic regression model. The findings of the study revealed that the majority of the
respondents are male (57.5%), educated (81.2%), married (71.9%), and having a household
size of about 7 members. The forest conservation choices are NTFP domestication (68.75%),
conservation advocacy (31.25%), and tree nursery or reforestation (13.13%). The
determinants of forest conservation choices are household size (p<0.05), participation in
formal training (p<0.05), age of household head (p<0.05), primary education (p<0.01),
secondary education (p<0.01) and gender (p<0.05). It is therefore recommended that
intensification of local capacities such as access to training and credit facilities which can
significantly reduce forest-related livelihood dependence and forest exploitation should be
provided.
Keywords: Forest reserves, Conservation choices, Household, Multinomial logistic
regression

INTRODUCTION
A forest is an area with a large density of trees. Forest reserves are portions of state lands
under reservation where commercial harvesting of wood products is controlled to conserve
biodiversity and it is managed by the state government under the control of their forestry
departments (Olujobi, 2015). Forest conservation is the practice of planting and maintaining
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forested areas for the benefits and sustainability of future generations (Pawar and Rothkar,
2015).
In most developing countries, forest products help farmers to get by between harvest seasons
and serves as a safety net to farmers by reducing vulnerability to shocks and adversities when
crops fail in term of low yield or during times of droughts and floods or social conflict. In
some areas, forests support the production of livestock through the provision of fodder, and in
others, such as coastal mangrove swamps, they support local fisheries (Jonah et al., 2013).
Forest and forest resources are significant to sustainable rural livelihoods, biodiversity
conservation, mitigation of climate change, supply of energy, soil, water and wildlife
protection (Ajake and Anyadike, 2012). Forest provides a household with income, fuelwood,
and food security, in addition to cultural, spiritual, and recreational values to millions of
individuals. A study by IUCN (2015) noted that forest resources form the basis of the
livelihoods of the communities around the forests and the development of the surrounding
communities.
Kimengsi et al., (2016) reported a significant dependence of the poor rural households on the
natural resource base including forest reserves in tropical African countries. Food and
Agricultural Organization [FAO] (2015) indicated that despite the importance of forests,
every year about 13 million hectares of forest areas in the tropics are degraded, mostly to
agriculture.
There has been increased concern about the degrading condition of forest resources (Ajake
and Anyadike, 2012). Human activities on forests and forest land has resulted into
biodiversity loss, degrading forests, land and water, and emission of considerable amounts of
carbon into the atmosphere with the greatest threats (most especially deforestation) occurring
in developing countries within tropical ecosystems (FAO, 2007). Hence, the conservation of
forest became an issue of increasing priority and urgency.
In Nigeria, arable farm households living in communities around forest reserves depend
primarily on agriculture and forest gatherings. However, there is evidence of increased
overexploitation, degradation, and depletion of forest ecosystems which is as a result of their
high rate of dependence to secure and sustain livelihood. In recent times, these forest
resources are faced with a decline in quality and quantity, and efforts to slow the rate of
deforestation are significant in avoiding devastating environmental conditions. Also, due to
excessive use, it will be difficult to expect that these resources will be available in the nearest
future.
In order to address this menace, this paper is part of a bigger research, and it assesses the
forest conservation choices of arable farm households around some selected forest reserves in
Oyo state, with a view to be acquainted with their choice of conservation practices. The
specific objectives were to identify the socio-economic characteristics of arable farm
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households around the forest reserves and ascertain the determinants of forest conservation
choices among the arable farm households around the forest reserves.

RESEARCH METHODOLOGY
Area of study
The study was carried out in Oyo state, located in the Southwestern part of Nigeria,
occupying about 2,650,000 ha (NBS, 2012). It is situated between latitudes 7𝑜 3′ 0. 26" 𝑁 and
9𝑜 11′ 6. 10" 𝑁 and longitudes 2𝑜 42′ 25. 14" 𝐸 and 4𝑜 33′ 23. 84" 𝐸. The Climate is equatorial,
notably with the dry season spanning from November to March and the wet season spanning
from April to October. The average annual rainfall is 1252.5 mm, while the average daily
temperature ranges between 23.2𝑜 𝐶 and 31.9𝑜 𝐶, almost throughout the year (NBS, 2012).
There are nine gazetted forest reserves in Oyo State covering about 342,461 ha of land. These
are Lanlate, Okoo-Iro, Olasehinde, Olokomeji, Opara, Gambari, Igangan, Ijaiye, and Osho
forest reserves. The Igangan, Opara, and Okoo-Iro forest reserves were located in the western
part of the state, while Gambari, Ijaiye, Lanlate, Osho and Olokemeji forest reserves were
located at the southern part of the state (Alo, 2017).

Figure 1: Map showing the spatial distribution of forest reserves in Oyo State, Nigeria
Source: Adapted from Alo (2017)
Sampling techniques
A 3-stage sampling technique was used to select the representative arable farm households
around the forest reserves for the study. The first stage involved the random selection of four
(4) forest reserves out of the nine (9) forest reserves. The second stage involved the random
selection of four (4) villages around each of the selected forest reserves based on their
proximity to the forest reserve, giving a total of 16 villages. The third stage involved the
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random selection of 10 arable farm households in each of the resulting 16 villages, using a
complete village housing list that was provided by the local authorities to give a total of 160
respondents for the study.
Method of data collection
The primary collection involved the use of a structured questionnaire to collect information
on household socio-economic status, and forest conservation choices of the respondents.
Based on the preliminary qualitative investigations, the key conservation choices were
identified to include tree nursery/reforestation, NTFP domestication, and conservation
advocacy.
Analytical techniques and model specification
The analytical techniques that were used for the analysis of this study include descriptive
statistics and multinomial logistic regression model.
Descriptive statistics
Descriptive statistics such as mean, frequency distribution tables, and percentages were used
to describe the socio-economic characteristics of the respondents and the preferred
conservation choices of the respondents.
Multinomial logistic regression model
Multinomial logistic regression was used because it permits the analysis of decisions across
more than two categories, allowing the determination of choice probabilities for different
categories (Olufadewa et al., 2018). The model was adopted as used by Kimengsi et al.,
(2019) with some modifications, to ascertain the determinants of forest conservation choices
among the arable farm households in the study area.
The Multinomial Logistic Regression Model (MNL) is based on the probability of
conservation choice, j, from the alternative J choices. The implicit form MNL is specified as:
𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑟 (𝑦𝑖 = 𝑗) =

𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑖 𝑎𝑗 )
𝐽
∑𝑛=1 𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑖 𝑎𝑛 )

, 𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽

Where:
𝑦𝑖 = 3 nominal categories of conservation choices adopted by the respondents:
𝑦3 = those who adopt tree nursery / reforestation;
𝑦2 = those who adopt NTFP domestication; and
𝑦1 = those who adopt conservation advocacy; 𝑦1 is the base category.
a = Vector of unknown coefficients.
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RESULTS AND DISCUSSION
Socio-economic distribution of respondents
The result of gender distribution from Table 1 revealed that the majority of the respondents
were male (57.5%) while females accounted for 42.5% of the respondents. This implies that
there are more male-headed households in the study area. This conforms with the study of
Aluko et al. (2019) who reported that most household heads are typically male because they
are acknowledged to be the head of the family except in situations where the male is deceased
leaving the position of the household head for the wife.
The age distribution of the respondents revealed that 10% of them were between the ages of
21-40 years, and 50% of them were between 41-60 years while 35% of the respondents were
between the ages of 61-80, and 5% were above 80 years. The respondents had a mean age of
55. This result indicates the low participation of youths in farming.
The educational level of the household heads revealed that the majority (81.2%) of the
respondents had formal education while 18.8% are not educated. This implies that the
respondents’ level of awareness is high concerning the significance of the forest reserve and it
may have a positive effect on their ability to access information, adopt new technological
innovations, and even access credits from formal financial institutions. The result on marital
status of the households presented shows that the majority (71.9%) of the respondent was
married, 1.3% was single, and 17.5% and 9.4% were widowed and divorced/separated
respectively. This implies that a greater percentage of the respondents had family indicating
stability. According to Njoku and Offor (2016), stability creates conducive environment for
development of personal integrity and for entrepreneurship which is important for efficient
use of resources.
The majority (83.1%) of the respondents had a household size of 6-10 members followed by
those with 1-5 members (10%) and, those with over 11 members (6.9%) respectively. A mean
household size of about 7 members was obtained. This is expected as the study was carried
out in rural communities and it is typical of rural households to have a relatively large
household size which is desirable in terms of supplying family labour instead of hired labour.
The result further revealed that, majority (63.8%) of the respondent had participated in formal
trainings while 36.3% did not participate in any formal training. The high training
participation could mean that the farmers are knowledgeable about their practices as well as
the implications of overexploitation of forest resources.
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Table 1: Socio-economic distribution of respondents
Variables

Label
Female
Male

Frequency
(n=160)
68
92

Percent
(%=100)
42.5
57.5

Gender

Age
of
household head

21-40
41-60
61-80
Greater than 80

16
80
56
8

10.0
50.0
35.0
5.0

Education
of
household head

No Formal
Primary
Secondary
Tertiary

30
61
44
25

18.8
38.1
27.5
15.6

Marital status

Single
Married
Divorced/Separated
Widowed

2
115
15
28

1.3
71.9
9.4
17.5

Household size

1-5
6-10
11-15

16
133
11

10.0
83.1
6.9

Training
participation

Did not participate

58

36.3

Participated

102

63.8

Mean

55

7

Source: Field survey, 2021
Forest conservation choices of the respondents
The Figure 2 below shows the forest conservation choices adopted by the respondents in the
study area. The respondents were requested to list their most preferred conservation choices.
The information that they provided was used to rank the conservation choices. It was further
grouped under tree nursery/reforestation, NTFP domestication, and conservation advocacy.
The outcome was then estimated using the multinomial logistic regression model.
The findings of the study revealed that NTFP domestication accounted for 68.75%,
conservation advocacy accounted for 31.25% while tree nursery or reforestation accounted for
13.13% of the conservation choices.
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Figure 2: Forest conservation choices of the respondents

13.13%
31.25%

55.63%

Tree nursery / Reforestation
NTFP domestication
Conservation advocacy

Source: Field survey, 2021
Determinants of forest conservation choices
The result of the multinomial logistic regression analysis of the determinants of forest
conservation choices adopted by the respondents in Oyo State is presented in Table 2. The
chi-square value of 40.74 which was significant at 1% level shows that the model has a good
fit for the data. Each regression slope here is interpreted as the predicted change in log odds of
belonging to the comparison group (relative to the baseline group) per unit increase on the
predictor.
The coefficient of household size of 0.375 was significant at 5%, implying that an increase in
the household size by one member increased the likelihood of adopting the tree nursery or
reforestation activity relative to the adoption of the conservation advocacy. That is, the larger
the household size, the higher the likelihood of opting for the tree nursery or reforestation
activity. Similarly, the coefficient of participation in formal training (p<0.05) of 1.835 was
positive and significant, implying that participating in formal training increased the likelihood
of adopting tree nursery or reforestation activity relative to non- participating in formal
training. This could be related to the effort of the Forestry Research Institute of Nigeria and
other relevant stakeholders in promoting sustainable forest management through various
outreach programs.
On the other hand, the coefficient of age of household head (p<0.05) of -0.0660 was negative
and significant at 5%, implying that for each one unit increase in the age of household head,
the likelihood of adopting the tree nursery or reforestation activity reduces relative to the
adoption of the conservation advocacy category. That is, the higher the age of household
head, the lower the likelihood of opting for the tree nursery or reforestation activity. Also, the
coefficients of primary education (p<0.01) of -2.711 and secondary education (p<0.01) of 3.013 were negative and significant indicating that household heads with primary education
and those with secondary education are less likely to adopt the tree nursery or reforestation
activity relative to the no-formal education category.
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With respect to the choice of NTFP domestication as a conservation option, the coefficients of
gender (p<0.05), household size (p<0.1) and primary education (p<0.1), secondary education
(p<0.1) and tertiary education (p<0.05) were positive and significant suggesting that having a
male-headed household increases the probability of choosing NTFP domestication as a
conservation activity than having a female-headed household. Also, having a larger household
size increases the probability of adopting NTFP domestication relative to the conservation
advocacy category. Likewise, for education, having a higher level of education increases the
probability of adopting NTFP domestication relative to the base category. From these
findings, it is evident that the determinants of forest conservation choices adopted by the
respondents in Oyo State are gender, age of household head, household size, and participation
in formal training and higher level of education of the household head.

Table 2: Multinomial logistic regression estimates of the determinants of forest
conservation choices
Variables
Gender
Individual is married
Age of Household head
Household size
Participated in formal training
Primary education
Secondary education
Tertiary education
Constant
LR chi2(16)
Prob > chi2
Log likelihood
Pseudo R2
Observations

Tree nursery/Reforestation
Coef.
Std. Err.
-0.931
0.703
0.716
0.758
-0.0660**
0.0292
0.375**
0.185
1.835**
0.812
-2.711***
0.946
-3.013***
1.105
-0.333
0.898
0.205
1.600
40.74
0.0006
-132.63429
0.1331
160

NTFP domestication
Coef.
Std. Err.
0.865**
0.433
0.0743
0.491
0.00872
0.0166
0.229*
0.129
-0.0278
0.471
1.133*
0.626
1.339*
0.687
1.555**
0.750
-3.123**
1.360

Note: The base category for conservation choices is conservation advocacy, no formal for
educational status, female for gender, non-married for marital status, and non-participation for
formal training. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

CONCLUSION
In conclusion, the majority of the arable farmers around the forest reserves in Oyo State are
male (57.5%), educated (81.2%), married (71.9%), and having a household size of about 7
members. The results of the study revealed that NTFP domestication accounted for 68.75%,
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conservation advocacy accounted for 31.25% while tree nursery or reforestation accounted for
13.13% of the conservation choices adopted by the respondents in the study area. The
determinants of forest conservation choices adopted by the respondents are gender, age of
household head, household size, and participation in formal training and higher level of
education of the household head. It is therefore recommended that access to the use of
unclean energy sources should be regulated since almost all of the respondents are using
unclean energy as their source of household energy, most especially for cooking. Awareness
and sensitization programmes should be massively provided to promote the use of clean
energy which is environment friendly and safe for human health.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to present applications of special functions particularly modified
gamma and beta functions by introducing new modified extended beta distribution and its
corresponding moment, mean, variance, coefficient of variance, moment generating function,
characteristic function, probability distribution function and reliability function. Modified
extended Caputo fractional derivative operator is presented and modified extended fractional
derivative of certain elementary functions like exponential, Gauss hypergeometric, Kumer
confluent hypergeometric and Mittag-Leffler are investigated. Further modified extended
Gauss, Appell’s and Lauricella’s hypergeometric functions are obtained with their integral
representation, linear and bilinear generating functions by considering modified extended
fractional derivative operator and Mellin transform of certain modified extended fraction
derivative are also discussed.
Keywords: Modified gamma function, Modified beta function, Riemann-Liouville fractional
derivative, Mittag-Leffler function, Caputo fractional derivative, beta distribution, fractional
calculus, incomplete beta function, Appell’s function, Lauricella’s function

1. INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
In this part, some import definitions and related literature are given.
Definition 1: The classical Euler’s gamma function can be expressed by [11]
∞

Γ(ℸ) = ∫0 𝑡 ℸ−1 exp(−𝑡) 𝑑𝑡,

(𝑅𝑒(ℸ) > 0).

(1)

Definition 2: The classical Euler’s beta function can be defined as [10]
𝐵(ℸ, ℴ) =
1
∫0 𝑡 ℸ−1 (1
{ Γ(ℸ)Γ(ℴ)
Γ(ℸ+ℴ)

,

− 𝑡)ℸ−1 exp(𝑡) 𝑑𝑡,

(𝑅𝑒(ℸ) > 0, 𝑅𝑒(ℴ) > 0),
(ℸ, ℴ ∉ ℤ−
0 ).
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(2)

Definition 3: The classical Gauss hypergeometric function is defined by [27]
𝐹(𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) = ∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ 𝑧 ℊ
(𝑐)ℊ

= ∑∞
ℊ=0(𝑎)ℊ

ℊ!

, (𝑅𝑒(𝑎) > 0, 𝑅𝑒(𝑏) > 0, 𝑅𝑒(𝑐) > 0)

𝐵(𝑏+ℊ,𝑐−𝑏) 𝑧 ℊ
𝐵((𝑏+ℊ,𝑐−𝑏)) ℊ!

(3)

, (𝑅𝑒(𝑐) > 𝑅𝑒(𝑏) > 0).

Definition 4: The classical Appell’s 𝐹1 hypergeometric function is defined as [28]
𝐹1 (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑥, 𝑦) = ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0

(𝑎)ℊ1+ℊ (𝑎)ℊ1 (𝑐)ℊ2 𝑥 ℊ1 𝑦 ℊ2
2
(𝑑)ℊ1 +ℊ2
ℊ1 ! ℊ2 !

= ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0(𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2

, (|𝑥| < 1, ⌈𝑦⌉ < 1)

𝐵(𝑎+ℊ1 +ℊ2 ,𝑑−𝑎) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
𝐵(𝑎,𝑑−𝑎)

ℊ1 ! ℊ2 !

, (𝑅𝑒(𝑑 − 𝑎) > 0). (4)

Definition 5: The classical Appell’s 𝐹2 hypergeometric function is defined by [9]
𝐹2 (𝑎, 𝑏 ′ , 𝑏 ′ ; 𝑐, 𝑐′; 𝑥, 𝑦) = ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑏′)ℊ 𝑥 ℊ1 𝑦 ℊ2
1
(𝑐)ℊ1 (𝑐′)ℊ2

= ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0(𝑎)ℊ1 +ℊ2

ℊ1 ! ℊ2 !

, (|𝑥| + |𝑦| < 1)

𝐵(𝑏+ℊ1 ,𝑐−𝑏) 𝐵(𝑐 ′ +ℊ2 ,𝑐 ′ −𝑏′) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
𝐵(𝑏,𝑐−𝑏)

𝐵(𝑏′ ,𝑐 ′ −𝑏′)

ℊ1 ! ℊ2 !

(5)

,

(𝑅𝑒(𝑐 − 𝑏) > 0, 𝑅𝑒(𝑐 ′ − 𝑏 ′ ) > 0)
Definition 6: The classical Lauricella’s 𝐹𝐷3 hypergeometric function is given as [8, 15]
𝐹𝐷3 (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑∞
ℊ1, ℊ2 ,ℊ3 =0

(𝑎)ℊ1+ℊ +ℊ (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑑)ℊ2 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2 𝑥 ℊ3
2 3
(𝑒)ℊ1+ℊ +ℊ
ℊ1 ! ℊ2 ! ℊ3 !
2 3

= ∑∞
ℊ1, ℊ2 ,ℊ3 =0(𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑑)ℊ2

𝐵(𝑎+ℊ1 +ℊ2 +ℊ3 ,𝑒−𝑎) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2 𝑥 ℊ3
𝐵(𝑎,𝑒−𝑎)

ℊ1 ! ℊ2 ! ℊ3 !

,

(6)

(𝑅𝑒(𝑒 − 𝑎) > 0).
The first extension of gamma, beta, Gauss, Kumar confluent, Appell’s and Lauricella’s
hypergeometric functions are discussed in [12-14] and later several other extensions, variants,
varieties and generalization of this types of function are investigated by renew mathematicians
(see [1,2, 4-6, 21]).
Recently, Pucheta [22] introduced an extended beta and gamma functions using one parameter
Mittag-Leffler function below:
∞

Γ 𝜅 (ℸ) = ∫0 𝑡 ℸ−1 𝐸𝜅 (−𝑡) 𝑑𝑡,

(7)

(𝑅𝑒(ℸ) > 0, 𝑅𝑒(𝜅) > 0).
And
1

𝐵ℶ𝜅 (ℸ, ℴ) = ∫0 𝑡 ℸ−1 (1 − 𝑡)ℴ−1 𝐸𝜅 (−ℶ(1 − 𝑡)𝑡) 𝑑𝑡,
(𝑅𝑒(ℸ) > 0, 𝑅𝑒(ℴ) > 0, 𝑅𝑒(𝜅) > 0).
where 𝐸𝜅 (; ) is classical Mittag-Leffler function denoted by [18-20]:
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(8)

𝐸𝜅 (𝑧) = ∑∞
ℊ=0

𝑧ℊ
Γ(𝜅ℊ+1)

(𝑅𝑒(𝜅) > 0).

,

Pucheta [23] proposed the following extension of Gauss hypergeometric function:
𝐹ℶ𝜅 (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) = ∑∞
ℊ (𝑎)ℊ

𝐵ℶ𝜅 (𝑏+ℊ, 𝑐−𝑏) 𝑧 ℊ
𝐵(𝑏,𝑐−𝑏)

ℊ

,

(ℶ ≥ 0; 𝑅𝑒(𝑎) > 0, 𝑅𝑒(𝑐) > 0, 𝑅𝑒(𝑏) > 0, |𝑧| < 1, 𝜅 ∈ ℝ+ ).
He [23] also introduce a new extended Riemann-Liouville fractional operator below:
ℵ,𝜅
{𝑓(𝑡)} =
𝐼𝑧,ℶ

1

𝑧

∫ (𝑧 − 𝑡)ℵ−1 𝑓(𝑧) 𝐸𝜅 (−
Γ(ℵ) 0

ℶ(𝑧−𝑡)𝑡
𝑧2

(9)

) 𝑑𝑡,

(ℵ > 0,0 < 𝑧 < 𝑙, ℶ ≥ 0, 𝜅 ∈ ℝ+ ).
And
ℵ,𝜅
{𝑓(𝑡)} =
𝐷𝑧,ℶ

=

𝑑ℰ

𝑧
1
(
∫ (𝑧
𝑑𝑡 ℰ Γ(ℰ−ℵ) 0
𝑑ℰ
𝑑𝑡 ℰ

− 𝑡)ℰ−ℵ−1 𝑓(𝑧) 𝐸𝜅 (−

ℶ(𝑧−𝑡)𝑡
𝑧2

) 𝑑𝑡)
(10)

(𝐼𝑧ℰ−ℵ,𝜈 {𝑓(𝑡)}),

(0 < 𝑧 < 𝑙, ℶ > 0, ℰ − 1 ≤ ℵ < ℰ, ℰ ∈ ℕ, 𝜅 ∈ ℝ+ ),
where 𝑓 ∈ 𝐽[0, 𝑙] is the space of absolute continuous function on [0, 𝑙].
.Abubakar et al., [3] presented and investigated the following gamma and beta functions:
∞

(11)

Γ 𝜅,𝜚 (ℸ) = ∫0 𝑡 ℸ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−𝑡) 𝑑𝑡,
(𝑅𝑒(ℸ) > 0, 𝑅𝑒(𝜅) > 0, 𝑅𝑒(𝜚) > 0).
And
1

𝜅,𝜚
𝐵ℶ (ℸ, ℴ) = ∫0 𝑡 ℸ−1 (1 − 𝑡)ℴ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ(1 − 𝑡)𝑡) 𝑑𝑡,

(12)

(𝑅𝑒(ℸ) > 0, 𝑅𝑒(ℴ) > 0, 𝑅𝑒(𝜅) > 0, 𝑅𝑒(𝜚) > 0).
Where 𝐸𝜅,𝜚 (; ) is two parameters Mittag-Leffler function denoted by [25,26]
𝐸𝜅,𝜚 (𝑧) = ∑∞
ℊ=0

𝑧ℊ
Γ(𝜅ℊ+𝜚)

,

(𝑅𝑒(𝜅) > 0, 𝑅𝑒(𝜚) > 0)

Abubakar [7] provided the modified extended Gauss’s, Appell’s and Lauricella’s
hypergeometric functions with their integral formulae and modified extended RiemannLiouville fraction derivative operator together with its Mellin transform and generating
functions.

2. MODIFIED EXTENDED BETA DISTRIBUTION
The modified extended beta distribution can be defined in the following equation:
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1
𝑡 ℸ−1 (1
𝜅,𝜚
𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

𝑓(𝑡) = {
0,

− 𝑡)ℴ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡)),

0 < 𝑡 < 1,
𝑒𝑙𝑠𝑒𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒,

(13)

(ℶ > 0, −∞ < ℶ, ℴ < ∞).
The nth moment of X is given as
𝐸(𝑋 ℊ ) =

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ+ℊ,ℴ)
𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

,

(ℊ ∈ ℝ, 𝜅, 𝜚 ∈ ℝ+ , 𝑅𝑒(ℶ) > 0).
The mean of the distribution (13) can be obtained by setting ℊ = 1 in the previous equation, as
follows:
𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ+1,ℴ)

𝐸(𝑋) =

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

.

The variance 𝛿 2 , of the distribution (13) is given in the following equation
𝛿 2 = 𝐸(𝑋 2 ) − {𝐸(𝑋)}2
= 𝐸[{𝑋 − 𝐸(𝑋)}2 ]
𝜅,𝜚

=

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ+2,ℴ)
𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ,ℴ)
𝜅,𝜚

=

{𝐵ℶ (ℸ+1,ℴ)}

−

𝜅,𝜚

{𝐵ℶ (ℸ,ℴ)}

𝜅,𝜚

2

2

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ+2,ℴ)𝐵ℶ (ℸ,ℴ)−{𝐵ℶ (ℸ+1,ℴ)}
𝜅,𝜚

{𝐵ℶ (ℸ,ℴ)}

2

2

The coefficient of the variance (C.V) of the distribution (13) can be express as the ratio of the
standard deviation 𝛿 and mean 𝐸(𝑋) as follows;
𝜅,𝜚

𝐶. 𝑉 = √(

𝜅,𝜚

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ+2,ℴ)𝐵ℶ (ℸ,ℴ)−{𝐵ℶ (ℸ+1,ℴ)}
𝜅,𝜚

{𝐵ℶ (ℸ,ℴ)}
𝜅,𝜚

= √(

2

2

2

𝜅,𝜚

) √(

𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

𝜅,𝜚
𝐵ℶ (ℸ+1,ℴ)

)

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ+2,ℴ)𝐵ℶ (ℸ,ℴ)
𝜅,𝜚

{𝐵ℶ (ℸ+1,ℴ)}

2

− 1)

The moment generating function (m.g.f.) about the origin of this distribution (13) is given
below:
𝑀(𝑡) = ∑∞
ℊ=0
= ∑∞
ℊ=0

𝑡ℊ
ℊ!

𝐸(𝑋 ℊ )
𝜅,𝜚

𝑡 ℊ 𝐵ℶ (ℸ+ℊ,ℴ)
𝜅,𝜚
ℊ! 𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

The characteristic function of this distribution (13) is defined by
𝑀(exp(𝑖𝑡𝑥)) = ∑∞
ℊ=0

𝑖ℊ𝑡ℊ
ℊ!

𝐸(𝑋 ℊ )
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= ∑∞
ℊ=0

𝜅,𝜚

𝑖 ℊ 𝑡 ℊ 𝐵ℶ (ℸ+ℊ,ℴ)
𝜅,𝜚
ℊ! 𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

The cumulative distribution function (probability distribution function) of the distribution can
give as
𝑥

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 < 𝑥) = ∫𝑜 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜅,𝜚,𝑥

=
𝜅,𝜚,𝑧

where 𝐵ℶ

𝐵ℶ

(ℸ,ℴ)

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

,

(ℸ, ℴ) denotes the modified extended lower incomplete beta function define as

follows:
𝜅,𝜚,𝑥

𝐵ℶ

𝑥

(ℸ, ℴ) = ∫0 𝑡 ℸ−1 (1 − 𝑡)ℴ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝑑𝑡,
(−∞ < ℸ, ℴ < ∞, 𝑅𝑒(ℶ) > 0, 𝜅, 𝜚 ∈ ℝ+ ).

The reliability function can be reparented as the complement of the cumulative distribution
function as
∞

𝑅(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = 1 − ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜅,𝜚

=

𝐵ℶ,𝑥 (ℸ,ℴ)
𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℸ,ℴ)

𝜅,𝜚

Here 𝐵ℶ,𝑧 (ℸ, ℴ) is the upper incomplete modified beta function given by
𝜅,𝜚,𝑥

𝐵ℶ

𝑥

(ℸ, ℴ) = ∫0 𝑡 ℸ−1 (1 − 𝑡)ℴ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝑑𝑡,

(−∞ < ℸ, ℴ < ∞, 𝑅𝑒(ℶ) > 0, 𝜅, 𝜚 ∈ ℝ+ ).

3. MODIFIED EXTENDED HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
𝜅,𝜚

𝜅,𝜚

This part of the paper introduces the modified extended Gauss 𝐹ℶ , Appell’s 𝐹1,ℶ , Appell’s
𝜅,𝜚

3;𝜅,𝜚

𝐹2,ℶ and Laurecella’s 𝐹𝐷,ℶ

hypergeometric functions and throughout the rest of this work

𝑅𝑒(ℶ) > 0 and ℇ ∈ ℤ+ .
Definition 7: The modified extended Gauss’s hypergeometric function is as follows:
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) = ∑∞
ℊ=0

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ 𝐵ℶ (𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ) 𝑧 ℊ
(𝑏−ℇ)ℊ

𝐵(𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ) ℊ!

(14)

.

(|𝑧| < 1, ℇ < 𝑅𝑒(𝑎) < 𝑅𝑒(𝑐)).
Definition 8: The modified extended Appell’s 𝐹1 hypergeometric function is given by
𝜅,𝜚
𝐹1,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑥, 𝑦) = ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 𝐵ℶ (𝑎−ℇ+ℊ1 +ℊ2 ,𝑑−𝑎+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2

𝐵(𝑎−ℇ,𝑑−𝑎+ℇ)

(|𝑥| < 1, |𝑥| < 1, ℇ < 𝑅𝑒(𝑎) < 𝑅𝑒(𝑑)).
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ℊ1 ! ℊ2 !

,

(15)

Definition 9: The modified extended Appell’s 𝐹2 hypergeometric function is
𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦)
𝜅,𝜚

= ∑∞
ℊ1,ℊ

2 =0

= ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0
= ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 𝐵ℶ (𝑏−ℇ+ℊ1 +ℊ2 ,𝑑−𝑏+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
(𝑏−ℇ)ℊ1 (𝑒)ℊ2

𝐵(𝑏−,𝑑−𝑏+ℇ)

ℊ1 ! ℊ2 !

𝜅,𝜚
(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 𝐵ℶ (𝑐−ℇ+ℊ2 +ℊ2 ,𝑒−𝑐+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2

(𝑑)ℊ1 (𝑐−ℇ)ℊ2

𝐵(𝑐−ℇ,𝑒−𝑐+ℇ)

ℊ1 ! ℊ2 !

𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 𝐵ℶ (𝑏−ℇ+ℊ1 +ℊ2 ,𝑑−𝑏+ℇ) 𝐵ℶ (𝑐−ℇ+ℊ2 +ℊ2 ,𝑒−𝑐+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2

(𝑏−ℇ)ℊ1 (𝑐−ℇ)ℊ2

𝐵(𝑏−ℇ,𝑑−𝑏+ℇ)

𝐵(𝑐−ℇ,𝑒−𝑐+ℇ)

ℊ1 ! ℊ2 !

,

(16)

(|𝑥| < 1, |𝑥| < 1, ℇ < 𝑅𝑒(𝑎) < 𝑅𝑒(𝑑)).
Definition 10: The modified extended Lauricella’s hypergeometric function is as follows:
3;𝜅,𝜚
𝐹𝐷,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦, 𝑧)

= ∑∞
ℊ1, ℊ2 ,ℊ3 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2+ ℊ3 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑑)ℊ2 𝐵ℶ𝜅,𝜚 (𝑎−ℇ+ℊ1 +ℊ2 +ℊ3 ,𝑒−𝑎+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2 𝑥 ℊ3
(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2 +ℊ3
1

1

𝐵(𝑎−ℇ,𝑒−𝑎+ℇ)

ℊ1 ! ℊ2 ! ℊ3 !

,

(17)

1

(|𝑥|2 + |𝑦|2 + |𝑧|2 < 1, ℵ < 𝑅𝑒(𝑎) < 𝑅𝑒(𝑐)).

4. INTEGRAL REPRESENTATIONS OF THE FURTHER MODIFIED EXTENDED
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
The integrals representation of the modified extended hypergeometric functions is discussed
here
𝜅,𝜚

Theorem 11: For the modified extended Gauss hypergeometric function 𝐹ℶ , the following
integral representation holds
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) =

1

1

∫ 𝑡 𝑏−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑐−𝑏+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝐹(𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧)𝑑𝑡.
𝐵(𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ) 0

Proof
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) = ∑∞
ℊ=0

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ 𝐵ℶ (𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ) 𝑧 ℊ
(𝑏−ℇ)ℊ 𝐵((𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ)) ℊ!

.

Applying (12), yields
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧)

=

1
𝐵(𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ)

∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ
(𝑏−ℇ)ℊ

1

{∫0 𝑡 𝑏−ℇ+ℊ−1 (1 − 𝑡)𝑐−𝑏+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝑑𝑡}

Swapping the order summation and integration, gives
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧)
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𝑧ℊ
ℊ!

.

=

1

1

∫ 𝑡 𝑏−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑐−𝑏+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡)) {∑∞
ℊ=0
𝐵(𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ) 0

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ (𝑡𝑧)ℊ
(𝑏−ℇ)ℊ

ℊ!

} 𝑑𝑡.

Considering (3), lead to
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) =

1
1
∫ 𝑡 𝑏−ℇ−1 (1
𝐵(𝑏−ℇ+ℊ,𝑐−𝑏+ℇ) 0

− 𝑡)𝑐−𝑏+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝐹(𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧)𝑑𝑡.

Theorem 12: The following modified extended Appell’s 𝐹1 hypergeometric function is valid
𝜅,𝜚
𝐹1,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑥, 𝑦)

=

1

1

∫ 𝑡 𝑎−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑑−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡)) 𝐹1 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑎 − ℇ; 𝑡𝑥, 𝑡𝑦)𝑑𝑡.
𝐵(𝑎−ℵ,𝑑−𝑎+𝜘) 0

Proof
𝜅,𝜚
𝐹1,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑥, 𝑦)

= ∑∞
ℊ1,ℊ

𝜅,𝜚

2 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 𝐵ℶ (𝑎−ℇ+ℊ1 +ℊ2 ,𝑑−𝑎+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2

𝐵(𝑎−ℇ,𝑑−𝑎+ℇ)

ℊ1 ! ℊ2 !

.

Applying (12), yields
𝜅,𝜚
𝐹1,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑥, 𝑦) =

× ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0

1
𝐵(𝑎−ℇ,𝑑−𝑎+ℇ)

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2
(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2

1

{∫0 𝑡 𝑎−ℇ+ℊ1 +ℊ2−1 (1 − 𝑡)𝑑−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝑑𝑡}

𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
ℊ1 ! ℊ2 !

.

On changing the order of summation and integration, gives
𝜅,𝜚
𝐹1,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑥, 𝑦) =

1
𝐵(𝑎−ℇ,𝑑−𝑎+ℇ)

1

× ∫0 𝑡 𝑎−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑑−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 −
𝑡)) {∑∞
ℊ1,ℊ2 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑡𝑥)ℊ1 (𝑡𝑥)ℊ2

}

(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2

ℊ1 !

ℊ2 !

𝑑𝑡.

Using (4), yields
𝜅,𝜚
𝐹1,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑥, 𝑦)

=

1
1
∫ 𝑡 𝑎−ℇ−1 (1
𝐵(𝑎−ℵ,𝑑−𝑎+𝜘) 0

− 𝑡)𝑑−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡)) 𝐹1 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑎 − ℇ; 𝑡𝑥, 𝑡𝑦)𝑑𝑡.
𝜅,𝜚

Theorem 13: The following formula for Appell’s 𝐹2,ℶ holds
𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦) =

1 1
1
∫ ∫ 𝑡 𝑏−ℇ−1 𝑠 𝑐−ℇ−1 (1
𝐵(𝑏−ℇ,𝑑−𝑏+ℇ)𝐵(𝑐−ℇ,𝑒−𝑐+ℇ) 0 0

− 𝑡)𝑑−𝑏+ℇ−1

× (1 − 𝑠)𝑒−𝑐+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑠(1 − 𝑠))𝐹2 (𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑏 − ℇ, 𝑐 − ℇ; 𝑡𝑥, 𝑠𝑦)𝑑𝑡𝑑𝑠.
Proof
𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦)

= ∑∞
ℊ1,ℊ2 =0

𝜅,𝜚

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 𝐵ℶ (𝑏−ℇ+ℊ1 +ℊ2 ,𝑑−𝑏+ℇ) 𝐵ℶ (𝑐−ℇ+ℊ2 +ℊ2 ,𝑒−𝑐+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
(𝑏−ℇ)ℊ1 (𝑐−ℇ)ℊ2

𝐵(𝑏−ℇ,𝑑−𝑏+ℇ)

107

𝐵(𝑐−ℵ,𝑒−𝑐+ℇ)

ℊ1 ! ℊ2 !

.

On considering (12), leads to
1

𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦) =

𝐵(𝑏−ℇ,𝑑−𝑏+ℇ)𝐵(𝑐−ℇ,𝑒−𝑐+ℇ)

∑∞
ℊ1, ℊ2 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2
(𝑏−ℵ)ℊ1 (𝑐−ℵ)ℊ2

1

× {∫0 𝑡 𝑏−ℇ+ℊ1 −1 (1 − 𝑡)𝑑−𝑏+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝑑𝑡}
1

× {∫0 𝑠 𝑐−ℇ+ℊ2 −1 (1 − 𝑠)𝑒−𝑐+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑠(1 − 𝑠))𝑑𝑠}

𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2
ℊ1 ! ℊ2 !

.

Interchanging the order of summation and integrations, one can obtain
𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦) =
1

1
𝐵(𝑏−ℇ,𝑑−𝑏+ℇ)𝐵(𝑐−ℇ,𝑒−𝑐+ℇ)

1

× ∫0 ∫0 𝑡 𝑏−ℇ−1 𝑠 𝑐−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑑−𝑏+ℇ−1 (1 − 𝑠)𝑒−𝑐+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑠(1 −
𝑠))
× {∑∞
ℊ1,ℊ2 =

(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑡𝑥)ℊ1 (𝑠𝑥)ℊ2
(𝑏−ℇ)ℊ1 (𝑐−ℇ)ℊ2

ℊ1 !

ℊ2 !

} 𝑑𝑡𝑑𝑠

Using (5), gives
𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦) =
1

1
𝐵(𝑏−ℇ,𝑑−𝑏+ℇ)𝐵(𝑐−ℇ,𝑒−𝑐+ℇ)

1

× ∫0 ∫0 𝑡 𝑏−ℇ−1 𝑠 𝑐−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑑−𝑏+ℇ−1 (1 − 𝑠)𝑒−𝑐+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))
× 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑠(1 − 𝑠))𝐹2 (𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑏 − ℇ, 𝑐 − ℇ; 𝑡𝑥, 𝑠𝑦)𝑑𝑡𝑑𝑠.
Corollary 14: The following formula hold
𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦)

=

1
1
∫ 𝑡 𝑏−ℇ−1 (1
𝐵(𝑏−ℇ,𝑑−𝑏+ℇ) 0

− 𝑡)𝑑−𝑏+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝐹2 (𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑏 −

ℇ, 𝑒; 𝑡𝑥, 𝑦)𝑑𝑡.
Corollary 15: The following integral formula hold
𝜅,𝜚
𝐹2,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦)

=

1
1
∫ 𝑡 𝑐−ℇ−1 (1
𝐵(𝑐−ℇ,𝑒−𝑐+ℇ) 0

− 𝑡)𝑒−𝑐+ℇ−1

𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝐹2 (𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑑, 𝑒 −

ℇ; 𝑡𝑥, 𝑦)𝑑𝑡.
Theorem 16: The following modified extended Lauricella’s hypergeometric function formula
holds
3;𝜅,𝜚
𝐹𝐷,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦, 𝑧)

=

1
1
∫ 𝑡 𝑎−ℇ−1 (1
𝐵(𝑎−ℇ,𝑒−𝑎+ℇ) 0

− 𝑡)𝑒−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))

ℇ; 𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧)𝑑𝑡.
Proof
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𝐹𝐷3 (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑎 −

3;𝜅,𝜚
𝐹𝐷,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦, 𝑧)

= ∑∞
ℊ1, ℊ2 ,ℊ3 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2+ ℊ3 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑑)ℊ2 𝐵ℶ𝜅,𝜚 (𝑎−ℇ+ℊ1 +ℊ2 +ℊ3 ,𝑒−𝑎+ℇ) 𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2 𝑥 ℊ3
(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2+ℊ

𝐵(𝑎−ℇ,𝑒−𝑎+ℇ)

3

ℊ1 ! ℊ2 ! ℊ3 !

.

Applying (12), yields
3;𝜅,𝜚
𝐹𝐷,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦, 𝑧) =

1
𝐵(𝑎−ℇ,𝑒−𝑎+ℇ)

∑∞
ℊ1, ℊ2 ,ℊ3 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2+ ℊ3 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑑)ℊ2
(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2+ℊ

3

1

× {∫0 𝑡 𝑎−ℇ+ℊ1 +ℊ2+ℊ3 −1 (1 − 𝑡)𝑒−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))𝑑𝑡}

𝑥 ℊ1 𝑥 ℊ2 𝑥 ℊ3
ℊ1 ! ℊ2 ! ℊ3 !

.

On changing the order of summation and integration, lead to
3;𝜅,𝜚
𝐹𝐷,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦, 𝑧) =

1

1

∫ 𝑡 𝑎−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑒−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))
𝐵(𝑎−ℇ,𝑒−𝑎+ℇ) 0

× ∑∞
ℊ1, ℊ2 ,ℊ3 =0

(𝑎)ℊ1 +ℊ2+ ℊ3 (𝑏)ℊ1 (𝑐)ℊ2 (𝑑)ℊ2 (𝑡𝑥)ℊ1 (𝑡𝑥)ℊ2 (𝑡𝑥)ℊ3
(𝑎−ℇ)ℊ1 +ℊ2+ℊ

ℊ1 !

3

ℊ2 !

ℊ3 !

.

Considering (6), gives
3;𝜅,𝜚
𝐹𝐷,ℶ (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑒; 𝑥, 𝑦, 𝑧) =

1

1

∫ 𝑡 𝑎−ℇ−1 (1 − 𝑡)𝑒−𝑎+ℇ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑡(1 − 𝑡))
𝐵(𝑎−ℇ,𝑒−𝑎+ℇ) 0
× 𝐹𝐷3 (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑; 𝑎 − ℇ; 𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧)𝑑𝑡.

5. THE MODIFIED CAPUTO FRACTIONAL INTEGRAL
The new modified extended Caputo fractional integral operator and some of its properties are
investigated in this section.
Definition 17: The following modified extended Caputo fractional derivative hold
ℵ,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {𝑓(𝑧)} =

1

𝑧

∫ (𝑧 − 𝑡)ℇ−ℵ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−
Γ(ℇ−ℵ) 0

ℶ𝑡(𝑧−𝑡)
𝑧2

)

𝑑ℰ
𝑑𝑡 ℰ

(18)

{𝑓(𝑡)}𝑑𝑡,

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(ℵ) < ℰ, ℇ = 1,2,3, ⋯ , 𝑅𝑒(ℶ) > 0).
Theorem 18: The formula holds
ℵ,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 } = 𝑧 𝜒−ℵ

𝜅,𝜚

Γ(𝜒+1) 𝐵ℶ (𝜒−ℵ+1,ℰ−ℵ)
Γ(𝜒−ℇ+1) 𝐵(𝜒−ℵ+1,ℰ−ℵ)

(19)

.

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(ℵ) < ℰ; 𝑅𝑒(ℵ) < 𝑅𝑒(𝜒)).
Proof
ℵ,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 } =

=

1

𝑧

∫ (𝑧 − 𝑡)ℇ−ℵ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−
Γ(ℇ−ℵ) 0
𝑧
Γ(𝜒+1)
∫ 𝑡 𝜒−ℰ (𝑧
Γ(𝜒−ℇ+1)Γ(ℇ−ℵ) 0

ℶ𝑡(𝑧−𝑡)
𝑧2

)

𝑑ℰ
𝑑𝑡 ℰ

{𝑡 𝜒 }𝑑𝑡

− 𝑡)ℇ−ℵ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−

Setting 𝑡 = 𝑝𝑧, reduces to
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ℶ𝑡(𝑧−𝑡)
𝑧2

) 𝑑𝑡.

ℵ,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 } = 𝑧 𝜒−ℵ

1
Γ(𝜒+1)
∫ 𝑝 𝜒−ℰ+1−1 (1
Γ(𝜒−ℇ+1)Γ(ℇ−ℵ) 0

− 𝑝)ℇ−ℵ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−ℶ𝑝(1 − 𝑝))𝑑𝑝

Applying (12), gives
Γ(𝜒+1)

ℵ,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 } = 𝑧 𝜒−ℵ

𝜅,𝜚

Γ(𝜒−ℇ+1)Γ(ℇ−ℵ)

= 𝑧 𝜒−ℵ

𝐵ℶ (𝜒 − ℵ + 1, ℰ − ℵ)

𝜅,𝜚

Γ(𝜒+1) 𝐵ℶ (𝜒−ℵ+1,ℰ−ℵ)
Γ(𝜒−ℇ+1) 𝐵(𝜒−ℵ+1,ℰ−ℵ)

.

Theorem 19: Let the function 𝑓(𝑧) be analytic on the disk |𝑧| < 𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑛 ∈ ℝ+ , and
ℊ
power series expansion given as 𝑓(𝑧) = ∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ 𝑧 . Then
ℵ,𝜅,𝜚
ℵ,𝜅,𝜚 ℊ
∞
ℊ
𝐷ℶ,𝑧 {∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ 𝑧 } = ∑ℊ=0 𝑎ℊ 𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 },

(20)

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(ℵ) < ℰ).
Proof
ℵ,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {𝑓(𝑧)} =

1

𝑧

∫ (𝑧 − 𝑡)ℇ−ℵ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−
Γ(ℇ−ℵ) 0

= ∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ {

1

ℶ𝑡(𝑧−𝑡)
𝑧2

) ∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ

𝑧

∫ (𝑧 − 𝑡)ℇ−ℵ−1 𝐸𝜅,𝜚 (−
Γ(ℇ−ℵ) 0

ℶ𝑡(𝑧−𝑡)
𝑧2

𝑑ℰ
𝑑𝑡 ℰ

)

{𝑡 ℊ }𝑑𝑡

𝑑ℰ
𝑑𝑡 ℰ

{𝑡 ℊ }𝑑𝑡}

ℵ,𝜅,𝜚 ℊ
= ∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ 𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 }

Theorem 20: Let the function 𝑓(𝑧) be analytic on the disk |𝑧| < 𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑛 ∈ ℝ+ , and
ℊ
power series expansion given as 𝑓(𝑧) = ∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ 𝑧 . Then
ℵ,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {𝑓(𝑧)𝑧 𝜒−1 } =

𝑧 𝜒−ℵ−1

Γ(𝜒)
Γ(𝜒−ℇ)

∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ

(𝜒)ℊ 𝐵ℶ𝜅,𝜚 (𝜒+ℊ−ℵ,ℰ−ℵ) ℊ
𝑧 ,
(𝜒−ℇ)ℊ 𝐵(𝜒+ℊ−ℵ,ℰ−ℵ)

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(ℵ) < ℰ).
Proof using (20), leads to
ℵ,𝜅,𝜚
ℵ,𝜅,𝜚 ℊ+𝜒−1
}
𝐷ℶ,𝑧 {𝑓(𝑧)𝑧 𝜒−1 } = ∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ 𝐷ℶ,𝑧 {𝑧

Applying (19), yields
ℵ,𝜅,𝜚
𝜒+ℊ−ℵ−1
𝐷ℶ,𝑧 {𝑓(𝑧)𝑧 𝜒−1 } = ∑∞
ℊ=0 𝑎ℊ {𝑧

=

𝜅,𝜚

Γ(𝜒+ℊ) 𝐵ℶ (𝜒+ℊ−ℵ+1,ℰ−ℵ)
Γ(𝜒+ℊ−ℇ) 𝐵(𝜒+ℊ−ℵ+1,ℰ−ℵ)

}

(𝜒)ℊ 𝐵ℶ𝜅,𝜚 (𝜒+ℊ−ℵ,ℰ−ℵ) ℊ
𝜒−ℵ−1 Γ(𝜒) ∑∞
𝑧
𝑎
𝑧 .
Γ(𝜒−ℇ) ℊ=0 ℊ (𝜒−ℇ)ℊ 𝐵(𝜒+ℊ−ℵ,ℰ−ℵ)

Theorem 21: The following result is valid
𝑏−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝑧)−𝑎 𝑧 𝑏−1 } = 𝑧 ℵ−1

Γ(𝑏)
Γ(ℵ)

∑∞
ℊ=0

= 𝑧 ℵ−1

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ 𝐵ℶ (𝑏+ℊ−ℇ, ℰ+𝑏−ℵ) 𝑧 ℊ
(𝑏−ℇ)ℊ

Γ(𝑏)

𝐵(𝑏−ℇ, ℰ+𝑏−ℵ)

𝜅,𝜚
𝐹 (𝑎, 𝑏; ℵ; 𝑧),
Γ(ℵ) ℶ

(21)
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ℊ!

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(𝑏 − ℵ) < ℰ < 𝑅𝑒(𝑏) > 0, 𝑅𝑒(ℶ) > 0𝜅, 𝜚 > 0).
Proof Using generalized binomial theorem, gives
𝑏−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

𝑏−ℵ,𝜅,𝜚
{(1 − 𝑧)−𝑎 𝑧 𝑏−1 } = 𝐷ℶ,𝑧
{(∑∞
ℊ=0(𝑎)ℊ

= ∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝑏−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

𝑧ℊ
ℊ!

) 𝑧 𝑏−1 }

{𝑧 𝑏+ℊ−1 }.

Applying (19), one can obtain
𝑏−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝑧)−𝑎 𝑧 𝑏−1 } = ∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

{𝑧 ℵ+ℊ−1

𝜅,𝜚

Γ(𝑏+ℊ) 𝐵ℶ (𝑏+ℊ−ℇ,ℰ+𝑏−ℵ)
Γ(𝜘+ℊ) 𝐵(𝑏+ℊ−ℇ,ℰ+𝑏−ℵ)

}

𝜅,𝜚

=

Γ(𝑏) ∞ (𝑎)ℊ (𝑏)ℊ 𝐵ℶ (𝑏+ℊ−ℇ, ℰ+𝑏−ℵ) 𝑧 ℊ
∑
𝑧 ℵ−1
Γ(ℵ) ℊ=0 (𝑏−ℇ)ℊ
𝐵(𝑏−ℇ, ℰ+𝑏−ℵ)
ℊ!

= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝑏)
Γ(ℵ)

𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎, 𝑏; ℵ; 𝑧).

Theorem 22:
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝛼𝑧)−𝑎 (1 − 𝛽𝑧)−𝑏 𝑧 𝜒−1 }

= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

Γ(ℵ)

∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0

𝜅,𝜚

(𝜒)ℊ1 +ℊ2 (𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2 𝐵ℶ (𝜒+ℊ1 +ℊ2 −ℇ, ℰ−𝜒+ℵ) (𝛼𝑧)ℊ1 (𝛼𝑧)ℊ2
(𝜒−ℇ)ℊ2

𝐵(𝜒−ℇ, ℰ−𝜒ℵ)

ℊ1 !

ℊ2 !

𝜅,𝜚
𝐹 (𝜒, 𝑎, 𝑏; ℵ; 𝛼𝑧, 𝛽𝑧),
Γ(ℵ) 1,ℶ

(22)

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(𝑏 − ℵ) < ℰ < 𝑅𝑒(𝑏) > 0, 𝑅𝑒(ℶ) > 0𝜅, 𝜚 > 0).
Proof
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝛼𝑧)−𝑎 (1 − 𝛽𝑧)−𝑏 𝑧 𝜒−1 }
𝑏−ℵ,𝜅,𝜚

= 𝐷ℶ,𝑧

{(∑∞
ℊ1 =0(𝑎)ℊ1

= ∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ2

(𝛼)ℊ1
ℊ1 !

) (∑∞
ℊ2 =0(𝑏)ℊ2

(𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2
ℊ1 !

ℊ2 !

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

(𝛽)ℊ2
ℊ2 !

) 𝑧 𝜒−1 }

{𝑧 𝜒+ℊ1 +ℊ2 −1 }.

Applying (19), gives
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝛼𝑧)−𝑎 (1 − 𝛽𝑧)−𝑏 𝑧 𝜒−1 } = ∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ2

× {𝑧 ℊ1 +ℊ2 +ℵ−1
= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

Γ(ℵ)

Γ(ℵ)

= 𝑧 ℵ−1

(𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2
ℊ1 !

ℊ2 !

Γ(𝜒 + ℊ1 + ℊ2 )
𝜅,𝜚
𝐵ℶ (𝜒 + ℊ1 + ℊ2 − ℇ, ℰ − 𝜒 + ℵ)}
Γ(𝜒 + ℊ1 + ℊ2 − ℇ)Γ(ℰ − 𝜒 + ℵ)
∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ2
∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0

(𝛼𝑧)ℊ1 (𝛽𝑧)ℊ2 (𝜒)ℊ1 +ℊ2
Γ(ℵ)
ℊ1 !
ℊ2 ! (𝜒−ℇ)ℊ1 +ℊ2 Γ(𝜒−ℇ)Γ(ℰ−𝜒+ℵ)
𝜅,𝜚

(𝜒)ℊ1 +ℊ2 (𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2 𝐵ℶ (𝜒+ℊ1 +ℊ2 −ℇ, ℰ−𝜒+ℵ) (𝛼𝑧)ℊ1 (𝛼𝑧)ℊ2
(𝜒−ℇ)ℊ2

𝐵(𝜒−ℇ, ℰ−𝜒ℵ)

Γ(𝜒)

𝜅,𝜚
𝐹 (𝜒, 𝑎, 𝑏; ℵ; 𝛼𝑧, 𝛽𝑧).
Γ(ℵ) 1,ℶ
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ℊ1 !

ℊ2 !

Theorem 23: The following result hold true
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝛼𝑧)−𝑎 (1 − 𝛽𝑧)−𝑏 (1 − 𝛾𝑧)−𝑐 𝑧 𝜒−1 }
∞

(𝜒)ℊ1 +ℊ2+ℊ3 (𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2 (𝛾)ℊ3 𝐵ℶ𝜅,𝜚 (𝜒 + ℊ1 + ℊ2 + ℊ3 − ℇ, ℰ − 𝜒 + ℵ) (𝛼𝑧)ℊ1 (𝛼𝑧)ℊ2 (𝑐
Γ(𝜒)
ℵ−1
=𝑧
∑
Γ(ℵ)
(𝜒 − ℇ)ℊ1 +ℊ2 +ℊ3
𝐵(𝜒 − ℇ, ℰ − 𝜒 + ℵ)
ℊ1 !
ℊ2 !
ℊ
ℊ1 ,ℊ2 =0

= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

3;𝜅,𝜚
(𝜒, 𝑎, 𝑏, 𝑐; ℵ; 𝛼𝑧, 𝛽𝑧, 𝛾𝑧),
𝐹
Γ(ℵ) 𝐷,ℶ

(23)

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(𝑏 − ℵ) < ℰ < 𝑅𝑒(𝑏) > 0, 𝑅𝑒(ℶ) > 0𝜅, 𝜚 > 0).
Proof
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝛼𝑧)−𝑎 (1 − 𝛽𝑧)−𝑏 (1 − 𝛾𝑧)−𝑐 𝑧 𝜒−1 }
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

= 𝐷ℶ,𝑧

{(∑∞
ℊ1 =0(𝑎)ℊ1

(𝛼𝑧)ℊ1
ℊ1 !

= ∑∞
ℊ1 ,ℊ2 ,ℊ3 =0(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ2 (𝑐)ℊ3

) (∑∞
ℊ2 =0(𝑏)ℊ2

(𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2 (𝛾)ℊ3
ℊ1 !

ℊ2 !

ℊ3 !

(𝛽𝑧)ℊ2
ℊ2 !

) (∑∞
ℊ3 =0(𝑐)ℊ3

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

(𝛾𝑧)ℊ3
ℊ3 !

) 𝑧 𝜒−1 }

{𝑧 𝜒+ℊ1 +ℊ2 −1 }.

On considering (19), yields
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

{(1 − 𝛼𝑧)−𝑎 (1 − 𝛽𝑧)−𝑏 (1 − 𝛾𝑧)−𝑐 𝑧 𝜒−1 } =∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ2

× {𝑧 ℊ1 +ℊ2++ℊ3 ℵ−1

Γ(𝜒+ℊ1 +ℊ2 +ℊ3 )

(𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2
ℊ1 !

ℊ2 !

𝜅,𝜚

Γ(𝜒+ℊ1 +ℊ2 ∓ℊ3 −ℇ+ℵ)Γ(ℰ−𝜒+ℵ)

𝐵ℶ (𝜒 + ℊ1 + ℊ2 + ℊ3 − ℇ, ℰ − 𝜒 +

ℵ)}
= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

= 𝑧 ℵ−1

Γ(𝜒)

Γ(ℵ)

Γ(ℵ)

∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ2 (𝑐)ℊ3
∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0

(𝛼𝑧)ℊ1 (𝛽𝑧)ℊ2 (𝛾𝑧)ℊ3 (𝜒)ℊ1 +ℊ2 + ℊ3
Γ(ℵ)
ℊ1 !
ℊ2 !
ℊ3 ! (𝜒−ℇ)ℊ1 +ℊ2 + ℊ3 Γ(𝜒−ℇ)Γ(ℰ−𝜒+ℵ)

(𝜒)ℊ1 +ℊ2+ ℊ3 (𝛼)ℊ1 (𝛽)ℊ2 (𝛾)ℊ3 𝐵ℶ𝜅,𝜚 (𝜒+ℊ1 +ℊ2 +ℊ3 −ℇ, ℰ−𝜒+ℵ) (𝛼𝑧)ℊ1 (𝛼𝑧)ℊ2 (𝑐𝑧)ℊ3
(𝜒−ℇ)ℊ1 +ℊ2 +ℊ3

𝐵(𝜒−ℇ, ℰ−𝜒+ℵ)

ℊ1 !

ℊ2 !

ℊ3 !

3;𝜅,𝜚
(𝜒, 𝑎, 𝑏, 𝑐; ℵ; 𝛼𝑧, 𝛽𝑧, 𝛾𝑧).
𝐹
Γ(ℵ) 𝐷,ℶ

Theorem 24:
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

= 𝑧 ℵ−1

𝜅,𝜚

{𝐹ℶ

Γ(𝜒)
Γ(ℵ)

= 𝑧 ℵ−1

(𝑎, 𝑏; 𝑐;

∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0

𝑦
(1−𝑧)

) (1 − 𝑧)−𝑎 𝑧 𝜒−1 }

𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝜒)ℊ2 𝐵ℶ (𝑏+ℊ1 −ℇ, 𝑐−𝑏+ℰ) 𝐵ℶ (𝜒+ℊ2 −ℇ, ℰ−𝜒+ℵ) 𝑦 ℊ1 𝑧 ℊ2
(𝑏−ℇ)ℊ1 (𝜒−ℇ)ℊ1
𝐵(𝑏−ℇ, 𝑐−𝑏+ℰ)
𝐵(𝜒−ℇ, ℰ−𝜒+ℵ)
ℊ1 ! ℊ2 !

Γ(𝜒)

𝜅,𝜚
𝐹 (𝑎, 𝑏, 𝜒; 𝑐; ℵ; 𝑦, 𝑧).
Γ(ℵ) 2,ℶ

(24)

Proof Using generalized binomial theorem, gives
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

= 𝐷ℶ,𝑧

𝜅,𝜚

{𝐹ℶ

(𝑎, 𝑏; 𝑐;

{(∑∞
ℊ1 =0

𝑦
(1−𝑧)

) (1 − 𝑧)−𝑎 𝑧 𝜒−1 }
𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ1 𝐵ℶ (𝑏−ℵ+ℊ1 ,𝑐−𝑏+𝜘)
(𝑏−ℵ)ℊ1 ℊ1 !

𝐵((𝑏−ℇ,𝑐−𝑏+ℇ))

𝑦

ℊ1

] ) (1 − 𝑧)−𝑎 𝑧 𝜒−1 }
1−𝑧

[
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= ∑∞
ℊ1 =0
= ∑∞
ℊ1 =0
= ∑∞
ℊ1 =0

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ1 𝐵ℶ (𝑏−ℵ+ℊ1 ,𝑐−𝑏+𝜘) 𝑦 ℊ1
(𝑏−ℵ)ℊ1 ℊ1 !

𝐵((𝑏−ℇ,𝑐−𝑏+ℇ))

ℊ1 !

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ1 𝐵ℶ (𝑏−ℵ+ℊ1 ,𝑐−𝑏+𝜘) 𝑦 ℊ1
(𝑏−ℵ)ℊ1 ℊ1 !

𝐵((𝑏−ℇ,𝑐−𝑏+ℇ))

ℊ1 !

𝜅,𝜚

(𝑎)ℊ1 (𝑏)ℊ1 𝐵ℶ (𝑏−ℵ+ℊ1 ,𝑐−𝑏+𝜘) 𝑦 ℊ1
(𝑏−ℵ)ℊ1 ℊ1 !

𝐵((𝑏−ℇ,𝑐−𝑏+ℇ))

ℊ1 !

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

{(1 − 𝑧)−(𝑎+ℊ1 ) 𝑧 𝜒−1 }

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

{𝑧 𝜒−1 ∑∞
ℊ2 =0

𝐷ℶ,𝑧
𝐷ℶ,𝑧

∑∞
ℊ2 =0

(𝑎+ℊ1 )ℊ2
ℊ2 !

(𝑎+ℊ1 )ℊ2
ℊ2 !

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

𝑧 ℊ2 }

{𝑧 𝜒+ℊ2 −1 }.

On using (19) and simplifications, yields
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

= 𝑧 ℵ−1

𝜅,𝜚

{𝐹ℶ

Γ(𝜒)
Γ(ℵ)

= 𝑧 ℵ−1

(𝑎, 𝑏; 𝑐;

∑∞
ℊ1 ,ℊ2 =0

𝑦
(1−𝑧)

) (1 − 𝑧)−𝑎 𝑧 𝜒−1 }

𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
(𝑎)ℊ1 +ℊ2 (𝑏)ℊ1 (𝜒)ℊ2 𝐵ℶ (𝑏+ℊ1 −ℇ, 𝑐−𝑏+ℰ) 𝐵ℶ (𝜒+ℊ2 −ℇ, ℰ−𝜒+ℵ) 𝑦 ℊ1 𝑧 ℊ2
(𝑏−ℇ)ℊ1 (𝜒−ℇ)ℊ1
𝐵(𝑏−ℇ, 𝑐−𝑏+ℰ)
𝐵(𝜒−ℇ, ℰ−𝜒+ℵ)
ℊ1 ! ℊ2 !

Γ(𝜒)

𝜅,𝜚
𝐹 (𝑎, 𝑏, 𝜒; 𝑐; ℵ; 𝑦, 𝑧)
Γ(ℵ) 2,ℶ

6. APPLICATIONS TO LINEAR AND BILINEAR GENERATING FUNCTIONS
The linear and bilinear generating relations for further modified extended hypergeometric
functions are discussed in the following theorem:
Theorem 25: The following generating function holds
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎 + ℊ, 𝜒; ℵ; 𝑧) = (1 − 𝑡)−𝑎 𝐹ℶ (𝑎, 𝜒; ℵ;

𝑧
1−𝑡

(25)

),

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(𝜒 − ℵ) < ℰ < 𝑅𝑒(𝜒); |𝑧| < 𝑚𝑖𝑛{1, |1 − 𝑡|}).
Proof Using the identity in [24]
{(1 − 𝑧) − 𝑡}−𝑎 = (1 − 𝑡)−𝑎 {1 − 𝑧(1 − 𝑡)−1 }−𝑎 , (|𝑡| < |1 − 𝑧|).
Such that
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

(1 − 𝑧)−(𝑎+ℊ) 𝑡 ℊ = (1 − 𝑡)−𝑎 [1 − 𝑧(1 − 𝑡)−1 ]−𝑎 .

On multiplying both sides by (1 − 𝑧)−𝑏 𝑧 𝜒−1 and applying the modified extended Caputo
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

fractional integral operator 𝐷ℶ,𝑧
(𝑎)ℊ

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚
{(1
𝐷ℶ,𝑧
ℊ!
−1 }−𝑎 𝜒−1 }.

∑∞
ℊ=0
𝑡)

, it readily leads to
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

− 𝑧)ℊ−𝑏 𝑧 𝜒−1 } 𝑡 ℊ = (1 − 𝑡)−𝑎 𝐷ℶ,𝑧

{{1 − (−𝑧𝑡)(1 −

𝑧

Applying (21), gives
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎 + ℊ, 𝜒; ℵ; 𝑧) = (1 − 𝑡)−𝑎 𝐹ℶ (𝑎, 𝜒; ℵ;

Theorem 26: The following generating function is valid
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𝑧
1−𝑡

).

∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜕 ,𝜕2

𝐹𝜈 1

𝜅,𝜚
(ℊ − 𝑏, 𝜒; ℵ; 𝑧)𝑡 ℊ = (1 − 𝑡)−𝑎 𝐹1,ℶ
(𝜒, 𝑎, 𝑏; ℵ, 𝑧,

𝑧𝑡
1−𝑡

),

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(𝜒 − ℵ) < ℰ < 𝑅𝑒(𝜒); |𝑡| < (1 + |𝑧|)−1 ).
Proof Using the identity in [24]
{1 − (1 − 𝑧)𝑡}−𝑎 = (1 − 𝑡)−𝑎 {1 + 𝑧𝑡(1 − 𝑡)−1 }−𝑎 .
Such that
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

(1 − 𝑧)ℊ 𝑡 ℊ = (1 − 𝑡)−𝑎 [1 − {−𝑧𝑡}(1 − 𝑡)−1 ]−𝑎 ,

( |𝑡| < |1 − 𝑧|).

On multiplying both sides by (1 − 𝑧)−𝑏 𝑧 𝜒−1 and applying the modified extended Caputo
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

fractional integral operator 𝐷ℶ,𝑧
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

𝐷ℶ,𝑧

, it readily leads to

{(1 − 𝑧)ℊ−𝑏 𝑧 𝜒−1 } 𝑡 ℊ
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

= (1 − 𝑡)−𝑎 𝐷ℶ,𝑧

{{1 − (−𝑧𝑡)(1 − 𝑡)−1 }−𝑎 (1 − 𝑧)−𝑏 𝑧 𝜒−1 }

Applying (21) and (22), gives
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜕 ,𝜕2

𝐹𝜈 1

𝜅,𝜚
(ℊ − 𝑏, 𝜒; ℵ; 𝑧)𝑡 ℊ = (1 − 𝑡)−𝑎 𝐹1,ℶ
(𝜒, 𝑎, 𝑏; ℵ, 𝑧,

𝑧𝑡
1−𝑡

).

Theorem 27: The following result hold
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎 + ℊ, 𝜒; ℵ; 𝑧)𝐹ℶ (ℊ, 𝑏; 𝑐; 𝑧) = 𝐹2,ℶ (𝑎, 𝜒, 𝑏; ℵ, 𝑐; 𝑧,

𝑝𝑧
1−𝑡

),

(ℇ − 1 < 𝑅𝑒(𝑏 − 𝑐) < ℰ < 𝑅𝑒(𝑏); ℇ < 𝑅𝑒(𝜒) < 𝑅𝑒(ℵ)).
Proof Setting 𝑡 → (1 − 𝑝)𝑡
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜕 ,𝜕2
(ℊ

𝐹𝜈 1

𝑧𝑡

𝜅,𝜚

− 𝑏, 𝜒; ℵ; 𝑧)[(1 − 𝑝)𝑡]ℊ = [1 − (1 − 𝑝)𝑡]−𝑎 𝐹1,ℶ (𝜒, 𝑎, 𝑏; ℵ, 𝑧,

1−[(1−𝑝)𝑡]

Multiplying both sides by 𝑝𝑏−1 , gives
∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜕 ,𝜕2
(ℊ

𝐹𝜈 1

− 𝑏, 𝜒; ℵ; 𝑧)𝑝𝑏−1 (1 − 𝑝)ℊ 𝑡 ℊ
𝜅,𝜚

= [1 − (1 − 𝑝)𝑡]−𝑎 𝑝𝑏−1 𝐹1,ℶ (𝜒, 𝑎, 𝑏; ℵ, 𝑧,
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

Using 𝐷ℶ,𝑧

∑∞
ℊ=0

𝑧𝑡
).
1 − [(1 − 𝑝)𝑡]

, yields

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜕 ,𝜕2
(ℊ

𝐹𝜈 1

𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

− 𝑏, 𝜒; ℵ; 𝑧)𝐷ℶ,𝑧
𝜒−ℵ,𝜅,𝜚

= 𝐷ℶ,𝑧

{(1 −

1−𝑝

(|𝑧| < 1, |

1−𝑧

{𝑝𝑏−1 (1 − 𝑝)ℊ }𝑡 ℊ

{−𝑝𝑡} −𝑎

)

1−𝑡

𝑡| < 1; |

𝑧

1−𝑡

𝜅,𝜚

𝑝𝑏−1 𝐹1,ℶ (𝜒, 𝑎, 𝑏; ℵ, 𝑧,

|+|

𝑝𝑡

1−𝑡

| < 1).

Applying (21) and (24), gives
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𝑧𝑡
1−[(1−𝑝)𝑡]

)}

).

∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ
ℊ!

𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
𝜅,𝜚
𝐹ℶ (𝑎 + ℊ, 𝜒; ℵ; 𝑧)𝐹ℶ (ℊ, 𝑏; 𝑐; 𝑧) = 𝐹2,ℶ (𝑎, 𝜒, 𝑏; ℵ, 𝑐; 𝑧,

𝑝𝑧
1−𝑡

).

7. THE MELLIN TRANSFORMS OF THE MODIFIED EXTENDED CAPUTO
FRACTIONAL DERIVATIVE
Lemma 28: The following formular holds [3]
1

𝜅,𝜚
∫0 ℶ𝑠−1 𝐵ℶ (ℸ, ℴ)𝑑ℶ = 𝐵(ℸ − 𝑠, ℴ − 𝑠)Γ 𝜅,𝜚 (𝑠),

(26)

(𝑅𝑒(ℸ − 𝑠) > 0, 𝑅𝑒(ℴ − 𝑠) > 0, 𝑅𝑒(𝑠) > 0).
Lemma 29: The following result is valid [17]
∞

Γ(𝑠)Γ(𝑐−𝑠)

(27)

𝑐 (−𝑢𝑡)𝑑𝑡
=
,
∫0 𝑡 𝑠−1 𝐸𝑎,𝑏
Γ(𝑐)𝑢𝑠 Γ(𝑏−𝑎𝑠)

(𝑅𝑒(𝑐 − 𝑠) > 0, 𝑅𝑒(𝑏 − 𝑎𝑠) > 0, 𝑅𝑒(𝑠) > 0, 𝑅𝑒(𝑐) > 0).
Theorem 30: The following result holds
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 }; 𝑠} =

Γ(𝜒+1)Γ𝜅,𝜚 (𝑠)
Γ(𝜒−ℇ+1)Γ(ℇ−ℵ)

(28)

𝐵(ℰ − ℵ − 𝑠, 𝜒 − ℵ − 𝑠 + 1)𝑧 𝜒−ℵ ,

(𝑅𝑒(𝜒) > ℇ − 1, 𝑅𝑒(𝑠) > 0).
Proof
∞

ℵ,𝜅,𝜚
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 }; 𝑠} = ∫0 ℶ𝑠−1 𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 }𝑑ℶ.

Applying (19), yields
𝜅,𝜚

Γ(𝜒+1) 𝐵ℶ (ℰ−ℵ,𝜒−ℵ+1) 𝜒−ℵ
𝑧
} 𝑑ℶ.
Γ(𝜒−ℇ+1) 𝐵(ℰ−ℵ,𝜒−ℵ+1)

∞

ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 }; 𝑠} = ∫0 ℶ𝑠−1 {

On simplifying
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 }; 𝑠} = 𝑧 𝜒−ℵ

∞
Γ(𝜒+1)
1
𝜅,𝜚
∫ ℶ𝑠−1 𝐵ℶ (ℰ
Γ(𝜒−ℇ+1) 𝐵(ℰ−ℵ,𝜒−ℵ+1) 0

− ℵ, 𝜒 − ℵ + 1)𝑑ℶ.

Applying (26), gives
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 }; 𝑠} =

Γ(𝜒+1)Γ𝜅,𝜚 (𝑠)
Γ(𝜒−ℇ+1)Γ(ℇ−ℵ)

𝐵(ℰ − ℵ − 𝑠, 𝜒 − ℵ − 𝑠 + 1)𝑧 𝜒−ℵ .

Considering (26), (27) and (28), the following corollary can be obtained
Corollary 31: The following result hold
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 𝜒 }; 𝑠} =

𝜋

Γ(𝜒+1)

sin(𝜋𝑠) Γ(ϱ−κs)Γ(𝜒−ℇ+1)Γ(ℇ−ℵ)

𝐵(ℰ − ℵ − 𝑠, 𝜒 − ℵ − 𝑠 + 1)𝑧 𝜒−ℵ ,

(𝑅𝑒(𝜒) > ℇ − 1, 𝑅𝑒(𝑠) > 0).
Theorem 32: The following formula holds
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {(1 − 𝑧)−𝜒 }; 𝑠} = 𝑧 𝜒−ℵ

Γ(𝑠)
Γ(ℇ−ℵ)

∑∞
ℊ=0(𝜒)ℊ+ℇ 𝐵(ℰ − ℵ − 𝑠, ℊ − ℵ − 𝑠 + 1)

115

𝑧ℊ.
ℊ

,

(29)

(𝑅𝑒(ℰ − ℵ − 𝑠) > 0, 𝑅𝑒(, ℊ − ℵ − 𝑠) > 1, 𝑅𝑒(𝑠) > 0, |𝑧| < 1).
Proof
ℵ,𝜅,𝜚
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {(1 − 𝑧)−𝜒 }; 𝑠} = 𝑀 {𝐷ℶ,𝑧 {∑∞
ℊ=0(𝜒)ℊ

= ∑∞
ℊ=0

(𝜒)ℊ
ℊ!

𝑧ℊ.
ℊ!

} ; 𝑠}

ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {𝑧 ℊ }; 𝑠}.

Using (19), yields
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {(1 − 𝑧)−𝜒 }; 𝑠} = 𝑧 −ℵ

Γ(𝑠)
Γ(ℇ−ℵ)

= 𝑧 𝜒−ℵ

∑∞
ℊ=0(𝜒)ℊ
Γ(𝑠)

Γ(ℇ−ℵ)

𝐵(ℰ−ℵ−𝑠,ℊ−ℵ−𝑠+1) 𝑧 ℊ .
Γ(ℊ−ℰ−1)

ℊ

∑∞
ℊ=0(𝜒)ℊ+ℇ 𝐵(ℰ − ℵ − 𝑠, ℊ − ℵ − 𝑠 + 1)

𝑧ℊ.
ℊ

.

Using (27) and (29), the following result can be obtained
Corollary 33: The following equation hold
ℵ,𝜅,𝜚
𝑀{𝐷ℶ,𝑧 {(1 − 𝑧)−𝜒 }; 𝑠} =

𝜋

𝑧 𝜒−ℵ (𝜒)ℇ

sin(𝜋𝑠) Γ(ϱ−κs)Γ(ℇ−ℵ)

𝑧ℊ

∑∞
ℊ=0(𝜒 + ℇ)ℊ 𝐵(ℰ − ℵ − 𝑠, ℊ − 𝑠 + 1) ,
ℊ

(𝑅𝑒(ℷ) > 0, 𝑅𝑒(𝑠) > 0, |𝑧| < 1).

8. FURTHER RESULT ON THE MODIFIED CAPUTO FRACTIONAL DERIVATIVE
In this section, the modified extended Caputo fractional derivative for the exponential, Gauss
hypergeometric, Kumer confluent hypergeometric and Mittag-Leffler are computed
Theorem 34: The following formula hold
𝜘,𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

{exp(𝑧)} =

𝑧 ℰ−ℵ
Γ(ℰ−ℵ)

𝜅,𝜚
∑∞
ℊ=0 𝐵ℶ (ℸ, ℴ)

𝑧ℊ
ℊ!

.

Proof
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

𝑧ℊ

𝜘𝜅,𝜚,𝑥
{exp(𝑧)} = 𝐷ℶ,𝑧
{∑∞
ℊ=0 }
ℊ!

= ∑∞
ℊ=0

1
ℊ!

𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

{𝑧 ℊ }

Applying (19), we obtain
𝜘,𝜅,𝜚
𝐷ℶ,𝑧 {exp(𝑧)} =

𝜅,𝜚

Γ(ℊ+1) 𝐵ℶ (ℊ−ℰ+1,ℰ−ℵ) 𝑧 ℊ−ℵ
Γ(ℊ−𝜘+1) 𝐵((ℊ−ℰ+1,ℰ−ℵ))

ℊ!

𝜅,𝜚

=

Γ(ℊ+ℇ+1) 𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ) 𝑧 ℊ+ℇ−ℵ
Γ(ℊ+ℇ−𝜘+1) 𝐵((ℊ+1,ℰ−ℵ)) (ℊ+ℇ)!

On simplifying, we have
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

{exp(𝑧)} =

𝑧 ℰ−ℵ
Γ(ℰ−ℵ)

𝜅,𝜚
∑∞
ℊ=0 𝐵ℶ (ℸ, ℴ)
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𝑧ℊ
ℊ!

.

Theorem 35: The following equality hold true
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

{F(a, b; c; z) } =

𝑧 ℰ−ℵ

(𝑎)ℇ (𝑏)ℇ

Γ(1+ℰ−ℵ)

(𝑐)ℇ

∑∞
ℊ=0

𝜅,𝜚

(𝑎+ℇ)ℊ (𝑏+ℇ)ℊ 𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ)
(𝑐+ℇ)ℊ (1+ℰ−ℵ)ℊ 𝐵((ℊ+1,ℰ−ℵ))

, |𝑧| < 1.

Proof
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

𝜘𝜅,𝜚,𝑥
{F(a, b; c; z) } = 𝐷ℶ,𝑧
{∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ 𝑧 ℊ
(𝑐)ℊ

ℊ!

}

= ∑∞
ℊ=0

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ

(𝑎)ℊ (𝑏)ℊ

Γ(ℊ+1) 𝐵ℶ (ℊ−ℰ+1,ℰ−ℵ) ℊ−ℵ
𝑧 }
Γ(ℊ−𝜘+1) 𝐵((ℊ−ℰ+1,ℰ−ℵ))

(𝑐)ℊ ℊ!

𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

ℊ
{∑∞
ℊ=0 𝑧 }.

Applying (), gives
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

{F(a, b; c; z) } = ∑∞
ℊ=ℇ

= ∑∞
ℊ=0
=

(𝑐)ℊ ℊ!

𝜅,𝜚

{

(𝑎)ℊ+ℇ (𝑏)ℊ+ℇ
(𝑐)ℊ+ℇ+ℇ ℊ!

𝑧 ℰ−ℵ

(𝑎)ℇ (𝑏)ℇ

Γ(1+ℰ−ℵ)

(𝑐)ℇ

{

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ) ℊ+ℇ−ℵ
𝑧
}
Γ(ℊ+ℇ−𝜘+1) 𝐵((ℊ+1,ℰ−ℵ))
Γ(ℊ+1)

𝜅,𝜚

(𝑎+ℇ)ℊ (𝑏+ℇ)ℊ 𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ)

∑∞
ℊ=0

(𝑐+ℇ)ℊ (1+ℰ−ℵ)ℊ 𝐵((ℊ+1,ℰ−ℵ))

.

Corollary 36: The following formula hold
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

{Φ(b; c; z) } =

𝑧 ℰ−ℵ

(𝑏)ℇ

∑∞
ℊ=0

Γ(1+ℰ−ℵ) (𝑐)ℇ

𝜅,𝜚

𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ)

(𝑏+ℇ)ℊ

(𝑐+ℇ)ℊ (1+ℰ−ℵ)ℊ 𝐵((ℊ+1,ℰ−ℵ))

.

Theorem 37: The following result is valid
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

(𝑐)ℇ

𝑐
{E𝑎,𝑏
(𝑧)} = 𝑧 ℇ−ℵ

Γ(ℇ−ℵ)

∑∞
ℊ=0

𝑧ℊ

(𝑐+ℇ)ℊ

𝜅,𝜚
Γ(𝑎ℊ+𝑎ℇ+𝑐) ℊ!𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ)

,

(𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℂ, 𝑅𝑒(ℶ) > 0).
Proof
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝐷ℶ,𝑧

𝜘𝜅,𝜚,𝑥

𝑐
{E𝑎,𝑏
(𝑧)} = 𝐷ℶ,𝑧

= ∑∞
ℊ=0
= ∑∞
ℊ=ℇ

{∑∞
ℊ=0
(𝑐)ℊ

(𝑐)ℊ

Γ(𝑎ℊ+𝑐) ℊ!
𝜘𝜅,𝜚,𝑥

Γ(𝑎ℊ+𝑐)ℊ!

𝑧ℊ

𝐷ℶ,𝑧

}

{𝑧 ℊ }
𝜅,𝜚

Γ(ℊ+1) 𝐵ℶ (ℊ−ℰ+1,ℰ−ℵ) ℊ−ℵ
𝑧 }
Γ(𝑎ℊ+𝑐)ℊ! Γ(ℊ−𝜘+1) 𝐵((ℊ−ℰ+1,ℰ−ℵ))
(𝑐)ℊ

= ∑∞
ℊ=0
= 𝑧 ℇ−ℵ

{

𝜅,𝜚

Γ(ℊ+ℇ+1) 𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ) ℊ+ℇ−ℵ
{
𝑧
}
Γ(𝑎ℊ+𝑎ℇ+𝑐)ℊ! Γ(ℊ+ℇ−𝜘+1) 𝐵((ℊ+1,ℰ−ℵ))
(𝑐)ℊ+ℇ

(𝑐)ℇ
Γ(ℇ−ℵ)

∑∞
ℊ=0

(𝑐+ℇ)ℊ

𝑧ℊ

𝜅,𝜚
Γ(𝑎ℊ+𝑎ℇ+𝑐) ℊ!𝐵ℶ (ℊ+1,ℰ−ℵ)

9. CONCLUSION
In this paper, new modified extended beta distribution and its corresponding moment, mean,
variance, coefficient of variance, moment generating function, characteristic function,
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probability distribution function and reliability function are proposed. Modified extended
Caputo fractional derivative operator is presented and modified extended fractional integral of
certain elementary functions like exponential, Gauss hypergeometric, Kumer confluent
hypergeometric and Mittag-Leffler are investigated. Further modified extended Gauss, Appell’s
and Lauricella’s hypergeometric functions are obtained with their integral representation, linear
and bilinear generating functions by considering the modified extended Caputo fractional
integral operator and Mellin transform of certain modified extended fraction integral are also
discussed.
The further modified extended Gauss, Appell’s and Lauricella’s hypergeometric functions, and
the Caputo fractional integral operator reduces to the classical and generalized function, and
operator in [7, 16, 22, 23] if the parameters are sweet ably change.
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ABSTRACT
The paper investigates the dependence pattern of economic growth on external debts supply by
accounting for the safety of debts, measured by the sovereign debts rating. The method of crosssection regression is based on a sample of 145 advanced and developing economies with
averaged data over 1990-2019 period. The pattern of economic growth follows an U-shaped
curve, for which the growth rate is first decreasing then increasing on the external debts supply.
A possible explaination can rely on the sovereign debts rating. For low supply of external debts,
more supply of debts reduces the debts rating, which, in turn, lowers the economic growth rate.
But for high enough supply of debts, more debts raise their rating, then, improving the growth
rate. These results are robust on controlling for various determinants of economic growth and
on the fixed-effect panel regression.
Keywords: External Debts; Economic Growth; Cross-Section Regression; Panel Regression.

INTRODUCTION
The relationship between external debts and economic growth is important for the sustainable
economic development. While most of past evidence records that the external debts are
detrimendal to economic growth, the recent literature on the international macro-finance
suggests a novel approach to external debts. Since the debts are a type of safe assets, which are
uncertainty-insensitive assets, they are potential to contribute on the economic growth,
especially in the long-run. The debts not only place a burden on an economy's buget as
traditional approach, but also serve as store of wealth, then, channelling savings into
investment. The investment, in turn, can stimulates the economic growth rate. But until now,
there are quite little papers accounting for the role of debts safety on determining the
relationship between debts and economic growth. Our paper aims to fill in this research gap.
The paper investigates the impact of external debts on the economic growth rate by accounting
for the safety of debts.
The paper examines the dependence pattern of economic growth on the external debts supply
by a cross-section regression on a sample of 145 advanced and developing economies. The
evidence records that the pattern follows an U-shaped curve, for which the economic growth is
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first decreasing then increasing on the external debts. The result holds on controlling for various
determinants of economic growth, and on the alternative fixed-effect panel data regression.
Therefore, there exists a non-linearity on the relationship between economic growth and
external debts.
An possible explaination for this non-linearity can rely on the sovereign debts rating. The
empirical evidence shows that for low supply of external debts, an increase of the debts supply
reduces the debts rating, which, in turn, lowers the economic growth rate. But for high enough
supply of debts, more debts raise their rating, then, improves the growth rate. These results are
robust on controlling for various determinants of economic growth and also on the fixed-effect
panel regression.
The paper also suggests that more external debts supply can be accompanied by an appropriated
public policy that improves their debts rating, so that the debts can contribute positively on the
domestic economic growth.
The paper falls in a nexus between economic growth, capital flows and safe assets at
international financial integration.
The paper belongs to the literature on the economic growth. On the neoclassical growth model
(Solow, 1956; Swan, 1956), the income per capita grows with the rate of technology progress
and labor force growth rate. The technology progress is usually measured by the productivity
level, which is the Solow residual based on a constant-return-to-scale production function with
labor-augmented technology (Freenstra et al, 2015). Thus, the productivity and labor fore
growth rates are the determinants of economic growth rate in the long-run. The endogenous
growth theory extends the neoclassical growth model by investigating the source of technology
progress. This progress can be due to the accumulation of capital across domestic firms on the
AK model (Frankel, 1962), or by the expansion of new variety of product on the product variety
model (Romer, 1990). And on the Schumpeterian model with creative destruction (Aghion and
Howitt, 1992), the technology growth rate is determined by the distance of an economy to the
world technology frontier economy and by the research and development expenditure. Beside
the theory, the empirical evidence also records various determinants of economic growth such
as the institutional quality (Robinson and Acemoglu, 2012), the financial development level
(Levine et al, 1997), the capital account openness (Bussière and Fratzscher, 2008), and the
human capital (Mankiw et al, 1992).
Our paper complements these aforementioned papers by providing an evidence that the external
debts are an important determinant of economic growth in the long-run. This result emerges on
controlling for various determinants of economic growth such as labor force growth rate,
institutional quality and openness of economy.
The role of external debts on determining the economic growth is also proved by many papers,
with a recent survey on Yared (2019). Clements et al (2003) find that the external debts affect
negatively the economic growth rate. The substantial reduction in the stock of external debts
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for highly indebted poor countries would directly increase the per capita income growth by
about 1 percentage point per annum. But the external debts can also boost the economic growth
through their effect on public investment. Morsy et al (2019) uncover an empirical evidence on
this debts-investment-growth relationship. They find that the private external long-term debts
can stimulate the domestic capital formation, then, improve the economic growth rate.
Our paper differs these aforementioned paper by establishing a non-linear, U-shaped
dependence pattern of economic growth on the external debts supply. Thus, the evidence on the
negative impact of debts on economic growth applies for the low debts supply. For large enough
debts supply, the external debts exert positive impact on the economic growth rate.
The existence of non-linearity on the economic growth in our paper also complements to some
recent evidence. Eberhardt and Presbitero (2015) establish an inverted-U-shaped dependence
pattern of economic growth on the public debts supply, by a panel vectorautoregression model.
Law et al (2021) also document the existence of a threshold effect on the pattern of economic
growth on a sample of developing economies. The public debts have a negative impact on
economic growth for higher debts per GDP ratio than 51.65 percentage but an insignificant
impact for low debts per GDP ratio.
While these two papers focus on the public debts, ours examines the external debts supply. By
definition, there can an overlap between two variables: the exernal debts can be decomposed
into public and private external debts, while the public debts can be decomposed into external
and domestic public debts. Our robustness analysis shows that the public external debts still
exert a negative impact on the economic growth, as documented on Law et al (2021). However,
the impact of external debts become an U-shaped curve when the analysis takes into account
both public and private external debts. As a result, the interaction between public and private
debts are so strong that the aggregate impact of external debts on economic growth turns to be
non linear.
The paper is closedly related to the literature on the international capital flows. For many
economies, including United States, Germany and China, the debts flows account for largest
share of net capital inflows, in comparision with FDI and portfolio equities capital flows (Hung,
2020). As other types of cross-border capital flows, the debts flows are driven by the difference
on the rate of return on capital investment. On theory (Lucas, 1990), capital flows from the
advanced economies to the poor economies, since the former has low marginal product of
capital based on an abundant capital stock while the latter has high marginal product of capital
based on a scarce capital stock.
Recent evidence shows that the debts flow is largely driven by the motivation of seeking store
of wealth (Bernanke et al, 2011). Huge savings by emerging economies such as China and
Republic of Korea flow into United States in seeking the safe assets as the store of value. The
safe assets can be public provison such as the US government debts or the private provison such
as corporate debts (Azzimonti and Yared, 2019). This mechanism of debts flow is also analyzed
on a relevant theory suggested by Caballero et al (2008). Traditionally implied by neoclassical
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growth model, high economic growth rate can attract the inflows of foreign capital. But if an
economy has a high growth rate combined with scarcity of safe assets, it can experience the
outflows of capital in term of seeking foreign safe assets as external store of wealth.
Our paper complements these papers by investigating the external debts flow. Beside their role
on raising the economic growth and compensate the domestic investment, the supply of external
debts also affect the safety of debts, measured by the sovereign debts rating. In particular, our
evidence shows that the external debts can improve the sovereign debts rating only when their
supply is large enough. Thus, the debts are safe only when their floating capacity is large. This
evidence lays a ground for the theory developed by He et al (2019). These authors show that
U.S government debts are considered as safe assets, with highest sovereign debts rating, since
their floating capacity of debts is high.
The paper also makes constribution on the safe assets at financial globalization. The safe assets
are the assets with uncertainty-insensitive rate of return (Caballero et al, 2016). Then, the debts
can be considered as a type of safe assets since their interest rate is known at the time of
issuance. Thus, on many theoretical model, the safe assets are modelled as a type of debts. Farhi
and Maggiori (2017) show that the multiple suppliers of safe assets can result in an unstable
international monetary system. When there are competition between issuers of safe assets with
low committment to keep their value of assets in term of exchange rate, the supply of safe assets
can fall into a region of unstable equilibrium, in which more supply of assets deteriorates their
safety.
The supply of safe assets also underlines the secular stagnation. When an economy has scarcity
of safe assets, it can fall into a safety trap, as type of liquidity trap but originated on the low
supply of safe assets. Within this trap, the monetary policy is ineffective. Then, for a reduction
of domestic supply, the only way to restore the equilibrium is an endogenous reduction of
aggregate demand. Thus, the economy can fall into a secular stagnation. In the world economy,
when the issuer of safe assets falls into the secular stagnation, it can lead to the world economy
to fall into the secular stagnation too. The reason is that the whole world economy suffer from
the scarcity of safe assets, then, a reduction of supply needs to be accompanied by a reduction
of demand so that the world good market restores to its equilibrium.
Compared with these aforementioned papers, our paper records a new evidence that the safe
assets can have a positive impact on the economic growth. In our paper, the safety of debts is
expressed by the sovereign debts rating. A higher sovereign debts rating raises the economic
growth rate. Thus, when the debts are safer, they can stimulate the economic growth rate.
The paper is structured as following. After the first section on Introduction, the second section
describes the framework with background, data and model. Then, the third section shows the
empirical evidence the relationship of external debts - debts raing - economic growth, with
robustness analysis. Finally, the fourth section concludes the paper, then is followed by an
Appendix on the supplementary evidence based on panel data regression.
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FRAMEWORK
Background
The external debts are a component of cross-border capital flows. In particular, net total capital
inflows is decomposed into foreign direct investment, portfolio equities investment, debts and
other items (Alfaro et al, 2014). Thus, the relationship between the external debts and economic
growth is also underlined by the theory and evidence relating the capital flows and economic
growth.
On the neoclassical growth model (Solow, 1956; Swan, 1956), the capital stock accumulates
until its ratio over each effective unit of labor is constant at the steady state. Then, the marginal
product of capital, a measure of rate of return on capital investment, is decreasing on the capital
per effective unit of labor. Rich countries with high capital per effective unit of labor has lower
rate of return than the poor counterparts. Thus, the capital would flow from rich to poor
economies, so that, the latter economies has enough investment to cath-up with the rich
economies in term of capital accumulation level. Lucas (1990) provides a clear theoretical
argument but also shows the data that low institutional quality, such as limited contract
committment, prevents the flows of capital from rich to poor economies. Thus, the catching up
of economic growth is usallly difficult to be achieved on the reality. Gourinchas and Jeanne
(2013) proves the existence of an allocation puzzle of capital across countries. Countries with
high productivity growth rate does not receive more capital inflows, and they even experience
the outflows of capital. This pattern is also defined as the up-hill capital flows pattern by Prasad
et al (2007). These authors show that the foreign capital inflows exert a positive impact on the
domestic economic growth only when the domestic financial development level is high enough.
Otherwise, the foreign capital is detrimendal to the economic growth rate. Recently, Hung
(2021) records an empirical evidence that the foreign capital inflows are the main driver of
economic growth in an developing economy like Vietnam. And the foreign capital is even more
important than the domestic credit supply on shaping the economic growth.
Therefore, the aforementioned empirical evidence records that the net total capital inflows,
including the external debts, does not neccessarily lead to a higher economic growth rate as
implied by the theory.
Moreover, the external debts are also a component of total debts. In details, total debts can be
decomposed into domestic debts and external debts. Then, the relationship between the external
debts and economic growth is also underlined by the theory and evidence on the relationship
between the total debts and the economic growth.
The debts can affect the economic growth by various channels. The debts can serve as liquidity
transformation so that domestic firms can save by accumulating debts to finance the investment
project in the future (Woodford, 1990). When the firms face the borrowing constraint from
banks, they can buy the government debts by their net profit. Then, to finance new investment
opportunity in the future, they can exchange the debts for capital as a complementary finance
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resource for the borrowing from banks. Moreover, the debt also enhances the liquidity of
households by providing an additional mean to smooth cosumption, especially when
households face the borrowing constraint (Aiyagari and McGranttan, 1998). Beside the
liquidity function, the debts can also serve the store of wealth demand by households. Farhi and
Maggiori (2017) proves that the supply of external debts matters for the economic growth.
There exist multiple steady states in an economy with limited commitment by the economy
which issues the debts. The equilbrium is stable for low and high supply of debts, but it is
unstable for a middle range of debts. And for unstable equilibrium area, the economy can
collapse, then, experience a decrease of economic growth rate.
There is, however, still a distance between theory and evidence on the role of debts. Reinhart
and Rogoff (2010) uncover an evidence that the relationship between the economic growth and
debts are weak at normal debts supply, and it only becomes negative for debts per GDP ratio
over 90 percent. Arcabic et al (2018) employs various panel regressions, from the threshold
model to panel vector autoregression model, to show that the threshold of debts, as Reinhart
and Rogoff (2010) propose, is not uniquely defined, and the estimated coefficients of debts are
insignificant.
In sum, there is not a consensus on the effect of external debts on the economic growth, on both
theory and evidence. To fill in this research gap, our paper will carry out an empirical analysis
with a new perspective on the role of debts as a type of safe assets.
Data
The data is a cross-section sample of 145 advanced and developing economies. Each variables
is averaged over 1990-2019. This 30-year period is long enough to absorb the fluctuation of
economic variables. As the Appendix shows, the evidence is also similar for the panel data
regression.
The economic growth, denoted by (aGDPpcgrowth), is measured by the growth rate of real
output per capita. The real output is the gross domestic product (GDP) at constant 2011 national
price in million USD. This variable is from the Penn World Table 10.0 (PWT, 2020). With the
population data from the Worldbank Development Indicators (WDI, 2020), the GDP per capita
is the real output divided by the population. Then, we takes the annual growth rate of GDP per
capita, which is on percentage.
The external debts, denoted by (axtdebty), is the total external debts per GDP ratio on
percentage. Then, it is decomposed into sub-components, including the public and private
debts, the short-term and long-term debts, foreign currency and domestic currency debts. This
decomposition is employed on the robustness analysis. These variables are from the Worldbank
Fiscal Space Database with updated version in 2020 (Kose et al, 2017).
The control variables are taken from various sources. First, the financial development is the
total credit to private sector per GDP ratio on percentage. This variables is from the WDI
database. Second, the growth rate of labor force is the anual growth rate of peopple engaged
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into production, which is from the PWT 10. Third, the human capital is the Barro-Lee human
capital index, which accounts for the school enrollment. This variable is from the PWT 10.
Fourth, the trade openness is the sum of exports and imports per GDP ratio on percentage. The
data on exports, imports and nominal GDP are on current USD, and are from the Worldbank
Development Indicators. Fifth, the capital account openness is the Chinn-Ito capital index,
which is constructed by Chinn and Ito (2008). And institutional quality covers the economic,
political and legal index. These indices are from the database constructed by Kunčič (2014).

Variables
Economic Growth
(aGDPpcgrowth)
External Debts Supply
(Lnaxtdebty)
Financial Development
(LnaFinDev)
Labor Force Growth
(aEmpgrowth)
Human Capital (aHc)
Trade Openness (aEopen)
Capital Openness
(aKaopen)
Economic Institution
(aEconomic)
Legal Institution (aLegal)
Political Institution
(aPolitical)

Table 1: Descriptive Statistics
Observations
Mean
Std.Dev

Min

Max

179

1.90

1.65

-2.10

7.84

170

4.17

0.86

2.17

8.38

185

3.39

0.85

0.44

5.30

176

2.19

1.84

-2.47

11.68

143
200

2.20
86.26

0.67
49.18

1.07
13.34

3.52
388.95

179

0.02

1.26

-1.87

2.34

188

0.49

0.17

0.12

0.88

189

0.55

0.19

0.11

0.93

180

0.50

0.19

0.10

0.89

Table (1) reports the descriptive statistics of the data sample. The economic growth rate has a
mean of 1.90% and standard deviation of 1.65%. Compared with this variable, the labor force
growth rate has a higher mean (2.19%) and deviation (1.84%). The log value of external debt
per GDP has a mean of 4.17 with standard deviation of 0.86, which are higher than the
corresponding value of financial development level measured by log value of credit per GDP
at 3.39 and 0.85 respectively. For the openness, the trade openness has a mean of 86% and
standard deviation of 49%, while the capital openness has a mean of 0.02 with standard
deviation of 1.26. Other variables, including the human capital and institutional quality, also
exhibits large standard deviation. Thus, the data offers a rich variation for exploring the
dependence pattern of economic growth on the external debts.
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Model
The model represents the cross-section regression. With this methods, the analysis can focus
on the long-run equilibrium on the relationship between external debts and economic growth.
This strategy is the traditional method on analyzing the economic growth (Barro and Sala-iMartin, 1990) and the cross-border capital flows, including the extern debts (Gourinchas and
Jeanne, 2013; Alfaro et al, 2014). As Galor (1996) argue, this method is consistent to the class
of models relevant to neoclassical growth model for which there exist an unique stable steady
state.
The regression equation with the sample of economy (j) is as following:
𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑗 = ∝ +𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠 𝐿𝑛𝑎𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦𝑗 + 𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠2 𝐿𝑛𝑎𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦𝑗2 +
𝛽𝐹𝑖𝑛𝐷𝑒𝑣 𝐿𝑛𝑎𝐹𝑖𝑛𝐷𝑒𝑣𝑗 + 𝛽𝐸𝑚𝑝 𝑎𝐸𝑚𝑝𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑗 + 𝛽𝐻𝑐 𝑎𝐻𝑐𝑗 + 𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑎𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗 +
𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑎𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗 + 𝛽𝑎𝐸𝑐𝑜 𝑎𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑗 + 𝛽𝑎𝑃𝑜𝑙 𝑎𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑗 + 𝛽𝑎𝐿𝑒𝑔 𝑎𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑗 + 𝑢𝑗
The focal point is on the coefficients (𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠 ; 𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠2 ). They present the impact of external
debts supply on the economic growth. When they are significantly different to zero, the
dependence pattern of economic growth on the external debts follows a quadratic function.
Then, the impact of external debts on the economic growth can be positive or negative,
depending on the suply of external debts.
𝜕𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝜕𝐿𝑛𝑎𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦

⇒

= 𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠 + 𝛽 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠2 𝐿𝑛𝑎𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦𝑗

𝜕𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝜕𝐿𝑛𝑎𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦

> 0 ⟺ 𝐿𝑛𝑎𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦𝑗 >

−𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠
𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠2

Other coefficients illustrates the impact of various control variables on the economic growth.
First, (𝛽 𝐹𝑖𝑛𝐷𝑒𝑣 ) shows the impact of financial development level. According to the evidence
by Levine (1997), and theory by Jannacovic et al, the financial development contributes on the
economic growth. Thus, this coefficient is expected to be positive: 𝛽𝐹𝑖𝑛𝐷𝑒𝑣 > 0. Second,
(𝛽𝐸𝑚𝑝 , 𝛽𝐻𝑐 ) measures the impact of labor force growth and human capital. According to the
neoclassical growth model (Solow, 1956; Swan, 1956) and evidence by Mankiw et al (1992),
both of labor forice growth and human capital have positive effect on the economic growth.
Thus, they are expected to be positive: 𝛽𝐸𝑚𝑝 > 0, 𝛽 𝐻𝑐 > 0. Third, (𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛 , 𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛 ) show the
role of international integration on the economic growth. As suggested by the evidence by
Bussière and Fratzscher (2008), the openness has a positive impact on the economic growth.
And (𝛽 𝑎𝐸𝑐𝑜 , 𝛽𝑎𝑃𝑜𝑙 , 𝛽𝑎𝐿𝑒𝑔 ) shows the impact of institutional quality on the economic growth.
When the institution improves, the economic growth increases. Thus, both the coefficients of
openness and institutional quality are expected to be positive: 𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛 > 0; 𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛 >0; 𝛽𝑎𝐸𝑐𝑜 >
0; 𝛽𝑎𝑃𝑜𝑙 > 0; 𝛽𝑎𝐿𝑒𝑔 > 0.
Next, we apply the empirical model on the data to investigate the dependence pattern of
economic growth on the external debts supply, and also a possible explaination for that pattern.
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EVIDENCE
External Debts and Economic Growth: an U-Shaped Pattern
Figure (1) depicts the dependence pattern of economic growth on the external debts. The
economic growth is first decreasing then increasing on the external debts. And the increasing
pattern only applies for a high supply of external debts. While both the decreasing and
increasing pattern is recorded on the literature, the combination of them in a form of an Ushaped pattern is a new finding to the literature. In brief, the external debts exert a non-linear
impact on the economic growth.
Figure 1: External Debts and Economic Growth

Source: Lnaxtdebty is external debts per GDP (%), extracted from World Bank Fiscal Space
and aGDPpcgrowth is per capita GDP growth rate (%), extracted from World Bank
Development Indicators.
Table (2) records the estimated results of economic growth rate on the external debts and other
independent variables. In column (1), the external debts has an insignificant effect on the
economic growth. In column (2), when the regression equation follows a quadratic form, the
coefficients of external debts become significant. Thus, the dependence of economic growth on
the external debt follows a non-linear pattern. This evidence is consistent to the graph depicted
on the Figure (1). In details, with the positive coefficient of the quadratic term, i.e, in column
(6), 𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠2 = 0.323, there exists an upwards parabola. On figure, this parabola is similar to the
U-shaped pattern observed in Figure (1). In brief, the empirical evidence confirms an U-shaped
dependence pattern of economic growth on the external debts supply.
The U-shaped pattern of economic growth on the external debts supply holds on accounting for
financial development level, labor force growth rate and human capital recorded in column (3),
for the trade and capital openness in column (4), and for the institutional quality in column (5).
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And the U-shaped pattern also hold when the empirical model takes into account all control
variables, shown in column (6).

Table 2: Regression Results of Economic Growth (aGDPpcgrowth) on External Debts Supply
(Lnaxtdebty) and other Independent Variables.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VARIABLES
aGDPpc aGDPpc
aGDPpc
aGDPpc
aGDPpc
aGDPpc
growth
growth
growth
growth
growth
growth
External Debts
(Lnaxtdebty)
Squared Value
of (Lnaxtdebty)
Financial
Development
(LnaFinDev)
Labor Force Growth
(aEmpgrowth)
Human Capital
(aHc)
Trade Openness
(aEopen)
Capital Openness
(aKaopen)
Economic Institution
(aEconomic)
Legal Institution
(aLegal)
Political Institution
(aPolitical)
Constant

Observations
R-squared

-0.0640
(0.154)

-4.281*** -3.753***
(0.973)
(1.036)
0.474*** 0.383***
(0.108)
(0.115)

-3.994***
(0.991)
0.410***
(0.110)

-4.166***
(0.958)
0.444***
(0.107)

0.632***

0.524**

(0.214)
0.0200
(0.117)
0.0443
(0.292)

(0.234)
-0.0792
(0.126)
-0.214
(0.333)
0.0106***
(0.00337)
-0.0140
(0.190)
0.745
(2.124)
4.385
(2.653)
-3.735
(2.486)
7.941***
(2.734)
119
0.330

0.00913***
(0.00312)
0.146
(0.106)

2.180*** 11.22***
(0.653)
(2.153)
143
0.001

143
0.122

-3.521***
(1.069)
0.323***
(0.120)

8.274***
(2.521)

10.51***
(2.254)

1.098
(1.430)
4.014*
(2.317)
-3.232
(2.278)
10.18***
(2.141)

123
0.241

139
0.202

141
0.178

Notes: Standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The in-detail descriptive
statistics are on subsection 2.2. Data.
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The regression results also uncovers the role of various independent variables on the economic
growth. In column (3), a higher financial development level is associated with a greater
economic growth rate. In column (4), more trade openness goes along with higher economic
growth rate. In column (5), when the legal institution improves, the economic growth also goes
up.
An Explaination Based on Sovereign Debts Rating
Figure (2) depicts the relationship between economic growth, sovereign debts rating and
external debts. In Panel A, a higher sovereign debts rating is associated with a greater economic
growth rate. In Panel B, the sovereign debts rating follows a U-shaped pattern of external debts
supply. For low supply of external debts, the sovereign debts rating is decreasing on the external
debts supply. But for high supply of external debts, the debts rating is increasing on the debts
supply.
The combination of these two panels can provide a solution for the U-shaped pattern of
economic growth rate. In particular, for low supply of external debts, more debts reduce the
debts rating, which in turn, reduce the economic growth. For high supply of external, more
debts raises the debts rating, which raises the economic growth. Thus, more debts supply is
associated with lower economic growth for low debts supply but with higher economic growth
for high debts supply. Therefore, the sovereign external debts rating is a potential candidate to
explain the non-linear dependence pattern of economic growth on the external debts.
Figure 2: Economic Growth, External Debts and Sovereign Debts Rating

Panel A: Economic Growth and External Debts
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Panel B: External Debts and Sovereign Debts Rating
Source: (Lnaxtdebty) is external debts per GDP (%), extracted from World Bank Fiscal
Space; (aGDPpcgrowth) is per capita GDP growth rate (%), extracted from World Bank
Development Indicators; (Lnasovrate) is sovereign debts rating index ranging from 1 to 21,
extracted from World Bank Fiscal Space.
Table (3) records the regression result of economic growth on the sovereign debts rating. In
column (1), a higher sovereign external debts rating raises the economic growth rate. This result
holds on accounting for trade and capital openness in column (2) and institutional quality in
column (3). Thus, the evidence confirms the linearly increasing dependence pattern of
economic growth on the sovereign debts rating shown in Panel A of Figure 2.

Table 3: Regression Results of Economic Growth (aGDPpcgrowth) on Sovereign
Debts Rating (Lnasovrate) and other Independent Variables.
(1)
(2)
(3)
VARIABLES
aGDPpcgrowth
aGDPpcgrowth
aGDPpcgrowth
Sovereign Debts
Rating (Lnasovrate)
Trade Openness
(aEopen)
Capital Openness
(aKaopen)
Economic Institution
(aEconomic)
Legal Institution
(aLegal)

0.799***
(0.296)

0.977***
(0.351)
0.00924***
(0.00288)
-0.185
(0.124)

1.588***
(0.478)

-1.044
(1.487)
0.841
(2.582)
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Political Institution
(aPolitical)
Constant

-2.411
(2.470)
0.180
(0.710)

-0.944
(0.859)

-0.274
(0.731)

122
0.057

118
0.143

121
0.101

Observations
R-squared

Notes: Standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The in-detail
descriptive statistics are on subsection 2.2. Data.
Table (4) shows the regression result of sovereign debts rating on the external debts supply. In
column (1), a huger debts raises the sovereign debts rating. In column (2), when the regression
is a quadratic function, the impact of external debts on the sovereign debts rating follows an
upward parabola. It is decreasing for low external debts supply but increasing for high debts
supply. This result holds on accounting for trade and capital openness in column (3), and
institutional quality in column (4). Moreover, the sovereign debts rating is also positively
affected by the capital account openness recorded in column (3) and by the economic and legal
institutional quality in column (4). In brief, the evidence establishes an U-shaped dependence
pattern of sovereign debts rating on the external debts supply. This evidence is consistent to
panel B of Figure (2).

Table 4: Regression Results of Sovereign Debts Rating (Lnasovrate) on External Detbs
Supply (Lnaxtdebty) and other Independent Variables.
(1)
(2)
(3)
(4)
VARIABLES
Lnasovrate
Lnasovrate
Lnasovrate
Lnasovrate
External Debts
(Lnaxtdebty)
Squared Value
of (Lnaxtdebty)
Trade Openness
(aEopen)
Capital Openness
(aKaopen)
Economic Institution
(aEconomic)
Legal Institution
(aLegal)
Political Institution

0.195***
(0.0410)

-0.467*
(0.272)
0.0739**
(0.0300)

-0.893***
(0.251)
0.109***
(0.0275)
-0.00127
(0.000786)
0.197***
(0.0295)

-0.594***
(0.183)
0.0657***
(0.0202)

1.157***
(0.279)
1.122**
(0.491)
-0.203
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(aPolitical)
Constant

Observations
R-squared

1.542***
(0.175)

2.969***
(0.604)

4.194***
(0.573)

(0.480)
2.482***
(0.407)

119
0.162

119
0.204

116
0.437

118
0.658

Notes: Standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The in-detail descriptive
statistics are on subsection 2.2. Data.
The non-linear dependence pattern of sovereign debts rating on the external debts supply can
be explained by recent theoretical results on the safe assets literature. Debts become safe when
their economic fundamental is strong, and their floating capacity is high enough (He et al,
2019). Only with high supply, the debts can ensure the investor's belief. And when the investors
believe that an asset is safe, their investment behaviors would make the asset to be safe. Farhi
and Maggiori (2017) also show that the supply of debts is crucial for its safety determination.
There exists stable steady state only for low or high enough supply of external debts. Under this
stable steady state, the debts are considered as safe assets by the foreign investors. But there is
a middle range of debts supply in which the debts turn to be a risky asset. Therefore, these two
aforementioned papers together suggest that only for a high enough supply of external debts,
the debts turn to be safe. As an implication, for a high enough debts supply, more debts issuance
can improve its safety, measured by the sovereign debts rating. This result underlines the Ushaped curve recorded by the evidence on Table (4).
Robustness Analysis
Table 5 records the regression results of economic growth on the components of external debts.
The economic growth is negatively affected by the public external debts in column (1), the
short-term external debts in column (3) and foreign currency external debts in column (5).
These negative impact can underlines the decreasing pattern of economic growth on the total
external debts.
Moreover, the economic growth rate is positively affected by the long-term external debts in
column (4). Thus, this positive impact can determine the increasing pattern of economic growth
on the total external debts. We also note that these results hold on accounting for other
determinants of economic growth.
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Table 5: Regression Results of Economic Growth (aGDPpcgrowth) on Components of External
Debts and other Independent Variables.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VARIABLES
aGDPpc
aGDPpc
aGDPpc aGDPpc aGDPpc aGDPpc
growth
growth
growth
growth
growth growth
Public External Debts -0.524***
(0.163)
(Lnapubdebty)
Private External Debts
-0.000724
(0.0664)
(Lnaprdebty)
Short-term External
-0.567***
Debts (Lnastdebty)
(0.141)
Long-term External
1.918***
Debts (Lnaltdebty)
(0.717)
Foreign-Currency
External Debts
(Lnafxdebty)
Domestic-Currency
External Debts
(Lnadxdebty)
Financial Development 0.522**
0.737***
0.933*** 0.845***
(0.240)
(0.262)
(0.238)
(0.259)
(LnaFinDev)
Labor Force Growth
-0.0381
0.0121
-0.0596
-0.0900
(0.130)
(0.136)
(0.128)
(0.139)
(aEmpgrowth)
Human Capital
-0.414
-0.180
-0.167
-0.382
(0.343)
(0.366)
(0.329)
(0.367)
(aHc)
Trade Openness
0.00663** 0.00907*** 0.0135*** 0.00804*
(0.00310) (0.00323) (0.00323) (0.00445)
(aEopen)
Capital Openness
-0.0263
-0.167
-0.104
0.00985
(0.200)
(0.203)
(0.190)
(0.212)
(aKaopen)
Economic Institution
0.111
1.395
1.539
1.391
(2.258)
(2.378)
(2.133)
(2.367)
(aEconomic)
Legal Institution
2.471
3.652
4.088
4.083
(2.696)
(3.028)
(2.672)
(2.897)
(aLegal)
Political Institution
-2.225
-4.615
-3.150
-3.498
(2.593)
(2.907)
(2.516)
(2.706)
(aPolitical)
Constant
2.105
-1.267
-2.029** -10.23***
(1.414)
(1.133)
(0.949)
(3.512)
Observations
119
115
119
110
R-squared
0.268
0.217
0.302
0.204
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-0.621*
(0.360)
0.626

-0.523
(0.795)
0.180
(0.312)
-1.016
(0.747)
0.0198*
(0.0101)
0.146
(0.331)
-4.708
(4.798)
15.85
(9.891)
-9.964
(7.847)
6.345
(3.920)
34
0.302

(0.468)
-0.239
(0.846)
0.286
(0.317)
-0.818
(0.747)
0.0232**
(0.0106)
0.172
(0.334)
-5.193
(4.928)
12.22
(9.459)
-6.753
(7.372)
0.321
(3.038)
33
0.312

Notes: Standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The in-detail descriptive
statistics are on subsection 2.2. Data.
Table (6) shows the regression result of sovereign debts rating on the components of external
debts. The sovereign external debts rating is negatively affected by the public external debts in
column (1), the long-term external debts in column (4) and the foreign currency external debts
in column (5). Thus, these negative impact can underline the linearly decreasing pattern of
sovereign debts rating. Moreover, the sovereign debts rating is positively affected by the private
external debts in column (2), the short-term external debts in column (3) and the domestic
currency external debts in column (6). These positive impact can result in the linearly increasing
pattern of economic growth. We also note that these results hold on accounting for other
determinants of economic growth.
Table 6: Regression Results of Sovereign Debts Rating (Lnasovrate) on Components of External
Debts and other Independent Variables.
VARIABLES

Public External Debts
(Lnapubdebty)
Private External Debts
(Lnaprdebty)
Short-term External
Debts (Lnastdebty)
Long-term External
Debts (Lnaltdebty)
Foreign-Currency
External Debts
(Lnafxdebty)
Domestic-Currency
External Debts
(Lnadxdebty)
Financial
Development
(LnaFinDev)
Labor Force Growth
(aEmpgrowth)
Human Capital
(aHc)
Trade Openness

(1)
Lnasov
rate

(2)
Lnasov
rate

(3)
Lnasov
rate

(4)
Lnasov
rate

(5)
Lnasov
rate

(6)
Lnasov
rate

-0.144***
(0.0268)
0.0238**
(0.0102)
0.0667***
(0.0250)
-0.258**
(0.126)
-0.0846*
(0.0445)
0.115*

-0.000596

0.000146

-0.000486

(0.0573)
-0.000762 0.000119 0.000597

(0.000533) (0.000539) (0.000609) (0.000815) (0.00110) (0.00120)
0.0831***
0.0168
0.0373
0.0373
0.0696
0.0756*
(0.0289)
(0.0302)
(0.0326)
(0.0358) (0.0418) (0.0427)
0.232
0.376
0.573
0.591
-0.173
-0.272
(0.340)
(0.351)
(0.364)
(0.398)
(0.565)
(0.576)
1.242*** 1.327***
0.892*** 0.896*** 1.526*** 1.510***
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(aEopen)
Constant

Observations
R-squared

(0.222)
2.025***
(0.176)

(0.238)
1.324***
(0.129)

(0.258)
1.404***
(0.136)

(0.285)
2.692***
(0.609)

116
0.711

112
0.697

115
0.657

107
0.597

(0.398)
(0.405)
1.917*** 1.197***
(0.291)
(0.308)
37
0.747

36
0.731

Notes: Standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The in-detail descriptive
statistics are on subsection 2.2. Data.

CONCLUSION
The paper investigates a dependence pattern of economic growth on the external debts supply
based on a cross-section sample of 145 advanced and developing economies. The evidence
records that the pattern follows an U-shaped curve, for which the economic growth is first
decreasing then increasing on the external debts. An possible explaination can rely on the
sovereign debts rating. For low supply of external debts, a higher supply of debts reduces the
debts rating, which, in turn, lowers the economic growth rate. But for high enough supply of
debts, more debts raise their rating, then, improves the growth rate. These results are robust on
controlling for various determinants of economic growth and also on the fixed-effect panel
regression.
The results provide important policy implications. More external debts are helpful to economic
growth rate only when they are associated with improvement of sovereign debts rating. Thus,
when a government issues more external debts, an important concern is whether this increase
of debts has positive impact on the debts rating. This relationship can be enhanced by adjusting
the factors that only have positive impact on the sovereign debts rating but insignificant impact
on the debts. Recent evidence by Hung (2020) suggests that the stock market size and inflation
rate can be potential variables.
For the future research avenue, the paper can be extended by various directions. The external
debts can be compared with the domestic debts on their impact on the economic growth. This
direction can provide more insights into the combination of two types of debts to attain an
optimal overall debts per GDP ratio. Another extension can focus on the relationship of
economic growth and external debts across different income groups. Since the income per
capita is the taxation base, then, determining the financing resource for paying debts, this
direction can analyze jointly the impact of debts on economic growth and theirs financial
credibility.
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APPENDIX
Further Robustness Analysis: Panel Data Analysis.
We carry out a panel data regression to check the relationship between economic growth,
sovereign debts rating and external debts supply. The panel sample covers the variables on the
cross-section sample over the 1990-2017 period. The yearly sample is strongly balanced. Then,
the panel sample adds the time dimension on the cross-section analysis on the main text. On
this sample, we employ a fixed-effect regression. This method is useful to control for the
unobserved heterogeneity which is constant over time in each country. The regression equation
for the country (j) at year (t) is as following:
2
𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑗,𝑡 =∝ +𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠 𝐿𝑛𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦𝑗,𝑡 + 𝛽𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠2 𝐿𝑛𝑥𝑡𝑑𝑒𝑏𝑡𝑦𝑗,𝑡
+ 𝛽𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐿𝑛𝐹𝑖𝑛𝐷𝑒𝑣𝑗,𝑡 +

𝛽𝐸𝑚𝑝 𝐸𝑚𝑝𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑗,𝑡 + 𝛽𝐻𝑐 𝐻𝑐𝑗,𝑡 + 𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛 𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗,𝑡 + 𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛 𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗,𝑡 +
𝛽𝐸𝑐𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑗,𝑡 + 𝛽𝑃𝑜𝑙 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑗,𝑡 + 𝛽𝐿𝑒𝑔 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑗,𝑡 + 𝑢𝑗,𝑡
There exists a non-linear dependence pattern of economic growth on the external debts supply.
In column (1), a higher supply of external debts is associated with a decrease of economic
growth rate. In column (2), the impact of external debts on the economic growth rate follows a
quadratic function. This pattern holds on accounting for the financial development level, growth
rate of labor force and human capital in column (3). But the coefficients become insignificant
on accounting for other determinants of economic growth, including the trade and capital
openness in column (4), the institutional quality in column (5) and all of control variables in
column (6). In brief, the non-linear dependence pattern of economic growth on external debts
is robust on the panel regression.
The evidence also confirms the important role of sovereign debts rating on explaining the
depdence pattern of economic growth on the external debts. The economic growth is positively
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affected by the sovereign debts rating, as recorded in column (1). This result holds on
accounting for the trade and capital openness in column (2), and for the institutional quality in
column (3). Moreover, there exists a non-linear dependence pattern of sovereign debts rating
on the external debts supply, as shown in column (5). This results holds on accounting for the
trade and capital openness in column (6), and only becomes weaker on accounting for the
institutional quality in column (7). Thus, the cross-section evidence on the role of sovereign
debts rating is robust on the panel regression.
In sum, the empirical results on the relationship between external debts and economic growth
recorded by the cross-section regression is robust by the panel regression.
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Table 6: Regression Results of Economic Growth (GDPpcgrowth) on External Debts Supply
(Lnxtdebty) and other Independent Variables.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VARIABLES
GDPpc
GDPpc
GDPpc
GDPpc
GDPpc
GDPpc
growth
growth
growth
growth
growth
growth
External Debts
-0.389** 3.979*** 1.895***
0.679
(0.156)
(0.606)
(0.725)
(0.647)
(Lnxtdebty)
Squared Value
-0.597*** -0.303*** -0.251***
of (Lnxtdebty)
(0.0801)
(0.0921)
(0.0840)
Financial
-0.0391***
Development
(0.00634)
(LnaFinDev)
Labor Force
0.227***
Growth
(0.0284)
(aEmpgrowth)
Human Capital
3.009***
(0.595)
(aHc)
Trade Openness
0.0297***
(0.00492)
(aEopen)
Capital Openness
0.189*
(0.114)
(aKaopen)
Economic
Institution
(aEconomic)
Legal Institution
(aLegal)
Political
Institution
(aPolitical)
Constant
3.712*** -3.669*** -5.815***
1.567
(0.630)
(1.171)
(2.108)
(1.348)
Observations
R-squared
Number of wcode

3,518
0.002
158

3,518
0.018
158

2,840
0.053
132

3,173
0.038
148

0.706
(0.927)
-0.258**
(0.118)

0.708
(0.989)
-0.192
(0.125)
-0.0467***
(0.00816)
0.222***

4.842***

(0.0328)
1.387
(1.066)
0.0329***
(0.00717)
0.296*
(0.151)
2.600*

(1.230)
-4.748**
(1.915)
5.943***

(1.547)
0.655
(2.021)
4.696**

(1.938)
1.189
(2.156)

(1.945)
-5.377
(3.509)

2,411
0.041
151

1,894
0.090
123

Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The in-detail descriptive
statistics are on subsection 2.2. Data.
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Table 7: Regression Results of Economic Growth (GDPpcgrowth) on Sovereign Debts Rating
(Lnsovrate) and other Independent Variables.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
VARIABLES
GDPpc
GDPpc
GDPpc
Sovrate
Sovrate
Sovrate
Sovrate
growth
growth
growth
Sovereign
Debts
Rating
(Lnsovrate)
Economic
Institution
(Economic)

0.130*** 0.130***
(0.0459)

(0.0466)

0.151*
(0.0800)
-0.0525

7.763***

(1.567)

(0.634)

Legal
Institution
(Legal)

-5.295***

2.126***

(2.007)

(0.733)

Political
Institution
(Political)

2.944

3.328***

(2.517)

(0.869)

Trade
Openness
(Eopen)

0.0156***
(0.00429)

0.00746***
(0.00258)

Capital
Openness
(Kaopen)

-0.163

0.746***

(0.108)

(0.0597)

External Debts
(Lnxtdebty)

-0.696*** 1.445***
(0.0991)
(0.407)

1.152***
(0.419)

0.192
(0.345)

Squared Value
of (Lnxtdebty)

-0.283***
(0.0522)

-0.248***
(0.0541)

-0.111**
(0.0452)

Constant

Observations
R-squared
Number of
wcode

0.717
(0.603)

-0.510
(0.692)

2.234
(1.579)

14.62***
(0.401)

10.86***
(0.799)

11.64***
(0.859)

5.049***
(0.878)

2,678
0.003
141

2,460
0.009
130

1,827
0.006
128

1,959
0.026
127

1,959
0.042
127

1,857
0.131
120

1,267
0.205
117

Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The in-detail descriptive
statistics are on subsection 2.2. Data.
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ABSTRACT
Vitamin C is an essential micronutrient for metabolism for people who do not have the
enzyme necessary for its synthesis, and although it is only one of a wide variety of
dietary antioxidants, its importance is known for its antioxidant activity. A
comprehensive analysis of the mechanisms used by cancer cells with vitamin C will
guide the design of new therapeutic approaches in human cancer. The increased levels
of ascorbate in all tumor sites suggested that it provided effective deposition throughout
the tumor. With regard to tumor hypoxia markers, it constitutes an important rationale
to explore the potential advantages of using targeted vitamin C infusions over oral
supplementation in patients with solid tumors where high ascorbate levels in
conjunction with vitamin C may impair the activation of hypoxia-inducing factors. In
this study, the inhibition effect of Ascorbic Acid on cancer pathways was determined by
comparing it with the docking scores. Ascorbic Acid is an important agent for the
human methabolism in terms of determining the inhibition effect on cancer cell
receptors as a ligand and directing experimental studies by preventing loss of time and
material.
Key words: Ascorbic Acid, cancer, docking

ÖZET
C vitamini, sentezi için gerekli enzime sahip olmayan insanlar için temel bir mikro besindir ve
çok çeşitli diyet antioksidanlarından sadece biri olmasına rağmen, antioksidan aktivitesi ile
önemi bilinmektedir (1). C vitamini ile kanser hücrelerinin kullandığı mekanizmalar, insan
kanserinde yeni terapötik yaklaşımların tasarımına rehberlik edecektir (2). Tüm tümör
bölgelerinde artan askorbat seviyeleri, tümör boyunca etkili birikme sağladığını
düşündürmektedir. Tümör hipoksi belirteçleri ile ilgili olarak, yüksek askorbat seviyelerinin
hipoksiye neden olan faktörlerin aktivasyonunu bozabileceği katı tümörlü hastalarda oral
takviye yerine hedeflenen C vitamini infüzyonlarının kullanımının potansiyel avantajlarını
araştırmak için bir gerekçe oluşturur. (3).Bu çalışmada Askorbik Asit'in kanser yolakları
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üzerindeki inhibisyon etkisi, docking skorları ile karşılaştırılarak belirlendi. Askorbik Asit, bir
ligand olarak kanser hücresi reseptörleri üzerindeki inhibisyon etkisini belirlemesi ve zaman
ve malzeme kaybını önleyerek deneysel çalışmalara yön vermesi açısından insan
metabolizması için önemli bir ajandır.
Anahtar kelimeler: Askorbik Asit, kanser, doking

INTRODUCTION
Vitamin C is an essential micronutrient for people who do not have the enzyme necessary for
its synthesis, and although it is only one of a wide variety of dietary antioxidants, its
importance is known for its antioxidant activity (Wilson et al.,2014). A comprehensive
analysis of the mechanisms used by cancer cells with vitamin C will guide the design of new
therapeutic approaches in human cancer (Muñoz-Montesino et al.,2021).The increased levels
of ascorbate in all tumor sites suggested that it provided effective deposition throughout the
tumor. Markers of tumor hypoxia provide a rationale for investigating the potential
advantages of targeted use of vitamin C infusions rather than oral supplementation in patients
with solid tumors that increased levels of ascorbate may attenuate the activation of hypoxiainducible factors (Dachs et al.,2021).
In this study, inhibition interactions of ascorbic acid, which must be taken from outside for
human metabolism in daily life, at important points in various cancer metabolisms were
investigated by comparing the doking scores of BAL101553 and BAL27862
compounds(Juanita et al.,2019), which are also used as reference drugs.

MATERIALS AND METHOD
The inhibitory effect of ascorbic acid with receptors on cancer cell metabolism was
determined by comparing the compounds BAL101553 and BAL27862 with the docking
(Ritchie,2008) scores obtained by the docking method.

RESULTS AND DISCUSSIONS
The inhibition effect of ascorbic acid, which is a water-soluble vitamin necessary for human
metabolism, on cancer metabolism as a ligand by comparing the docking energy score values
obtained with the reference compounds BAL101553 and BAL27862 is given in Table 1.
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Table 1. The docking scores of ascorbic acid and reference compounds BAL101553 and
BAL27862 with important receptors in cancer metabolism

LİGANDS/RECEPTORS

COX-2
active site3ln1

human
prostate3qum

pancreatic
alphaamylase-1hny

Human
Hmg-Coa
Reductase
Wıth HMG
AND COA1dq8

ASCORBIC ACID

-225.25

-116.74

-187.40

-195.05

BAL27862

-70.06

26757.27

-711.04

31115.06

BAL101553

-755.70

-384.90

-457.48

-422.73

As shown in Table 1 (As shown in Table 1), inhibition effect from large to small;
For COX-2 active site-3ln1 with Ascorbic Acid
BAL101553 > Ascorbic Acid > BAL27862
For human prostate-3qum with Ascorbic Acid
BAL101553 > Ascorbic Acid > BAL27862
For pancreatic alpha-amylase-1hny with Ascorbic Acid
BAL27862 > BAL101553 > Ascorbic Acid
For Human Hmg-Coa Reductase Wıth HMG AND COA-1dq8with Ascorbic Acid
BAL101553 > Ascorbic Acid >BAL27862
It can be concluded that this interaction occurs through electrostatic forces, hydrogen
bonding, hydrophobic interaction, non-covalent interactions such as ionic, hydrophobic and
hydrogen bonds, an enzyme's binding site, functional groups that interact with its substrate, if
charges are present. (Gökalp,2020; Gökalp,2020; Gökalp,2021; Gökalp,2018).

CONCLUSION
As seen from the theoretical results obtained from this study, it is seen that the inhibition
effect of Ascorbic acid on COX-2 active site, human prostate and Human Hmg-Coa
Reductase is between the reference drug compounds BAL101553 and BAL27862. This study
is important in terms of guiding experimental studies on this subject.
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ABSTRACT
Nowadays gas leakage and gas detection is a major problem in our daily lives. Also gas
wastage is a major issue that needs to be countered. LPG gas is highly flammable and can
inflict damage to life and property. To avoid such situations, a considerable amount of effort
has been devoted to the development of reliable techniques for detecting gas leakage. As
knowing about the existence of a leak is not always enough to launch a corrective action,
some of the leak detection techniques were designed to allow the possibility of locating the
leak. Our aim is to reduce the risks in Kitchen using Internet of Things. The main aim is to
propose the design and construction of an SMS based Gas Leakage Alert System. Gas sensor
are used to detect gasleakages in a kitchen. With the help of an infrared sensor the issue of gas
wastage is also monitored. An alarm goes off whenever the sensor doesn’t detect any vessel
over the burner beyond a particular time period.
Keywords: Cloud storage, IOT , Sensors, Android App.

INTRODUCTION
Liquefied petroleum gas (LPG) is currently the most used gas in our home for cooking
purposes. LPG gas is a flammable gas, if leaked it can cause major damage to life and
property. Therefore it should be used in safe handling manner and additional care has to be
taken in order to prevent any leakage possible. The main features of LPG is that being heavier
than air, it do not disperse easily and may lead to suffocation when
inhaled. The leaked gases when ignited may lead to explosion. The number of deaths due to
the explosion of gas cylinders has been increasing in recent years. Now a days people are
having very busy schedule and hence sometimes they forget or don’t get enough time for
booking the gas from the gas agency. So it would be much easier and helpful if there was a
provision to book the gas automatically. A major amount of gas is being wasted due to the
carelessness of consumer’s .Sometimes they forget to turn off the burner which may also lead
to damages. Our proposed topic aims at detection of gas leakage and automatic controlling of
gas valve. The smart gas system which provides home safety, detects the leakage of the LPG
and alerts the consumer about the leak by a notification through android app through Internet
Of Things (IOT) and
consumer can turn off the gas valve , from anywhere in the world. The additional advantage
of the system is that it continuously monitors the level of the LPG present in the cylinder
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using load sensor and if the gas level reaches below the threshold limit of gas so that the user
can replace the old cylinder with new in time and books the cylinder by automatically send a
notification to the gas agency. An added feature is that if the users accidently forget to turn off
the gas burner, the system will inform by activating an alarm. So the problem of wastage of
energy is solved.

LITERATURE SURVEY
In the proposed system we have designed “IOT based Smart Gas Monitoring System”.This
proposed system aims to detect the economic fuels like petroleum, liquid petroleum gas,
alcohol etc and allows a provision for controlling the gas leakage by closing the valve
automatically. The next feature of the topic is to ensure the booking of gas cylinder from gas
agency. For both the functioning the sensors detect the leaked gas from the sensor and send it
to the internet. By programming on the internet, the sensed signal is directed to the android
app ,by using the android app we give the signal for switching off gas valve from distant
place. So it redirects again to the internet and close the gas cylinder valve through IOT. The
problem of gas wastage could also be avoided using this system. Sometimes if the burner is
left on by mistake, the consumer could be alerted about the problem. If the burner is on and
there is no vessel on top of it, an alarm goes off.
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INTERNET OF THINGS
The ability of various things to be connected to each other through the Internet or it is a
network of physical devices (vehicles,building) connected to embedded device
(software,sensor) through internet. IOT allows the object to sensor collect remotely across
network of infrastructure. IOT contains various domains, protocols , application. The
interconnection of these embedded devices is expected to user in automation in nearly all
fields, while also enabling advanced applications like a smart grid and expanding to the areas
such as smart cities. At the same time, IOT is strongly tied to the big data era due to the
enormous data that the “Things” can generate. For the interconnection of these devices,
different wired or wireless standards exist. IOT
provide various residential and enterprises solution through latest technology .It broadly
covers M2M communication, smart grids, smart building, smart cities and many more
application. Using IOT in smart cities/smart buildings can certainly provide reliable and
efficient solutions as it will allow the user to interact with the entities.

METHODOLOGY
The proposed system consist of atmega328 and it is interfaced to sensors like MQ2 sensor,
load cell, infrared sensors etc. which are the input of the system. Here the wifi-module is
interfaced to these which give the ability to communicate with each other.The proposed
method takes an automatic control action upon detection of gas. The regulator valve (motor)
would be switched off which completely stops the flow of gas leakage. Initialy if there is a
gas leakage then the electronic sensor i.e. the gas sensor that obeys the principle of LPG
sensor senses any gas leakage from storage, if any leakage sensed then the output of this
sensor goes high. This high signal is monitored by the microcontroller and it will identify the
gas leakage. If there is a leakage, the consumer is informed through internet in his device and
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a signal is sent back to the microcontroller to turn off the valve. In this system, a sensor(load
cell) is used to monitor the weight of the gas cylinder ,if it goes below a critical value the
sensor senses this condition and sends a notification via internet to gas agency for booking a
LPG. The object detection sensor is used to detect the presence of any vessel over the burner.
If a vessel is not detected over a predetermined time, then an alarm goes off and the consumer
is alerted.

BLOCK DIAGRAM OF THE SYSTEM

COMPONENT DESCRIPTIONS
•

MQ2 SENSOR

A gas detector is a device that detects the presence of gases in an area, often as part of a safety
system. Gas Sensor (MQ2) module is useful for gas leakage detection (in home and industry).
It is suitable for detecting H2, LPG, CH4, CO, Alcohol, Smoke or Propane. Due to its high
sensitivity and fast response time, measurements can be taken as soon as possible. The
sensitivity of the sensor can be adjusted by using the potentiometer.
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•

LOAD CELL

A load cell is a transducer that is used to create an electrical signal whose magnitude is
directly proportional to the force being measured. Strain gauge load cells are the most
common in industry. These load cells are particularly stiff, have very good resonance values,
and tend to have long life cycles in application. Strain gauge load cells work on the principle
that the strain gauge (a planar resistor deforms/stretches/contracts when the material of the
load cells deforms appropriately. These values are extremely small and are relational to the
stress and/or strain that the material load cell is undergoing at the time. The change in
resistance of the strain gauge provides an electrical value change that is calibrated to the load
placed on the load cell.

•

INFRARED SENSOR

An infrared sensor is an electronic device that emits in order to sense some aspects of the
surroundings. An IR sensor can measure the heat of an object as well as detects the
motion.These types of sensors measures only infrared radiation, rather than emitting it that is
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called as passive IR sensor. Usually in the infrared spectrum, all the objects radiate some form
of thermal radiations. These types of radiations are invisible to our eyes that can be detected
by an infrared sensor. The emitter is simply an IR LED (light emitting diode) and the detector
is simply an IR. photodiode which is sensitive to IR light of the same wavelength as that
emitted by the IR LED. When IR light falls on the photodiode, The resistances and these
output voltages, change in proportion to the magnitude of the IR light received.

•

MICRICONTROLLER

The high-performance Atmel 8-bit AVR RISC-based microcontroller combines 32KB ISP
flash memory with read-while-write capabilities, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 23 general
purpose I/O lines, 32 general purpose working registers, three flexible timer/counters with
compare modes, internal and external interrupts, serial programmable USART, a byteoriented 2-wire serial interface, SPI serial port, 6-channel 10-bit A/D converter (8-channels in
TQFP and QFN/MLF packages), programmable watchdog timer with internal oscillator, and
five software selectable power saving modes. The device operates between 1.8-5.5 volts.
ATmega328- FEATURES
Flash (kBytes):32 kBytes
Pin Count:32
Max. Operating Freq. (MHz):20 MHz
CPU:8-bit AVR
Max I/O Pins:23
Ext Interrupts:24
Power up timer and oscillator start up timer
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•

WIFI MODULE (ESP 8266):

The ESP8266 WiFi Module is a self contained SOC with integrated TCP/IP protocol stack
that can give any microcontroller access to your WiFi network. The ESP8266 is capable of
either hosting an application or offloading all Wi-Fi networking functions from another
application processor. Each ESP8266 module comes pre-programmed with an AT command
set firmware, meaning, you can simply hook this up to your Arduino device and get about as
much WiFiability as a WiFi Shield offers. The ESP8266 module is an extremely cost
effective board with a huge, and ever growing, community.

•

ARDUINO

Arduino is a computer hardware and software company, project, and user community that
designs and manufactures microcontroller kits for building digital devices and interactive
objects that can sense and control objects in the physical world. Arduino programs may be
written in any programming language with a compiler that produces binary machine code.
Atmel provides a development environment for their microcontrollers, AVR Studio and the
newer Atmel Studio, which can be used for programming Arduino. The Arduino project
provides the Arduino integrated development environment (IDE), which is a crossplatform
application written in the programming language Java. A program written with the IDE for
Arduino is called a "sketch". Sketches are saved on the development computer as files with
the file extension .ino. The Arduino IDE supports the languages C and C++ using special
rules to organize code.
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PROTEUS DESIGN SUITE
The Proteus Design Suite is an Electronic Design Automation (EDA) tool including
schematic capture, simulation and PCB Layout modules. The software runs on the Windows
operating system and is available in English, French, Spanish and Chinese languages. The
Proteus Design Suite is a Windows application for schematic capture, simulation, and PCB
layout design. All PCB Design products include an auto router and basic mixed mode SPICE
simulation capabilities. Schematic capture in the Proteus Design Suite is used for both the
simulation of designs and as the design phase of a PCB layout project. It is therefore a core
component and is included with all product configurations. The micro-controller simulation in
Proteus works by applying either a hex file or a debug file to the microcontroller part on the
schematic. It is then co-simulated along with any analog and digital electronics connected to
it. This enables it's used in a broad spectrum of project prototyping in areas such as motor
control, temperature controland user interface design.

CONCLUSION
In our modern scenario the usage of LPG has increased in a greater manner. As a result of this
, the damages caused by the leakage of gas is increasing day by day. So as to eradicate this
problems we are introducing highly advanced system known as Internet Of Things(IOT) . It is
used in wide range of applications in present day society and introducing a vast scope to the
future. Our proposed system is more effective and ecofriendly due to the reason of detecting
the leakage of gas and controlling the gas valve. So it is mainly designed for the safety of
people and property. Using IOT ,it also allows us to book the gas from the gas agency ,when
the weight of the gas cylinder reduces below a threshold value .Thus people could easily use
their time effectively. It also uses to alert the consumers about the wastage of gas while
removing the utensils from the burner by using an object detection sensor.
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ÖZET
İklim değişikliği; yağış dağılımının düzensizliğine, kuraklığın daha sık görülmesine ve iyi
kaliteye sahip suların devamlı bir şekilde azalmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda,
sürdürülebilir bir tarımsal üretim açısından kullanılabilir su potansiyelinde de bir azalma
meydana gelmektedir. Öte yandan, suyu en fazla kullanan da tarım sektörüdür. Bilindiği gibi
dünya çapında su tüm canlılarda olduğu gibi bitkisel üretim için bir yaşam çizgisidir.
Dolayısıyla, kullanılabilir suyun azalması ve/veya olmaması tarımsal üretimi tehdit altına
almaktadır. Bu koşullar araştırmacıları, hem daha az sulama suyu ile bitkisel üretim yapma hem
de randımanı yüksek sulama uygulama stratejilerini arayışa sevk etmektedir. Bu makalede,
sulama randımanı yüksek olma potansiyeline sahip farklı kısıntılı sulama uygulamaları ele
alınmıştır. Genel olarak kısıntılı sulama uygulamaları; geleneksel kısıntılı sulama ve yarı
ıslatmalı sulama şeklinde iki kısımda ele alınabilir. Geleneksel kısıntılı sulama adından da
anlaşılacağı üzere geleneksel alarak bitkisel üretimde uygulanabilmektedir. Geleneksel kısıntılı
sulamada en fazla dikkat edilmesi gereken husus ise bitkilerin suya hassas olduğu dönemlerin
önceden bilinmesi gerekmektedir. Öte yandan, diğer bir kısıntılı sulama uygulaması olan yarı
ıslatmalı sulamada bitkilerin suya hassas olduğu dönemlerin önceden bilinmesine gerek yoktur.
Birçok araştırmada, geleneksel kısıntılı sulamaya kıyasla yarı ıslatmalı sulama uygulaması
altında sulama randımanının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Yarı ıslatmalı sulama
uygulaması altında bitki kök bölgesinin görece olarak bir yarısı sulanırken diğer yarısı yine
görece olarak kuru bırakılmaktadır. Bitki kök bölgesinin görece kuru kalan kısmından kökler
aracılığıyla bitki toprak üstü aksama gönderilen kimi sinyaller stomaların kapanmasını
tetikleyerek bitki su tüketiminin azaldığı iddia edilmektedir. Bu makalede bitkisel üretimde
randımanı yükseltebilecek sulama uygulamaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sulama yönetimi, yarı ıslatmalı sulama, kısıntılı sulama.

ABSTRACT
Climate change has led to irregular rainfall distribution, more frequent drought, and a
continuous reduction in quality waters. As a result of this, there has also been a reduction in the
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potential water to be used in sustainable agricultural production. On the other hand, the
agricultural sector consumes the most water. As known worldwide, water is a vital element in
plant production, as it is true for all living things. Therefore, the decrease and/or lack of
available water threaten agricultural production. This leads researchers to seek new strategies
to be used for both plant production with less irrigation water and higher yield. In this article,
different deficit irrigation applications with the potential for higher irrigation efficiency are
discussed. In general, deficit irrigation applications could be categorised into two as traditional
deficit irrigation and semi-wetted irrigation. As could be understood from its name, traditional
deficit irrigation can be applied in traditional crop production. In traditional deficit irrigation,
the most important issue is to know about the periods when plants are most sensitive to water
in advance. On the other hand, it is not necessary to know about the periods when plants are
most sensitive to water in semi-wet irrigation in advance, which is another form of deficit
irrigation. Many studies have reported that irrigation efficiency is higher in semi-wetted
irrigation compared to traditional deficit irrigation. In semi-wetted irrigation, one-half of the
plant root area is irrigated relatively, while the other half is left relatively dry. It is claimed that
some signals are sent from the relatively dry part of the plant root through the roots to the plants’
parts above the ground, which then triggers the closure of the stomata, reducing plant water
consumption. In this article, irrigation applications that could increase yield in crop production
are discussed.
Keywords: Irrigation management, partial root zone drying, deficit irrigation.

GİRİŞ
Son yıllarda etkisini şiddetli bir şekilde gösteren iklim değişikliği ve kuraklık hayatın tüm
alanlarında olduğu gibi tarımsal üretim üzerinde de olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir.
Nüfus artışıyla birlikte, sanayi, kentsel vb. su kullanımındaki talep artışı tarımsal sulamaya
ayrılan suyun azaltılması üzerinde baskı yapmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de suyu en
fazla kullanan tarım sektörüdür. Bitkisel yetiştircilikte sulama suyu bitkilerin canlılığını
sağlayan ve üretimde önemli miktarda yükseliş sağlayan en önemli uygulamaların başında
gelmektedir.
Yeryüzünde yaşamı en çok etkileyen sorunların başında küresel ısınma ve buna bağlı olarak
iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliği sonucu yağış rejiminde düzensizlikle birlikte
kuraklık ortaya çıkmaktadır. Türkiye kurak ve yarı kurak iklim kuşağı içerisinde bulunması
nedeniyle, küresel ısınma sonucu meydana gelen kuraklıktan önemli ölçüde etkilenmektedir.
Kuraklık son yıllarda etkisini şiddetli bir biçimde göstermekte ve bunun sonucunda günümüzde
önemli boyutlarda tarımsal kuraklık yaşanmaktadır. Buna ilave olarak suyun kullanımında daha
çok sanayi ve kentsel kullanıma öncelik verilmesiyle tarım ayrılan su giderek azalmaktadır.
Bu durumda, birim alandan daha fazla üretim yapabilmek ve sulama suyunun randımanını
artırabilmek için konu ile ilgili çok sayıda araştırmalar yapılmalıdır.
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TARIMSAL SULAMA
Sulama genel anlamda, bitkinin ihtiyacı olan suyun doğal yollarla karşılanmayan kısmının,
çeşitli mühendislik çalışmalar neticesinden bitki kök bölgesine verilmesi olarak tanımlanabilir.
Sulama vakti belirlendikten sonra, bitki kök bölgesi toprak su içeriğinin tarla kapasitesine
gelinceye kadar sulama suyu verilmesi, sulamanın temel uygulamasıdır. Ancak, kullanılabilir
su varlığının az olduğu durumlarda, kısıntılı sulama uygulamalarına başvurulabilir. Bu
durumda da, bitkinin gereksinim duyduğu sudan kısıntıya gidilir. Genel olarak kısıntılı sulama
uygulamalarında amaç, bitki yetişme sezonu içerisinde optimum verimi elde etmek için bitkinin
ihtiyacı olan su miktarıdan daha az suyla mevcut sulama suyu kaynağı ile daha fazla tarım
alanını sulayabilmektir. Kısıntılı sulama uygulaması genel olarak bitkilerin su eksikliğine
dayanıklı (dirençli) dönemlerinde yapılır. Kısıntılı sulama uygulaması altında su kullanımının
azaltılması mümkün olabilmekte; ancak, meyve verimi ve kalitesinde önemli oranda düşmeler
olmaktadır (Kırda ve ark., 1999).
Bitkisel üretimde, suyun gerektiği miktarda uygulanması ve sulama zamanına son derece önem
verilmelidir. Ayrıca, biki kök bölgesine sulama suyunun uygulama biçimi de dikkate
alınmalıdır. Su azlığının/yetersizliğinin yaşandığı kurak ve yarı kurak bölgelerde, sulu tarıma
ayrılan su miktarındaki azalma bir zorunluluk haline dönüşebilmektedir. Bu durumda, farklı
sulama çözüm yolları araştırılmalıdır. Bunlardan biri sulama randımanını yükseltecek sulama
suygulamaları olmalıdır. Sulama randımanı yüksek olma potansiyeline sahip farklı kısıntılı
sulama uygulamaları ele alınmalıdır. Örneğin geleneksel sulama uygulamasına göre sulama
randımanı yüksek olabilecek bir uygulama “YARI ISLATMALI SULAMA” tekniğidir.
Yarı ıslatmalı sulama ve geleneksel kısıntılı üzerine kimi bitkiler üzerinde çok sayıda
araştırmalar yürütülmüştür (ör., Kang ve ark., 2002; Kırda ve ark., 2004; Kırda ve ark., 2005;
Kırda ve ark., 2007; Kaman ve ark., 2006; Gençoğlan ve ark., 2006; Shahnazari ve ark., 2007).
Bitkisel yetiştircilikte, üretimi sınırlayan ve/veya azaltan en önemli etkenlerin başında bitki kök
bölgesi içindeki su eksikliği gelmektedir.
Kang ve ark. (2000) tarafından yürütülen bir çalışmada, mısır bitkisinin su kullanım randımanı
ve verimini araştırmak için kurak bir bölgede tarla denemesi yapmışlardır. Çalışmada: sulama
muameleleri: “(A) her sulamada dönüşümlü olarak iki komşu karıktan biri sulanmış; (B) her
sulamada sabit olarak iki komşu karıktan biri sulanmış, ve (C) her karık her sulamada sulanmış”
şeklinde uygulanmıştır. Mısır bitkisi kök gelişimi, toplam kuru kök ağırlığı ve kök yoğunluğu
nöbetleşe değişimli sulanan karıklarda, diğer uygulamalara oranla daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Dolayısıyla kurak alanlarda su tasarrufu sağlamak için nöbetleşe değişimli karık
sulamasının, mısır bitkisi üretiminde bir çözüm olabileceği önerilmiştir.
Chaffey (2001) bitkilerin kimi köklerinin kuru kalmasıyla (susuzluk stresine maruz kalmasıyla)
verimin azalmayacağını bildirmiştir. Yarı ıslatmalı sulama tekniği, diğer kısıntılı sulama
yöntemleriyle kıyaslandığında, bitkilerin kök bölgesinin toprakta su eksikliği nedeniyle zarar
görmediği ve meyve tadında bile gelişme olduğu ifade edilmiştir.
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Kang ve ark. (2001) tarafından yürütülen bir çalışmada, acı biber bitkisinin kökleri ikiye ayrılıp
ayrı saksılara konulmuş ve damla sulama yöntemiyle üç ayrı sulama uygulamasının etkileri
araştırılmıştır. Sulama suyu uygulaması olarak, tarla kapasitesinin %65 ve %55’inde sulama
suyu hesaplanmıştır. Tarla kapasitesinin %65’inde köklerin yarısının ardışık değiştirilerek
yapılan sulamada, diğer konuya kıyasla en yüksek verim ve en iyi su kullanım etkinliğinin elde
edildiği bildirilmiştir.
Geleneksel kısıntılı sulama ve yarı ıslatmalı sulama tekniği altında domates ve pamuğun
toprakta bitki kök bölgesi içindeki tuz yığışımının araştırıldığı bir çalışmada, yarı ıslatmalı
sulama tekniği altında her iki bitkide gelişimi olumsuz etkileyecek düzeyde tuz yığışımına yol
açmadığı bildirilmiştir (Kaman ve ark., 2006).

SONUÇ
Genel olarak kısıntılı sulama uygulamaları; geleneksel kısıntılı sulama ve yarı ıslatmalı sulama
şeklinde iki kısımda ele alınabilir. Geleneksel kısıntılı sulama adından da anlaşılacağı üzere
geleneksel alarak bitkisel üretimde uygulanabilmektedir. Geleneksel kısıntılı sulamada en fazla
dikkat edilmesi gereken husus ise bitkilerin suya hassas olduğu dönemlerin önceden bilinmesi
gerekmektedir. Öte yandan, diğer bir kısıntılı sulama uygulaması olan yarı ıslatmalı sulamada
bitkilerin suya hassas olduğu dönemlerin önceden bilinmesine gerek yoktur. Birçok
araştırmada, geleneksel kısıntılı sulamaya kıyasla yarı ıslatmalı sulama uygulaması altında
sulama randımanının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Yarı ıslatmalı sulama uygulaması
altında bitki kök bölgesinin görece olarak bir yarısı sulanırken diğer yarısı yine görece olarak
kuru bırakılmaktadır. Bitki kök bölgesinin görece kuru kalan kısmından kökler aracılığıyla bitki
toprak üstü aksama gönderilen kimi sinyaller stomaların kapanmasını tetikleyerek bitki su
tüketiminin azaldığı iddia edilmektedir.
Özellikle, bitkisel üretim için sulama suyunun kıt ve pahalı olduğu bölgelerde sudan kısıntıya
gidilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Yarı ıslatmalı sulama ve geleneksel kısınıtlı
sulama uygulamalarıyla ilgili yurtdışı ve yurtiçinde çok sayıda araştırmalar yürütülmüştür.
Araştırmalarda elde edilen bilgiler neticesinde, özellikle suyun kıt ve pahalı olduğu kurak ve
yarı kurak bölgelerde yarı ıslatmalı sulama tekniği ile sulama suyundan büyük oranlarda
tasarruf sağlanabileceği ifade edilmiştir.
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ÖZET
Bitkisel üretimde sulu tarımın en önemli sorunlarının başında tuzluluk gelmektedir. Çünkü,
tuzluluk bitkisel üretimde verimliliği etkileyen abiyotik stres faktörlerinden biridir. Bitkisel
üretimi sınırlayan tuzluluk, yüksek değerlere ulaştığında bitkilerin gelişmesini yavaşlatarak
verimde önemli oranlarda azalmalara yol açabilmektedir. Öte yandan, sulu tarımda meydana
gelen tuzluluk, tarım yapılabilen elverişli arazilerin azalmasına da neden olmaktadır. Tuzluluk
özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde daha çok yaşanabilmektedir. Tuzluluk nedeniyle tarım
alanlarındaki kayıpların her yıl artığı bilinmektedir. Türkiye’de de tuzluluk problemi olan tarım
alanı miktarında önemli bir artış olmaktadır. Toprak tuzluluğu temel olarak ana materyalin çok
miktarda tuz içermesinden meydana gelir. Burada taban suyu seviyesi yüksek, buharlaşma oranı
da yağıştan çok daha fazladır. Bunun sonucunda tuzluluk arazide doğal olarak
bulunabilmektedir. Bununla birlikte, sulanan alanlarla ilişkili olarak, tuzlulaşma genel olarak
kötü kaliteye sahip suların kullanılması sonucu da meydana gelebilmektedir. Uygun olmayan
sulama yöntemleri, kötü kaliteli su, yetersiz drenaj, iyi kullanılmayan arazi ve benzeri etkiler
tuzluluğun tarımsal faktörleridir. Tüm bu faktörler toprakta tuzluluğun oluşmasına neden
olmakta ve/veya toprakta tuzluluğu artırmaktadır. Toprakta tuzluluğun etkisinin hafifletilmesi
ve/veya kontrol altına alınması özellikle sulu tarımda günümüzün temel problemlerinden
biridir. Toprak tuzluluğunun tam olarak miktarını belirlenmesi, haritalanması ve izlenmesi
önemlidir. Tuzluluğun kontrolü için teşhisi ve uzamsal dağılımının saptanması gerekmektedir.
Toprak tuzluluğu ölçümü için yeni teknikler içerisinde en önemlilerinden biri elektromanyetik
sensörlü tekniktir. Elektromanyetik tekniği toprak saturasyon ekstractından (ECe) elde edilen
tuzluluğa bağlı olarak toprağın elektriksel iletkenliğini (ECa) ölçmektedir. Elektromanyetik
teknik ile toprak tuzluluğunu hızlı ve güvenli bir şekilde belirlemek mümkündür. Bu makalede
toprakta tuzluluğunı belirlemek için elektromanyetik tekniğin kullanım olanakları ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toprak tuzluluğu, EM38, sulama yönetimi
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ABSTRACT
Salinity has been one of the most important problems of irrigated agriculture in crop production
because salinity is one of the abiotic stress factors affecting productivity in crop production.
Salinity, which limits crop production, can slow the development of plants when it reaches high
levels, leading to a significant reduction in yield. On the other hand, salinity in irrigated
agriculture also leads to a decrease in available land that could be used for agriculture. Salinity
can occur more often, especially in arid and semi-arid regions. It is known that losses in
agricultural areas due to salinity have increased year by year. In Turkey, there has been a
significant increase in the amount of agricultural land experiencing salinity problems. Soil
salinity is based on the fact that the main soil material contains a lot of salt. In such cases, the
level of groundwater is high, and the evaporation rate is much higher than the rainfall. As a
result, salinity can occur naturally in the land. However, concerning irrigated areas, salinity can
also occur due to the use of water of poor quality in general. Improper irrigation methods, poor
quality water, insufficient drainage, not well-managed land and similar effects are agricultural
factors of salinity. All these factors cause salinity in the soil and/or increase salinity in the soil.
Mitigating and/or controlling the effect of salinity in the soil is one of the main problems of our
age, especially in irrigated agriculture. It is important to identify, map and monitor the amount
of salinity in the soil. To control salinity, its diagnosis and spatial distribution must be identified.
One of the most important new methods for measuring soil salinity is the electromagnetic sensor
technique. The electromagnetic technique measures the electrical conductivity (ECa) of the soil
based on the salinity obtained from soil saturation extraction (ECe). With the electromagnetic
technique, it is possible to quickly and safely determine the level of soil salinity. In this article,
the potential of the electromagnetic technique in determining the level of salinity in soil are
discussed.
Keywords: Soil salinity, EM38, Irrigation management

GİRİŞ
Açıkta ve/veya örtüaltında yapılan bitkisel üretim birçok nedenden olumsuz etkilinir. Bu
olumsuz nedenlerin başında tuzluluk problemi ilk sırada konu edilebilir. Toprakta ve sulama
suyundaki tuzluluk miktarı ve bitkilerin tuzluluğa karşı direnç eşik değerlerine bağlı olarak,
bitki gelişimi zayıflar, verimde önemli oranlarda azalmalar yaşanabilir. Ayrıca, tuzluluk toprak
kalitesini düşürmekte ve toprakta ciddi zararlanmalara yol açmaktadır. Bitkisel üretimde
kayıplara yol açan tuzluluk sürdürülebilir tarımsal üretimi tehdit altına almaktadır. Tuzluluk,
kurak bölgelerde arazinin çölleşmesine yol açan temel problemlerin başında gelmektedir.
Zamanla topraktan artan tuzluluk miktarı kullanılabilir arazinin tarım dışı kalmasına da yol
açar. Bununla birlikte, yüzden fazla ülke tuzluluktan etkilenmektedir (Szabolcs, 1989).
Tarımsal üretimi sınırlayan en önemli faktörlerden biri olan tuzluluk bitki gelişimini ve verimi
azaltmakta, bitkide ciddi zararlara yol açmaktadır. Tuzcu ve ark. (1988) tarafından, toprakta
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bitki kök bölgesindeki tuzluluk birikimi kullanılan sulama yöntemiyle yakından ilgili olduğu
bildirmiştir. Bitkinin ihtiyacının üzerinde aşırı sulama taban suyunun yükselmesine neden
olmakta ve bu durum toprak tuzluluğunu arttırmaktadır (Cetin ve Kirda, 2003).
Su kalitesinin düşmesi, doğal hayattaki canlı çeşitliliğinin azalması ve benzeri kötü durumlarla
büyük çevresel zararlara neden olmaktadır. Artan toprak tuzluluğu tarım yapmaya uygun
arazilerin azalmasına da neden olmaktadır. Tuzluluk nedeniyle tarım alanlarındaki kayıpların
her yıl arttığı bilinmektedir. Türkiye’de de tuzluluk problemi olan tarım alanı miktarında önemli
bir artış olmaktadır. Türkiye’de tuzluluk problemi bulunan arazi miktarı sulanabilir arazinin
20%’sine ulaştığı bildirilmiştir (Kaynak ve ark., 2000; Konak ve ark., 1999).
Toprak tuzluluğu temel olarak ana materyalin çok miktarda tuz içermesinden meydana gelir.
Burada taban suyu seviyesi yüksek, buharlaşma oranı da yağıştan çok daha fazladır. Bunun
sonucunda tuzluluk arazide doğal olarak bulunabilmektedir. Bununla birlikte, sulanan alanlarla
ilişkili olarak, tuzlulaşma genel olarak kötü kaliteye sahip suların kullanılması sonucu da
meydana gelebilmektedir.
Uygun olmayan sulama yöntemleri, kötü kaliteli su, yetersiz drenaj, iyi kullanılmayan arazi ve
benzeri etkiler tuzluluğun tarımsal faktörleridir. Tüm bu faktörler toprakta tuzluluğun
oluşmasına neden olmakta ve/veya toprakta tuzluluğu artırmaktadır. Toprakta tuzluluğun
etkisinin hafifletilmesi ve/veya kontrol altına alınması özellikle sulu tarımda günümüzün temel
problemlerinden biridir.
Sonuç olarak, tarımsal üretimde muhtemel tuzluluk probleminin önceden belirlenmesi ve
çözüm önerilerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, sık sık ve/veya
belirli zamanlarda toprak tuzluluğunu belirlemek için çalışmalar yapılmalıdır. Sözkonuz
çalışma olarak gelenksel yöntem ve elektromanyetik teknikler değerlendirilebilir.

TARIMSAL TUZLULUK
Bitkisel üretimde sulu tarımın en önemli sorunlarının başında tuzluluk gelmektedir. Çünkü,
tuzluluk bitkisel üretimde verimliliği etkileyen abiyotik stres faktörlerinden biridir. Bitkisel
üretimi sınırlayan tuzluluk, yüksek değerlere ulaştığında bitkilerin gelişmesini yavaşlatarak
verimde önemli oranlarda azalmalara yol açabilmektedir. Öte yandan, sulu tarımda meydana
gelen tuzluluk, tarım yapılabilen elverişli arazilerin azalmasına da neden olmaktadır.
Tuzluluk özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde daha çok yaşanabilmektedir. Bu nedenle sulu
tarım alanlarında muhtemel toprak tuzluluğunun daha zahmetsiz, hızlı ve kullanımı kolay
yöntemlerle belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi son derece önemli bir konudur.
Toprakta tuz yığışımının belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinde: (1) doğrudan ölçüm
ve (2) dolaylı ölçüm olmak üzere iki temel yöntemden bahsedilebilir.
Toprak tuzluluğunu doğrudan doğruya belirlemek için araziden çok sayıda noktadan ve farklı
derinliklerden yine çok sayıda toprak örneği alınması gerekir. Doğrudan ölçüm yöntemi,
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araziden çok sayıda toprak örneklerinin alınması, örneklerin hava kuru hale gelmesi,
ufalanması, elenmesi, laboratuvarda çamur ekstraklarının hazırlanması, çamur ekstraklarından
süzük çıkarılması, çamur süzüklerinden de EC, pH vb. okumaların yapılmasını içermektedir.
Görüldüğü üzere sözkonusu yöntem yorucu ve zaman alıcı uzun bir işlemler zinciri
gerektirmektedir.
Dolaylı yöntemlerle ise toprak tuzluluğu doğrudan doğruya ölçülemez. Burada yapılan işlem,
dolaylı yöntemin, laboratuvar koşullarında geleneksel olarak belirlenen toprak tuzluluğuna
karşı kalibre edilmesi şeklinde işlem yapılır. Dolaylı yöntemler içerisinde en önemlilerinden
biri EM38 tekniğidir. Yurtdışında ve Türkiye’de EM38 tekniği ile toprak tuzluluğunun
belirlenmesine yönelik çok sayıda araştırma yürütülmüştür (Ör. Amezketa 2006; Amezketa
2007; Cetin ve ark., 2012; Kaman ve ark., 2017).
Toprak tuzluluğunun tam olarak miktarını belirlenmesi, haritalanması ve izlenmesi önemlidir.
Tuzluluğun kontrolü için teşhisi ve uzamsal dağılımının saptanması gerekmektedir. Toprak
tuzluluğu ölçümü için yeni teknikler içerisinde en önemlilerinden biri elektromanyetik sensörlü
tekniktir. Elektromanyetik tekniği toprak saturasyon ekstractından (ECe) elde edilen tuzluluğa
bağlı olarak toprağın elektriksel iletkenliğini (ECa) ölçmektedir. Elektromanyetik teknik ile
toprak tuzluluğunu hızlı ve güvenli bir şekilde belirlemek mümkündür.
EM38 tekniğiyle toprakta tuz birikiminin saptanmasında birinci sırada kalibrasyon işlemi
gelmektedir. Bunun için araziyi kapsyacak şekilde ve belirli sayıdaki noktalardan ve farklı
derinliklerden toprak örnekleri alınır. Bu işlem için örneğin, Amezketa (2007) tarafında
yürütülen bir çalışmada EM38 kalibrasyonu için çalışma alanının 20 noktasında 30’ar cm
katmanlar halinde 90 cm derinliğe kadar toprak örnekleri alınmıştır. Çalışma alanının 180
noktasından da EM38 ile okumalar yapıldığı bildirilmiştir (Amezketa, 2007).
Cetin ve ark. (2012) tarafından yürütülen araştırmada da 0-30, 30-60, 60-100, 100-130, 130160 ve 160-200 cm derinliklerden olmak üzere Mart 2007’de 33 ve Şubat 2008’de 20 noktadan
toprak örnekleri alınmıştır. Araştırma alanında örnekleme yerlerinin erişebilirliğine bağlı olarak
97 le 145 arasında değişen sayıdaki noktalardan EM38 ile okumalar yapıldığı bildirilmiştir
(Cetin ve ark., 2012). Adana’nın güneyinde Aşağı Seyhan Ovası’nda yapılan bir araştırmada 01 m toprak profili derinliği için EM38 aletinin kalibrasyonu yapılmıştır (Cetin ve ark., 2012).
Anılan çalışma, sulamadan dönen suların tekrar sulama amaçlı bir başka alanda da kullanıldığı
ve toprak tuzluluğunun yüksek olduğu yaklaşık 7110 ha’lık çok geniş bir alanda
yürütülmüştür(Cetin ve ark., 2012).
Kaman ve ark. (2017) tarafından yürütülen araştırmada da 22 noktadan ve Cetin ve ark. (2012)
tarafından belirtilen toprak derinliklerinden olmak üzere toplam 132 adet toprak örneği
alınmıştır. Kaman ve ark. (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, geleneksel yöntemle
belirlenen ortalama toprak tuzluluğu 0-1 m derinlikte ECe1=4.86 dS/m ve 0-2 m derinlikte ise
ECe2=6.36 dS/m ölçülmüştür. EM38 okumalarından elde edilen ortalama izafi elektriksel
iletkenlik ise 0-1 m derinlikte ECa1=1.64 dS/m ve 0-2 m derinlikte ise ECa2=2.36 dS/m
belirlenmiştir. Genel anlamda, ECe ve ECa arasındaki doğrusal ilişki oldukça yüksek
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bulunmuştur (Kaman ve ark., 2017). Eğim, 0-1 derinlik için 1’e yakın (R2=0.95) çıkmıştır.
Böylece EM38 ve toprak tuzluluğu arasında iyi bir doğrusal ilişkinin olduğu tespit edilmiştir

SONUÇ
Toprakta tuzluluğun oluşumun iki temel nedeni olarak: (1) ana materyalin tuz içermesi (tuz
kayaları) ve (2) tarımsal üretimde yanlış sulama uygulamaları söylenebilir. Aşırı sulama ve
diğer yanlış sulama uygulamaları neticesinde tabasuyu yükselerek toprakta tuz yığışımının
artmasına neden olur. İyi bir drenaj sisteminin olmaması ve/veya kış yağışlarının yetersiz
olduğu koşullarda tuzluluk önüne geçilemez bir seviyeye ulaşabilir.
Yurtdışında ve Türkiye’de bir çok araştırmada, geniş sulu tarım alanlarında EM38 aleti ile
yapılan tuzluluk okumaları (ECa, dS/m) kaydedilmiştir. EM38 okumaları (ECa) ile toprak
tuzluluk (ECe) değerleri arasındaki ilişkilerin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, geleneksel tuzluluk belirleme yöntemlerine kıyasla daha hızlı bir yaklaşımla
EM38 tekniğinin özellikle çok geniş alanlar için geleneksel yöntemlere oranla daha hızlı ve
kolay bir şekilde toprak tuzluluğunun yaygınlığının belirlenmesinde kullanılabileceği soncuna
varılmıştır.
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ÖZET
Beton kilitli parke taşları, günümüzde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Özellikle şehir içi
yol ve kaldırımlarda, araç park alanlarında, ticari merkezlerde, fabrika çevreleri ve benzeri
yerlerde yoğun çalışmalara maruz kalan bölgelerde uygulama alanı bulmaktadır. Beton Parke
Blok Beton parkenin fiziksel ve mekanik dayanımının çevre şartlarına ve kullanım etkilerine
karşı yeterli dayanım dayanıklılığa sahip olması gerekir. Dayanıklılığı etkileyen etkenlerden en
önemlisi bünyedeki gözenekliliğin minimuma indirilmesidir. Çalışmada belirli oranlarında
farklı puzolan katkılar çimento yerine ikame edilerek parke örnekler üretilmiştir. Parke betonu
karışımında CEM I 42,5 R tipi çimento kütlece %10, 20 oranlarında uçucu kül, yüksek fırın
curufu ve öğütümüş pomza ile yer değiştirilerek numune grupları oluşturulmuştur. Her bir
karışım için için en az 6 adet numune üretilmiştir. Su/çimento oranın azaltmak ve akışkanlığı
artırmak amacı ile süper akışkanlaştırıcı katkı ve hava sürükleyici kimyasal katkı belli oranlarda
karışımlara ilave edilmiştir. Mikserde hazırlanan taze beton karışımları parke üretim
makinesinin kalıbına doldurulduktan sonra preslenerek deney örnekleri üretilmiştir. Deney
örnekleri 24 saat bekletildikten sonra kür uygulanmıştır. Örnekler iki guruba ayrılarak birinci
guruba 28 günlük su kürü ve ikinci guruba 8 saat süre ile 70 0C’de atmosferik buhar kürü
uygulanmıştır. Parke örnekler üzerinde fiziksel ve mekanik testler yürütülmüştür. Buna göre
beton parke örneklere su emme oranı, basınç dayanımı, donma-çözülme ve yüzey aşınması
deneyleri uygulanmıştır. Buhar kürü uygulanan puzolan katkılı parke örnekler şahit numunelere
göre daha yüksek fiziksel ve mekanik performans değerleri göstermiştir.
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Anahtar kelimeler: Beton parke taşı, puzolanlar, uçucu kül, yüksek fırın curufu, pomza
fiziksel ve mekanik özellikler.

ABSTRACT
Concrete paving stones are widely used today. It finds application area especially in urban roads
and pavements, parking areas, commercial centers, factory environments and similar places
exposed to intense work. Concrete Parquet Blocks the physical and mechanical strength of the
concrete parquet must have sufficient resistance to environmental conditions and usage effects.
The most important factor affecting durability is minimizing the porosity in the body. In the
study, parquet samples were produced by substituting different pozzolan additives in certain
proportions instead of cement. Sample groups were produced by replacing CEM I 42.5 R type
cement with 10-20% by mass fly ash, blast furnace slag and ground pumice in the parquet
concrete mixture. At least 6 samples were produced for each mixture. In order to reduce the
water/cement ratio and increase the fluidity, super plasticizer additive and air-entraining
chemical additive were added to the mixtures in certain proportions. After the fresh concrete
mixtures prepared in the mixer were filled into the mold of the parquet production machine,
they were pressed and test samples were produced. After the test samples were kept for 24
hours, then cure was applied. The samples were divided into two groups and the first group was
treated with 28 days of water curing and the second group with atmospheric steam curing at 70
0C for 8 hours. Physical and mechanical tests were carried out on the parquet samples.
Accordingly water absorption rate, compressive strength, freeze-thaw and surface abrasion tests
were applied to concrete parquet samples. Parquet samples with pozzolan additive applied
steam cure showed higher physical and mechanical performance values than samples without
additives.
Keywords: Concrete paving stone, pozzolans, fly ash, blast furnace slag, pumice, physical and
mechanical properties
GİRİŞ
Geçmişi Roma İmparatorluğu zamanlarına dayanan yer döşemesi uygulaması olan taş parke
kaplama, dayanıklılık, temiz ve tekerlek yuvarlanmasına elverişli bir yüzey oluşturma gibi
avantajları sayesinde günümüze kadar tercih sebebi olmuştur [1]. Giderek artan estetik beklenti
ile işçilik isteyen düzgün boyutlu doğal taşlar parke olarak kullanılmıştır. Bunula birlikte doğal
kaynaklardan sağlanan bu taş parkelerin üretiminin zahmetli, maliyetinin yüksek, kalitesinin
düşük olması onları tartışılır hale getirmiştir. Bu sebepden hızlı üretimi, düşük maliyeti ve
dayanıklılığı ile beton parke taşları avantajlı konuma getirmiştir [2]. Beton kullanılarak üretilen
yapı malzemeleri, taşıyıcı elemanların inşası, kaplama elemanlarının üretimi gibi birçok farklı
amaç için imal edilmekte ve günümüz yapılarında sıklıkla tercih edilmektedir. Beton parke
bloklar (BPB), asfalta göre daha estetik ve dayanıklı olması nedeniyle ağır taşıt trafiğinin
olmadığı kent içi yollarda kullanımı yaygınlaşan zemin kaplama malzemesidir [3]. Yüzey
kaplama için iyi bir ürün olan BPB yürüyüş parkurlarında ve çevre peyzaj mimarisinde yüzey
kaplama ürünü olarak kullanılmaktadır. Çeşitli renk, şekil ve boyutta üretilebilen BPB, bakım
onarım maliyetlerinin düşük, nakliyat ve işçiliğin kolay, bozulan bölgenin kolay ve hızlı
tamiratı gibi avantajları vardır. Ayrıca sert iklim koşullarında donma-çözülmeye karşı
gösterdiği dayanıklılık ile güvenle kullanılabilmektedir [4]. Bu üstün mühendislik özelliklerini
araştırmak için çalışmalarda BPB hakkında dayanım, aşınma ve farklı katkı malzemelerinin
kullanımı araştırılmıştır [5]. Çalışmalarda; piriz süresi, su-çimento oranı [6], porozite ve
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permeabilite [6-7], agrega özellikleri [8], aşınma dayanımı [9], ultrasonik özellikleri [10], uçucu
kül (UK) ve yüksek fırın cürufu (YFC) kullanımı [7,13] araştırılmıştır. Bu çalışmada, 42,5 R
Portland çimentosu kütlece %10 ve %20 oranlarında, puzolan olarak UK, YFC ve öğütülmüş
pomza katkılar ile ikame edilerek üretilecen parke örneklerin mekanik ve aşınma özellikleri
belirlenmiştir. Agrega olarak granit atıklarından agrega sınıfları oluşturularak geri dönüşüme
katkı yapılması, yüksek sertlikte bir karışım ile BPB aşınma yüzeyinin dayanımının artırılması
hedeflenilmiştir. Üretilen BPB örnekler üzerinde aşınma direnci, çekmede yarılma, su emme
ve birim ağırlık deneyleri yapılarak sonuçlar dğerlendirilmiştir.
MALZEME ve YÖNTEM
Çalışmada, granit atıkları agrega olarak kullanılmak üzere tane boyutları 0-2 mm, 2-4 mm ve
4-11,2 mm olacak şekilde sınıflandırılmıştır (Şekil 1). CEM I 42.5 R tipi portland çimentosu,
kütlece %10-%20 oranında YFC, UK ve öğütülmüş pomza ile ikame edilmiştir. Kullanılan
puzolan malzemelerin kimyasal yapıları Tablo 1’de sunulmuştur. Su/bağlayıcı oranı 0,3 olacak
şekilde, bağlayıcı ağırlığının %0,05 oranında polikarboksilat esaslı hiper akışkanlaştırıcı,
%0,004 oranında hava sürekleyici katkı kullanılmıştır. BPB vibrasyonlu parke makinesinde,
TS 802 [14] beton karışım hesabına göre hazırlanmıştır. BPB üretimi için kullanılan karışım
oranları Tablo 2’de, aşınma yüzeyi için kullanılan karışım oranı Tablo 3’te sunulmuştur.

Şekil 1. Tane boyutlarına ayrılan granit agregası.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan puzolan katkıların kimyasal analiz değerleri.
Oksit (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
K.K.

UK
52,25
14,79
12,14
5,77
6,94
0,54
1,22
0,75
2,70

YFC
39,18
9,81
1,90
9,94
32,52
0,40
1,50
<0,01
-

Pomza
68,35
14,17
1,58
8,23
1,84
4,52
1,12
-
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Tablo 2. Beton Parke Blok Karışım Oranları
Malzemeler

1

2

3

4

5

6

7

Agrega 0-4 mm. (kg)

16

16

16

16

16

16

16

Agrega 4-11,2 mm. (kg)

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

Çimento (kg)

3,75

3,375

3,0

3,375

3,0

3,375

3,0

UK (g)-(%)

-

375%10

750%20

-

-

-

-

YFC (g)-(%)

-

-

-

375%10

750%20

-

-

Pomza (g)-(%)

-

-

-

-

-

375%10

750%20

Akışkanlaştırıcı (g)

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

Hava Sürükleyici (g)

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Su/Bağlayıcı Oranı

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Tablo 3. Beton Parke Blok Aşınma Yüzeyi Karışım Oranları
Malzemeler

1

2

3

4

5

6

7

Agrega 0-2 mm. (g)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Çimento (g)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Su/Bağlayıcı Oranı

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Labaratuvar tipi parke makinasında 190x85x80 mm boyutlarında ve her bir seriden en az 6 adet
deney örneği üretilmiştir (Şekil 2). Parke örnekler eşit iki gruba ayrılarak buhar ve su kürüne
tabii tutulmuştur. Su kürü uygulanan numuneler 28 gün su tankında bekletilmiş, buhar kürüne
tabii tutulan numuneler 75 ℃ 24 saat buhar makinasında bekletilmiştir. 28 gün sonunda
örneklerde yarmada çekme dayanımı ve aşınma dayanımı (Şekil 3) ile su emme değerleri
araştırılmıştır.

Şekil 2. Parke üretim makinası ve parke örnekler.
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Şekil 3. Parke örneklerin yarmada çekme dayanımı ve aşınma dayanımı deney uygulaması.
Yarmada çekme deneyi TS 2824 EN 1338 [15] standardına uygun olarak 0,05 MPa/sn gerilme
artışı yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yarmada çekme deneyi yapılan BPB kırılma düzlemi alanı
eşitlik (1) yardımıyla hesaplanmıştır;
𝑆 =ℓ ×𝑡

(1)

Eşitlikte; S: Kırılma alanı (mm2) ℓ: Kırılma kesitinin uzunluğu, t: beton parke taşının kırılma
düzlemindeki kalınlığı (mm) göstermektedir. Yarmada çekme dayanımı eşitlik (2) ile
hesaplanmıştır;
Τ = 0.637 × 𝑘

𝑝
𝑠

(2)

Eşitlikte; T: Yarmada çekme dayanımı (MPa) P: Kırılma yükü (N) k: Eşitlikle hesaplanan beton
parke taşı kalınlığı için düzeltme katsayısı değeridir.
Aşınma dayanımı TS 2824 EN 1338 [15] standardına uygun olarak aşınma cihazında 75
devir/dakika süresinc aşındırma gerçekleştirilmiştir.
Üretilen numunelerin fiziksel özelliklerini tayin etmek maksadıyla kür havuzunda 24 saat
bekletilerek numunelerin su içinde ağırlık (W2), suya doygun yüzey kuru ağırlık (W3), daha
sonra etüvde 24 saat 105 ℃ bekletilerek numunelerin kuru ağırlık (W1) ve hacim (V) değerleri
belirlenmiştir. Numunelerin fiziksel özellikleri eşitlik (3-5) yardımıyla hesaplanmıştır.
𝑆𝑢 𝐸𝑚𝑚𝑒 (%) = [

(𝑤3 − 𝑤2 )
] × 100
𝑤1

(3)

(𝑤3 − 𝑤1 )
] × 100
(𝑤3 − 𝑤2 )

(4)

𝑔𝑟
𝑤1
)= [
]
3
(𝑤3 − 𝑤2 )
𝑐𝑚

(5)

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 (%) = [
𝐵𝑢𝑙𝑘 𝑌𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 (
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BULGULAR
Bu bölümde üç faklı farklı puzolan katkı ilave edilerek üretilen beton parke örnekler üzerinde
yürütülen fiziksel ve mekanik testlerin sonuçları sunulmuştur. Numunelerden elde edilen
yarmada çekme dayanımı sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Yarmada Çekme Dayanımı Sonuçları (MPa)
Seri No*

1

2

3

4

5

6

7

Buhar Kürü

3,74

3,62

3,78

3,85

5,34

3,76

4,83

Su Kürü

3,52

3,63

3,72

3,51

3,77

3,71

4,58

*No:1 Şahit numune, 2 ve 3 UK katkılı numuneler, 4 ve 5 YFC katkılı numunuler, 6 ve 7 pomza katkılı numunueler.

TS 2824 EN 1338 [15] standardına göre parke taşlarının karakteristik yarmada çekme
dayanımının 3,6 MPa’dan küçük olmaması gerekmektedir. Buna göre 1 ve 4 no’lu seriler
dışındakiler standart değerleri sağlamıştır. En yüksek mukavemet buhar kürü ile %20 YFC
ikameli (no:5) BPB elde edilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde buhar kürü uygulanan
parke örnekler su kürü uygulanan örneklere göre daha yüksek mukavemet değerleri
kazanmıştır. Buna buhar etkisinin bünyede daha etkin bir kür sağlayarak puzolanik aktiviteyi
geliştirmesi ile mukavemet değerlerini artırdığı düşünülmektedir. Parke örnekelere uygulanan
aşınma değeri sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Parke Örneklerin Aşınma Değerleri (mm)
Seri No

1

2

3

4

5

6

7

Buhar Kürü

16,98

14,59

13,60

17,09

15,81

16,71

16,28

Su Kürü

19,44

18,75

16,50

18,68

17,74

17,22

16,74

*No:1 Şahit numune, 2 ve 3 UK katkılı numuneler, 4 ve 5 YFC katkılı numunuler, 6 ve 7 pomza katkılı numuneler.

TS 2824 EN 1338 [15]’e göre numunelerin aşınma değerleri dikkate alındığında tüm parke
serileri I (aşınma ≤ 20mm) parke sınıfında yer almaktadır. Aşınma dayanımı değerleri ile
yarmada çekme dayanımı değerleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. En yüksek aşınma değeri
su kürü uygulanan şahit numunede (Seri 1) elde edilmiştir. En düşük aşınma değeri buhar kürü
ile %20 UK ikameli (Seri 3) BPB ile elde edilmiştir. Buna göre su kürü uygulamasına göre
buhar kürünün daha etkili mukavemet gelişimi sağladığı değerlendirilmiştir. ait fiziksel
özellikler Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6. Beton Parke Blokların Fiziksel Özellikleri.
Kür

Buhar Kürü

Su Kürü

Seri No

Su Emme (%)

Porozite (%)

Birim Hacim (Kg/m3)

1

2,32

5,33

2340,31

2

2,04

4,65

2412,26

3

3,83

8,56

2231,45

4

2,19

5,09

2392,61

5

1,72

4,01

2438,57

6

2,59

5,93

2246,54

7

2,57

5,88

2312,34

1

1,48

3,36

2435,39

2

2,85

6,36

2378,02

3

1,45

3,34

2325,95

4

6,18

13,30

2168,53

5

4,97

11,00

2246,11

6

1,86

4,35

2324,40

7

1,83

4,26

2339,43

Tablo incelendiğinde, su kürü ile 3 nolu seri en az su emme ve gözenekliğe sahip BPB olmuştur
Genel olarak değerlendirildiğinde buhar kürü uygulanan örneklerde gözeneklilik azalmıştır.
Puzolan katkı miktarı arttıkça porozite oranı ve buna bağlı olarak su emme değerlerinde azalma
gerçeklşemiştir. Buna puzolan katkının daha iyi kimyasal reaksiyona girerek yeni C-S-H fazları
üretmesi ve ince puzolan malzemelerin bünyedeki boşlukları daha iyi doldurmasından
kaynaklandığı düşünülmktedir. En düşük birim hacim değeri su kürü ile 4 nolu seride (2168,53
kg/m3) ve en yüksek birim hacim değeri buhar kürü ile 5 nolu seride (2438,57 kg/m3) elde
edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada iki adet endüstriyel atık (UK ve YFC) ve bir doğal puzolan olan pomza malzeme
puzolan katkı olarak çimento ile ikame edilerek beton parke örnekler üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Karışımlardaki puzolan katkı miktarları arttıkça genel olarak fiziksel ve mekanik
özelliklerde gelişme kaydedilmiştir. Puzolan katkıların kullanımı karışımdaki çimento
miktarını azalma sağladığı için daha ekonomik ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayacaktır.
Beton parke üretiminde agrega olarak granit atıklarının agrega olarak kullanılması ile standard
değerleri sağlayan parke ürünlerin yüksek dayanım ve düşük aşınma nedeniyle uzun hizmet
ömrüne sahip olması beklenmektedir.
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ÖZET
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kentler hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyümekte
dolayısıyla nüfus artmaktadır. Bu durum birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Motorlu araç kullanımının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan trafik sorunu da bu sorunlardan
birisidir. Son yıllarda, kentsel alanlarda trafik sorununu azaltmak ve sürdürülebilir ulaşımı
sağlamak adına motorsuz ulaşım türü olan bisiklet kullanımı ve bisiklet yolları önem
kazanmıştır.
Bu çalışmada kentsel alanlarda sürdürülebilir ulaşımda bisiklet yollarının önemi İstanbul ili
Bakırköy-Yenikapı arasında bulunan bisiklet yolu güzergâhında ortaya konulmuştur. Çalışma
kapsamında, literatür taraması yapılarak yönetmelikler incelenerek bisiklet yollarının standart
ölçüleri ile planlama ve tasarım ilkeleri belirlenmiştir. 2021 yılında arazi çalışmaları
gerçekleştirilerek alanda bulunan doğal ve kültürel peyzaj bileşenleri tespit edilmiştir.
Araştırmanın verileri 2021 yılında yerinde gözlemler gerçekleştirilerek, fotoğraf çekimi
yapılarak ve yerel halk, yerli ve yabancı turistler olmak üzere bisiklet kullanıcıları ile yüzyüze
görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Araştırmada, Bakırköy-Yenikapı arasında bulunan
bisiklet yolu güzergâhındaki bisiklet park yerleri, bisiklet yolu zemini, bisiklet yolu genişliği,
bisiklet yolunu işgal eden unsurlar, bisiklet yolu bozuklukları, bisiklet yolu işaretleri ve
güzergâh üzerinde bulunan kentsel donatı elemanları bisiklet yolu planlama ilkelerine göre
değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular dâhilinde Bakırköy-Yenikapı arasında
bulunan bisiklet yolu güzergâhına öneri iki güzergâh getirilmiştir ve sorunların çözümüne
yönelik senaryolar oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir ulaşım, bisiklet yolu, İstanbul ili, Bakırköy-Yenikapı
bisiklet yolu güzergâhı.
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ABSTRACT
With the development of technology, cities are growing rapidly and uncontrollably, so the
population is increasing. This situation gives rise to many problems. The traffic problem that
arises due to the increase in the use of motor vehicles is one of these problems. In recent
years, non-motorized bicycle use and bicycle paths have gained importance in order to reduce
the traffic problem in urban areas and to provide sustainable transportation.
In this study, the importance of bicycle paths in sustainable transportation in urban areas was
revealed on the bicycle path route between Bakırköy and Yenikapı in Istanbul. Within the
scope of the study, the standard dimensions of bicycle paths and planning and design
principles were determined by examining the regulations by making a literature review. Field
studies were carried out in 2021 and natural and cultural landscape components in the area
were determined. The data of the research were obtained in 2021 by making on-site
observations, photographing and face-to-face interviews with bicycle users, including local
people, local and foreign tourists. In the study, bicycle parking spaces on the bicycle path
route between Bakırköy and Yenikapı, bicycle path floor, bicycle path width, elements
occupying the bicycle path, bicycle path defects, bicycle path signs and urban equipment
elements on the route were evaluated according to bicycle path planning principles. Within
the scope of the findings obtained in the research, two routes were proposed for the bicycle
path route between Bakırköy and Yenikapı and scenarios were created for the solution of the
problems.
Keywords: Sustainable transportation, Bicycle path, Istanbul city, Bakırköy-Yenikapı bicycle
path route.

GİRİŞ
Kentsel alanlarda ulaşım, kent içinde gerçekleşen kent nüfusuna ait yolculuk ve mal
hareketlerini kapsamakta ve kent insanının günlük faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. Kentsel
alanlarda ulaşım öncelerde sadece yaya ya da hayvanların çektiği araçlar şeklinde
gerçekleştirilmişken, zamanla ortaya çıkan çalışanların işyerlerine ve evlerine ulaşma
ihtiyacından dolayı kent içi ulaşım türleri çeşitlenerek günümüze gelmiştir (Öncü, 1997;
Koçak, 2016). Ekonomik gelişmeler ve sosyal faaliyetlerle birlikte büyüyen kentlerde nüfus
artmış, kişi başına yapılan günlük yolculuk oranları hızla büyümüş, kentsel yolculuk
sayılarında büyük artışlar meydana gelmiştir. Bu durum kentsel alanlarda ulaşımın boyutlarını
hızla artırmış, kapsamını genişletmiş ve her geçen gün yayılan kentsel alanlardaki yolculuk
mesafelerini artırarak yaya yolculuğunu motorlu taşıt yolculuğuna çevirmiştir (Ulaştırma Özel
İhtisas Komisyonu, 1995; Koçak, 2016).
Metropol alanlarda bulunan, kent içinde ve çevresinde sosyo-ekonomik faaliyetlerde bulunan
insanlar motorlu taşıt trafiğini doğurmaktadır. Kent içi ulaşım sistemleri ise bu gelişmelere
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ayak uyduramadığından, kentsel alanlardaki ulaşım ve trafik sorunları her geçen gün
artmaktadır (Öncü, 1990; Koçak, 2016).
Kentsel alanlarda ulaşım; özel otomobil, taksi, raylı sistemler, deniz yolu, toplu taşıma gibi
motorlu araçlarla ve yaya, bisiklet, paten gibi motorsuz araçlarla ulaşım sağlanmaktadır
(Öncü, 1997; Akay, 2006; Koçak, 2016). Kentlerde ulaşım planlaması yapılırken kent
merkezlerinin korunması, geliştirilmesi, geleneksel dokuya uygun olarak yenilenmesi, kent
merkezlerinde yayalaştırma politikalarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yaya
ağırlıklı ulaşım sistemleri, kent meydanları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi planlamalar
yapılarak üst ölçekten alt ölçeğe kadar etkili bir şekilde uygulanmalıdır (Yılmaz, 2006;
Koçak, 2016).
Kentlerde artan motorlu taşıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan trafik sorununu azaltmak
adına sürdürülebilir ulaşım sistemi olan bisiklet kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır.
Motorsuz araçla ulaşım türü olan bisiklet ulaşımı ile trafikte ciddi bir rahatlama sağlanmakta
ve park sorununa çözüm olmaktadır.
Bisiklet kullanımında beden gücü kullandığı için herhangi bir yakıt veya motor gücü
gerekmemekte olup çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Uzun mesafeler kat ederken enerjiyi en
iyi şekilde ve en yüksek oranda tasarruflu olarak kullanan bir araç olması sebebiyle de en
verimli araç olarak görünmektedir. Bisiklet diğer ulaşım araçlarına göre oldukça sessiz çalışan
bir araç olması sebebiyle toplumda huzur ve sükûnu sağlamaktadır. Okullar ve hastaneler gibi
sessiz ortama ihtiyaç duyulan yerlerde kullanıldığı takdirde çevreye büyük fayda
sağlamaktadır (Gerçek, 2014; Öztürk, 2019).
Sürdürülebilir ulaşım sistemi olan bisiklet kullanımının faydaları şu şekilde özetlenebilir:

Bisiklet, ulaşım özellikleri açısından otomobile benzeyen bir bireysel ulaşım aracıdır.
Otomobil yolculuklarında olduğu gibi, bisiklet sürücüsü herhangi bir zaman tarifesine bağlı
olmadan (otobüs, metro vb. toplu taşıma araçlarında olduğu gibi aracın kalkış ve geçiş
saatlerini beklemeden) kendi istediği zamanda yolculuk yapabilmektedir. Sürücü güzergahını
kendi belirlemekte, otomobilde olduğu gibi kapıdan kapıya beklemesi ve aktarmasız yolculuk
yapabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde bisiklet ulaşımı hızlı ve gecikmesiz seyahat imkânı
sağlamaktadır (Uz ve Karaşahin, 2004).

Bisiklet kullanımı beden gücüyle gerçekleştirildiği için ilave bir yakıt ve motor
gerektirmemektedir. Bisiklet enerji kullanımı açısından yaya da dâhil olmak üzere tüm ulaşım
türleri içerisinde enerjiyi en etkin kullanan araç olarak öne çıkmaktadır. Herhangi bir motor
ve yakıt kullanmayan bisikletin çevreye olumsuz etkisi bulunmamakta; gürültü ve hava
kirliliği yaratmamaktadır (Wisconsin D.O.T., 1998; Uz ve Karaşahin, 2004).

Bisiklet, gerek hareket halinde gerekse durduğunda fazla bir alan gerektirmediği için
hem karayolu platformu üzerinde hem de park edildiğinde diğer taşıtlara oranla daha az park
yeri ihtiyacı ortaya çıkmakta, yol yüzeyleri ve park alanları çok daha verimli ve yüksek
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kapasitede kullanılabilmektedir (Yüksel Proje-Ulaşım Art Ortaklığı, 2001; Uz ve Karaşahin,
2004).

İşe, okula veya alışverişe gitmek gibi günlük hayatta sık yapılan seyahatlerde bisikleti
kullanmak, gün içinde yapılması gereken ancak bir türlü fırsat bulunamayan egzersizlerin ek
bir masraf ve zaman ayırmadan yapılmasını sağlamaktadır (İyinam ve İyinam, 1999; Uz ve
Karaşahin, 2004).

Çoğunlukla kısa ve orta mesafeli yolculuklarda kullanılan bisiklet farklı amaçlar için
yapılan yolculuklara hizmet edebilmektedir (Uz ve Karaşahin, 2004).
Kentlerde bisiklet kullanıcıları için ulaşım altyapısı ve tesislerin özellikleri;
1. Bisikletlerin de kullanabileceği genel taşıt trafiği için düzenlenmiş yollar, kavşaklar, alt
ve üst geçitler ve trafik işaretleri,
2. Bazı ülkelerde yayalar için yapılmış kaldırımlar, yaya yolları ve yaya alanları, yaya
hemzemin geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri,
3. Bisikletlerin kullanımı için diğer trafikten ayrılmış farklı özelliklerdeki bisiklet şeritleri
ve yolları,
4. Bisikletler için düzenlenmiş dikey ve yatay işaretler ve ışıklı sinyaller,
5. Uzun ve kısa süreli bisiklet park yerleri,
6. Kavşak ve diğer noktalardaki bisiklet öncelikli düzenlemeler,
7. Genel trafik için yapılmış köprüler, alt ve üst geçitlerdeki bisiklet şeritleri şeklindedir
(Yüksel Proje-Ulaşım Art Ortaklığı, 2001; Uz ve Karaşahin, 2004).
Ülkemizde bisiklet yollarıyla ilgili en güncel mevzuat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 12 Aralık 2019 yılında hazırlanmış olan Bisiklet Yolları Yönetmeliği’dir (Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, 2019).
Kentsel alanlarda sürdürülebilir ulaşım aracı olarak görülen bisikletin kullanıldığı bisiklet
yollarının özellikleri şu şekildedir (Koçak, 2016; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019):


Bisiklet yolu yüzeyleri genellikle asfalt ve mavi renkli olmalı,


Bisiklet yolu üzerinde kazalara yol açabilecek herhangi bir obje, çakıl, taş veya kum
bulunmamalı,

Bisiklet şeridi tek yönlü bisiklet trafiğinin olduğu yerlerde bisiklet yolu yol genişliği
1,30 m., çift yönlü bisiklet trafiğinin olduğu yerlerde yol genişliği 2,40 m. olmalı,

Kaldırım kenarı bisiklet yollarında tek yönlü bisiklet trafiğinin olduğu yerlerde
kaldırım genişliği 1,60-1,80 m., çift yönlü bisiklet trafiğinin olduğu yerlerde kaldırım
genişliği 2,90 m., motorlu araç ile arasındaki emniyet mesafesi 0,50-0,70 m., motorlu araç
yolu ile arasındaki refüj yüksekliği 1,5 m. olmalı,


Bisiklet park yerleri bisiklet yollarına ve toplu ulaşıma yakın olmalıdır (Tablo 1).
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Tablo 1. Bisiklet park yerlerinin yer, konum ve kapasiteleri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2019)
Yer
Parklar
Okullar
Kamu binaları
4500 m2’den büyük ticaretendüstri merkezleri
4500 m2’den büyük alışveriş
merkezleri
İş merkezleri
Toplu ulaşım istasyonları

Fiziksel Konum
Dinlenme yerleri, piknik
alanları yakınında
Giriş kapısı yakınında
görünür yerlerde
Ana giriş yakınında, görünür
yerlerde
Ana giriş yakınında, görünür
yerlerde
Ana giriş yakınında, görünür
yerlerde
Ana giriş yakınında, görünür
yerlerde
Platform veya güvenlik
kontrol noktaları yakınında

Bisiklet Kapasitesi
1 dönüm için 8 adet
Her 40 öğrenci için 8 adet
Her biri için 8 adet
15 çalışan için 1 adet veya
her 4500 m2 için 8 adet
Her 4500 m2 için 8 adet
60 m2 için 8 adet
30 araç parkı için 1 adet

Çalışma alanı olarak İstanbul ili Bakırköy-Yenikapı hattında sahil boyunca yer alan 8 km.
uzunluğundaki bisiklet yolu seçilmiştir. Bisiklet yolu Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih
ilçelerinde bulunmaktadır. Çalışmanın amacı; kentsel alanlarda sürdürülebilir ulaşımda
bisiklet yollarının önemini İstanbul ili Bakırköy-Yenikapı arasında bulunan bisiklet yolu
güzergâhında ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, Bakırköy-Yenikapı arasında bulunan
bisiklet yolu güzergâhındaki bisiklet park yerleri, bisiklet yolu zemini, bisiklet yolu genişliği,
bisiklet yolunu işgal eden unsurlar, bisiklet yolu bozuklukları, bisiklet yolu işaretleri ve
güzergâh üzerinde bulunan kentsel donatı elemanları bisiklet yolu planlama ilkelerine göre
değerlendirilmiştir.

YÖNTEM
Çalışma alanı olarak İstanbul ili Bakırköy-Yenikapı hattında sahil boyunca yer alan 8 km.
uzunluğundaki bisiklet yolu seçilmiştir. Bisiklet yolu Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih
ilçelerinde bulunmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Çalışma alanı sınırları

Çalışma çeşitli adımlarda gerçekleştirilen birbirine bağlı 4 adımı kapsamaktadır. Birinci
adımda çalışmanın temel kurgusunu oluşturan bisiklet, bisiklet yolu ve bisiklet yolu
planlaması kavramlarına dair genel bilgiler edinilmiştir. Dünyadan ve Türkiye’den bisiklet
yolu örnekleri incelenmiştir. İkinci adımda envanter ve arazi çalıması gerçekleştirilerek
bisiklet yolu yerinde incelenerek mevcut sorunlar fotoğraflanmıştır. 2021 yılı Nisan ayında
gerçekleştirilen arazi çalışmalarında alanda bulunan doğal peyzaj bileşenleri (jeomorfolojik
yapı, jeolojik yapı, toprak özellikleri, iklim özellikleri, bitki varlığı), kültürel peyzaj
bileşenleri (sosyoekonomik yapı, geleneksel yapı, kültürel yapı, ulaşım durumu) hakkında
bilgi elde edilmiştir. Çalışma alanına ait haritalar, stratejik planlar ve master planlar elde
edilmiştir. Üçüncü adımda alanda yapılan mevcut bisiklet yolu ile ulaşım açısından önemli
noktalar, kentte bisiklet ulaşımıyla ilgili sorunlar kent halkı, yerli ve yabancı turist bisiklet
kullanıcıları ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu noktalar bisiklet ile deneyimlenip
akıllı saat ile hız ve mesafe belirlenmiştir. Dördüncü adımda önceki adımlardan elde edilen
bulgular dâhilinde bisiklet yolu planlama ilkelerine göre tartışılarak öneriler getirilmiştir.

BULGULAR
Alan sınırları belirtilmiş olup, bisiklet yolu planlama ilkeleri doğrultusunda belirtilen
güzergâhtaki incelemeler fotoğraflar ile detaylandırılmıştır. Bisiklet yolunun sahip olduğu
unsurlar değerlendirilmiştir.
Çalışma alanı üzerinde 3 farklı ulaşım türü vardır (Şekil 2-4).
Birincisi; bisikletli ulaşım için tek yön olarak ortalama 1 saat 10 dakikadır. Gidiş-dönüş ve
arada dinlenme zamanları ile birlikte bisiklet ile ulaşım ortalama 2 saat 38 dakika sürmüştür
(Şekil 2).
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Şekil 2. Bakırköy-Yenikapı hattı arası bisikletli ulaşım

İkincisi; yaya ulaşımı olarak ortalama minimum 1 saat 31 dakika sürmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Bakırköy-Yenikapı hattı arası yaya ulaşımı

Üçüncüsü; motorlu taşıt ile ulaşım trafik olmadan 10 dakika sürmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Bakırköy-Yenikapı hattı arası motorlu taşıtla ulaşım

Çalışmada yerinde yapılan gözlemler doğrultusunda; bisiklet park yerleri, güzergâh boyunca
3 km aralıklar ile belediye tarafından konumlandırılmıştır. İsbike kuruluşu altında bisiklet
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kiralama noktaları bulunmaktadır. İsbike, adını verdiğimiz kiralama alanları kapasiteleri en az
15 bisiklet ile başlar. Kiralama işlemi İsbike mobil uygulama üzerinden yapılır. Mobil
uygulama kullanmayan kullanıcılar için yanında bulunan elektronik kulübeler bulunmaktadır.
Güzergâh boyunca 5 adet İsbike bulunmasına rağmen, bisikletlerin park edebilecekleri park
yeri bulunmamaktadır. Tek park yeri güzergâh sonunda bulunan İstanbul Büyükşehir
Belediyesine bağlı İstanbul bisiklet evinin girişinde park yeri vardır (Şekil 5). İsbike, bisiklet
kiralama noktalarında, tatil günleri ve gündüz saatlerinde bisiklet kullanıcıları için yetersiz
kalmaktadır. Bisiklet kiralamak için ya bir sonraki kiralama noktasına gitmek gerekir ya da
uzun bir beklemede bir kullanıcının bisiklet bırakması beklenir. Bundan dolayı kapasiteler
artırılabilir ve güzergâh üzerinde park yerleri konumlandırılabilir.

Şekil 5. Bakırköy-Yenikapı hattı arası bisiklet park yeri
Bisiklet yolu zemini incelendiğinde, güzergâh boyunca yol zemini renginde bozulmalar ve yol
üzerinde dalgalanmalar görülmektedir. Bisiklet yolunun belli kısımlarında olan bu bozulmalar
sürüş keyfini azaltan ve sürüş hızını da kötü bir şekilde etkileyen unsurlardır (Şekil 6).

Şekil 6. Bakırköy-Yenikapı hattı arası bisiklet yolu zemini

Bisiklet yolunun genişliği, güzergâh boyunca incelendiğinde, yolun büyük bölümünü
oluşturan kısımlarda bisiklet yolunun genişliği, 2.20 m’dir. Bu genişlik bisiklet sürücüleri için
çift yönlü olacak şekilde ayrılmıştır. Genişlik bazı noktalarda 2m’e kadar düşmektedir.
Bisiklet yolunun çift yönlü bisiklet yolundan direk tek yönlü bisiklet yoluna geçmiştir.
Buradaki bisiklet yolu ile yaya yolu ile birleştirilmiştir ve yaya yolu ile bisiklet yolu arası
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hiçbir ayırıcı yoktur. Tek yönlü bisiklet yolu 1.30 m’dir. Bu genişlik bir bisiklet yolu için
uygun değildir (Şekil 7).

Şekil 7. Bakırköy-Yenikapı hattı arası bisiklet yolu genişliği

Bisiklet yolu aynı zamanda mesire alanları ve sahil parklarının içerisinden geçtiği için
çoğunlukla yayalar, motosikletler, kamyonlar ve piknik yapanlar tarafından işgal etmektedir.
Bu durum bisiklet sürücülerinin güvenliğini tehlikeye sokmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8. Bakırköy-Yenikapı hattı arası bisiklet yolu işgali

Bisiklet yolundaki kentsel donatı elemanları irdelendiğinde, hat boyunca sağı mesire ve sahil
parkı, solu ise otoyol olduğu için alanın aydınlatılması sürücüler için yeterli olduğu
görülmüştür. Hat üzerinde bazı yerlerde inşaat alanı olmasından dolayı bu alanlarda
aydınlatma yeterli olmayıp güvenlik sorunu teşkil etmektedir. Alandaki bisiklet park yeri ve
yönlendirici tabela sayıları yeterlidir (Şekil 9).

Şekil 9. Bakırköy-Yenikapı hattı arası bisiklet yolu üzerinde yer alan kentsel donatı
elemanları
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Bisiklet yollarının sık sık denetlenmesi gerekir. Kent içi bisiklet kullanımının en sık
hatlarından biri olan yol için belirtilen sorunların olmaması gerekmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Ulaşım kavramı geçmişten günümüze kadar insanoğlunun ihtiyaçları ve imkânları
doğrultusunda gelişebilmiştir. Sanayileşme ile kent nüfusu artmış bu durum beraberinde
motorlu taşıt kullanımını arttırarak trafik sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bisiklet ulaşımının yakıta ihtiyaç duymaması, çevre kirliliğine neden olmaması, park yeri
probleminin bulunmaması, maliyetinin düşük olması, doğa dostu ve insan sağlığına faydalı
olması özelliklerinden dolayı kentsel alanlarda ulaşım sistemi içerisinde önemli bir yere
sahiptir.
Bu çalışmada İstanbul ili Bakırköy-Yenikapı hattında sahil boyunca yer alan 8 km.
uzunluğundaki bisiklet yolu incelenmiş olup yapılan literatür taramaları ile bisiklet yolu
güzergâhındaki bisiklet park yerleri, bisiklet yolu zemini, bisiklet yolu genişliği, bisiklet
yolunu işgal eden unsurlar, bisiklet yolu bozuklukları, bisiklet yolu işaretleri ve güzergâh
üzerinde bulunan kentsel donatı elemanları bisiklet yolu planlama ilkelerine göre
değerlendirilmiştir. Bu anlamda bisiklet yolundaki mevcut sorunlar fotoğraflanmıştır. Bisiklet
yolunun başlangıç noktası olan Bakırköy sahili ile bitiş noktası olan Yenikapı noktası arası
farklı ulaşım araçları ile ne kadar süre varıldığı belirlenmiştir.
Bu araştırma sonucunda önceki adımlardan elde edilen bulgular dâhilinde bisiklet yolu
planlama ilkelerine göre tartışılarak 2 adet öneri getirilmiştir.
Bakırköy – Yenikapı hattı arası bisiklet yolu güzergâhını kent içerisinde kesintisiz bir bisiklet
ulaşımını gerçekleştirmek için güzergâhı Florya Güneşli Plajından Sirkeci İskelesine kadar
uzatılabilir. 1. öneri olarak mevcut Florya Sosyal Tesisleri Parkında bulunan bisiklet yolunu
yaklaşık 5 km’lik öneri bisiklet rotası güzergâhı ile alanın başlangıcı olan Bakırköy hattına
kadar uzatılabilir ve Bakırköy-Yenikapı hattı arası bisiklet yolu ile birleşebilir (Şekil 10).

Şekil 10. Florya-Bakırköy-Yenikapı hattı arası öneri bisiklet yolu
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2. öneri olarak ise, yaklaşık 6,48 km’lik öneri bisiklet rotası güzergâhı ile mevcut çalışma
alanımızın sonunda bulunan Yenikapı hattı mevkiinde birleştirilebilip, Sirkeci iskelesine
kadar uzatılabilir. Bakırköy – Yenikapı hattı 1. ve 2. öneri olarak verdiğimiz bisiklet
güzergâhları ile birlikte toplamda 19,48 km’lik bir bisiklet yolu uzunluğuna sahip olacaktır.
Florya Güneşli Plajından başlayan bisiklet kullanıcısı, Sirkeci İskelesine kadar kesintisiz bir
bisiklet ulaşımına kavuşabilir. Bu güzergâh ile birlikte hem kent insanı hem de kente gelen
yerli ve yabancı bisikletli turistler için de güzergâh üzerinde bulunan Tarihi Yarım Adayı ve
İstanbul kentinin sahil kullanımın da deneyimlemiş olacaktır (Şekil 11).

Şekil 11. Bakırköy-Yenikapı-Sirkeci hattı arası öneri bisiklet yolu

Bisiklet kullanımı ülke ekonomisine katkı sağlayacağı gibi ülkenin sosyal zenginliğinin
artmasına da katkı sağlayacaktır. Bisiklet kullanımı artırmak için bisiklet ulaşımı kent içi
ulaşım türü olarak benimsenmelidir. Bisiklet ulaşımının kent içi ulaşım türü olarak
benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için uygun arazi seçimi ve ulaşım planlamaları ile
mümkün olmaktadır. Mevcut bisiklet yollarının bakımlarının daha iyi bir şekilde yapılması da
bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasında büyük bir etkendir. Bu sorunlar düzeltildiği
takdirde sürdürülebilir bir ulaşım türü olan bisiklet ulaşımı yaygınlaşacaktır.
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ÖZET
Bitki büyüme ve gelişmesine olumlu etkileri olan biyostimulantlar özellikle abiyotik stres
koşullarına toleransın artırılması amacı ile tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Moringo (Moringa oleifera Lam.), yapraklarındaki sitokinin, antioksidanlar ve makro-mikro
besinler açısından zengin olması nedeniyle biyostimulat olarak değerlendirilmketdir.
Gerçekleştirilen bu çalışmada moringo yaprak ekstraktının (MLE) (600 ppm) domateste
(Tuğba F1) tuza tolerans üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tohumlar 2:1 oranında torf:perlit
karışımı içeren viyollere ekilmiş, bitkiler iki gerçek yapraklı aşamada yine 2:1 oranında
torf:perlit karışımı içeren plastik saksılara şaşırtılmış ve dört gerçek yapraklı aşamada tuz
(150 mM NaCl) stresine başlanmıştır. Stres sonunda bitkiler yeşil aksam yaş ve kuru ağırlığı,
yaprak alanı, yaprak oransal su içeriği (YOSİ), sodyum (Na), klor (Cl), potasyum (K) ve
kalsiyum (Ca), klorofil, malondialdehit (MDA) içeriği, anitoksidatif enzim [katalaz (CAT),
glutatyon redüktaz (GR) ve askorbat peroksidaz (APX)] aktiviteleri bakımından
değerlendirilmiştir. Tuz stresi bitki büyüme parametreleri, K, Ca ve klorofil içeriğinde
azalmaya yol açarken; Na, Cl ve MDA içeriği ile antioksidatif enzim aktivitelerinde artışa yol
açmıştır. Bununla birlikte MLE uygulaması tuza toleransı değişen oranlarda artırmıştır.
Bununla birlikte MLE uygulaması antioksidatif enzim aktivitelerinde de artışa neden
olmuştur. Çalışma sonucunda; domateste 600 ppm MLE uygulamasının tuza toleransın
sağlanmasında etkin olabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CAT, biyostimulant, Solanum lycopersicum, tuzluluk

ABSTRACT
Biostimulants, which have positive effects on plant growth and development, are widely used
all over the world, especially with the aim of increasing tolerance to abiotic stress conditions.
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Moringo (Moringa oleifera Lam.) has been evaluated as a biostimulant because of its richness
in cytokinin, antioxidants and macro-micro nutrients in its leaves. In this study, the effect of
moringo leaf extract (MLE) (600 ppm) on salt tolerance in tomato (Tugba F1) was
investigated. The seeds were sown in viols containing a mixture of peat: perlite at a ratio of
2:1, the plants were transplanted into plastic pots containing a mixture of peat:perlite at a ratio
of 2:1, and salt (150 mM NaCl) stress was initiated at the stage of four true leaves. At the end
of the stress, the plants shoot fresh and dry weight, leaf area, leaf water content (YOSI),
sodium (Na), chlorine (Cl), potassium (K) and calcium (Ca), chlorophyll, malondialdehyde
(MDA) content, and anitoxidative activities [catalase (CAT), glutathione reductase (GR) and
ascorbate peroxidase (APX)] were evaluated. While salt stress causes a decrease in plant
growth parameters, K, Ca and chlorophyll content; Na, Cl and MDA contents and
antioxidative enzyme activities increased. However, MLE application increased salt tolerance
to varying degrees. In addition, MLE application also caused an increase in antioxidative
enzyme activities. As a result of the study, It was determined that 600 ppm MLE application
in tomatoes can be effective in providing salt tolerance.
Keywords: CAT, biostimulants, salinity, Solanum lycopersicum.

GİRİŞ
Kurak ve yarı kurak alanlarda bitkisel üretim ile birlikte verim ve kaliteyi sınırlandıran en
önemli sorunların başında tuzluluk gelmektedir. Dünya genelinde 1.5 milyar ha tarım alanının
yaklaşık olarak %5’inin (77 milyon ha) iklimsel değişikliklerin beraberinde getirdiği kalitesiz
ve kontrolsüz su kullanımı nedeniyle, tuzluluktan etkilendiği, bu alanların dünya yiyecek
ihtiyacının üçte birini karşıladığı belirtmektedirler. Türkiye ise 1.5 milyon ha alanda tuzluluk
problemi ile savaşmaktadır. Bu alanların %60’ı tuzlu, %19.6’sı orta derecede tuzlu, %0.4’ü
orta derecede alkali, %12’si hafif tuzlu-alkali, %8’i ise orta derecede tuzlu-alkali olarak
sınıflandırılmaktadır (Kuşvuran, 2010; Karaoğlu ve Yalçın 2018).
Tuz stresinde bitkinin kök bölgesinde iyon dengesinin bozulduğu, artan miktardaki sodyum
alımının, diğer mineral maddelerin alımı ile rekabete girerek beslenme noksanlığına yol açtığı
bildirilmekte (Sobhani ve Mohammadzadeh, 2017), iyon dengesizliğinin ve köklerde hücre
zarı geçirgenliği bozulmasının bitkinin beslenme rejimini etkileyerek, metabolik olaylarda
kullanılan temel bazı elementlerin alımını önlediği, bunun da fizyolojik sorunların ortaya
çıkmasına neden olduğu ileri sürülmektedir (Villora ve ark. 1997). Bununla birlikte farklı
türlerde gerçekleştirilen çalışmalarda, tuz stresinin su eksikliği (su stresi), sodyum ve klor
iyonlarının fazla miktarda alınması nedeniyle oluşan iyon toksisitesi, iyon taşınımında ortaya
çıkan dengesizlik nedeniyle hücre içindeki sıvının mineral yapısının ve kalsiyum dengesinin
bozulması şeklinde bitki büyümesi üzerindeki sınırlayıcı etkisi olduğu vurgulanmıştır
(Kuşvuran, 2012; Kuşvuran ve Kaya, 2019).
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Diğer birçok stres faktöründe olduğu gibi tuz stresi altındaki bitkiler su kaybını azaltmak için
stomalarını kapatmakta böylece CO2 gazının girişi de engellenmektedir. Karbondioksit
fiksasyonunda kullanılmayan elektronlar ile absorbe edilen ışık enerjisi O2 aktivasyonunda
kullanılmaktadır. Stres altındaki bitkilerde artan reaktif oksijen türleri (ROS) hücrelere zarar
vermekte, protein membran lipitleri, nükleik asitler ve klorofil gibi hücre bileşenlerinde
zararlar meydana getirmektedir. Tuz stresi sonucunda ROS’u zararsız bileşiklere dönüştüren
antioksidan miktarları ve antioksidan enzim aktiviteleri bitkilerin oksidatif strese karşı en
önemli dayanım mekanizmalarıdır. Bitkideki kloroplastlar, toksik oksijen türevlerine karşı
antioksidan savunma sistemlerine sahip olup bunların başında vitamin E, vitamin C, glutatyon
ve karotenoidler gelirken; süper oksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidaz (APX), glutatyon
redüktaz (GR), katalaz (CAT) gibi enzimler en etkin antioksidatif enzimler arasındadır
(Kusvuran ve ark., 2016).
Bitki büyüme düzenleyicileri doğal ve sentetik olmak üzere iki şekildedir. Doğal hormonlar
bitki tarafından sentezlenirken, sentetik hormonlar kimya endüstrisi tarafından geliştirilen
değişik yapıdaki maddelerdir. Sentetik hormonlar doğal hormonlarla benzer etki göstermekte,
bazı durumlarda da daha fazla etkilere sahip olabilmektedir (Algül ve ark., 2016). Büyüme ve
gelişme üzerine etki eden başlıca beş hormon grubuna (oksinler, sitokininler, giberellinler,
absizik asit) ek olarak brassinostreoidler, josmonatlar, salisilik asit ve poliaminlerde bitki
büyüme düzenleyicileri arasında yer almaktadır. Bu grup içerisinde yer alan sitokinin,
büyüme, gelişme ve farklılaşmanın birçok aşamasında, hücre bölünmesinde apikal
dominanside, besinlerin taşınımında, kloroplast gelişimde, yaşlanmada ve çiçeklenmede rol
alan bir düzenleyicidir (Günalp, 2011). Farklı bitki türlerinde gerçekelştirilen dışsal sitokinin
uygulamalarının bitkierde tuzluluk ve kuraklık gibi abiyotik stres koşullarında toleransın
artırılmasında etkili olabileceği bildirilmiştir (Kang ve ark., 2012; Nishiyama ve ark., 2011;
Zizkova ve ark., 2015). Genel olarak ticari sitokin kaynaklarının maliyet açısından yüksek
olması nedeniyle doğal sitokin kaynaklarının araştırılması ve kullanımı ile ilgili
çalışmalarındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Deniz yosunu özütü, hümik asit ve Moringa
oleifera yaprak ekstraktı (MLE) gibi çeşitli kaynaklar bu anlamda değerlendirilmiş, ucuz,
çevre dostu ve doğal olması açısında önem kazanmıştır (Yasmeen ve ark., 2012)
Moringaceae familyasında yer alan Moringa oleifera, Afrika, Arabistan, Hindistan, Amerika
ve Pakistan'da kökleri, meyveleri, yaprakları ve çiçekleri sebze olarak tüketilen bir bitki
türüdür (Sengupta ve Gupta 1970; Siddhuraju ve Becker 2003). Moringa yaprakları vitamin A
ve C, demir, kalsiyum, riboflavin, β-karoten ve fenolik içeriği bamımından zengin olup doğal
bir antioksidan olarak değerlendirilmektedir (Siddhuraju ve Becker, 2003; Nambiar ve ark.
2005). Ayrıca, moringa yaprağı ekstresi, bitki hormon grubu sitokinin'in bir pürin adenin
türevi olan zeatin bakımından zengindir (Makkar ve ark. 2007). Zeatin, birçok enzimin
antioksidan özelliklerini artırmakta, hücreleri reaktif oksijen türlerinin olumsuz etkilerinden
korumaktadır (Zhang ve Ervin 2004). Birçok bitki türünde dışsal MLE uygulamlarının
bitkilerde kök ve gövde oluşumunu artırdığı, olumsuz çevre koşullarında bitki büyümümesini
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hızlandırdığı, verimde %20-35 düzeyinde artış sağladığı bildirilmiştir (Yasmeen ve ark.,
2012).
Gerçekleştirilen bu çalışmada, domateste tuz stresi koşullarında MLE uygulmasının tuza
toleransın artırılmasındaki etkinliği incelenmiştir.

MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmada, materyal olarak Tuğba F1 domates çeşidi kullanılmıştır. Tohumlar 2:1 oranında
torf:perlit içeren ortama ekilmiş, bitkiler 2 gerçek yapraklı aşamaya ulaştıklarında aynı oranda
substratın bulunduğu 2 litre kapasitedeki plastik saksılara her saksıda 3 bitki olacak şekilde
transfer edilmiştir. Bitkiler 4 gerçek yapraklı aşamaya gelinceye kadar standart besin çözeltisi
ile sulanmıştır. Tuz uygulamalarında 50 mM NaCl konsantrasyonundan başlanarak kademeli
olarak tuz konsantrasyonu artırılmış ve 3. gün sonunda 150 mM NaCl değerine ulaşılmıştır.
MLE uygulamasında ise 600 ppm dozu kullanılmıştır. Uygulamaya tuz stresi ile birlikte
başlanmış, yapraktan püskürtme şeklinde haftada 1 kez gerçekleştirilmiştir.
Moringo yaprak ekstraksyonun elde edilmesinde Nadeem ve ark. (2013) tarafından belirtilen
yöntem uygulanmıştır. Stres uygulamaları sonucunda hasat edilen bitkilerden tesadüfî olarak
seçilen 3’er bitki hassas terazide tartılarak gövde yaş ağırlıkları belirlenmiş; daha sonra aynı
örnekler 65 ºC etüvde 48 saat süreyle kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları da alınmıştır.
Yaprak alanı Cıd Bıo Scıence Marka, CI 202 Model yaprak alan ölçer aleti ile ölçülerek
cm2/bitki olarak belirlenmiştir. Bitkilerde klorofil oranı Minolta marka klorofilmetre ile
SPAD olarak ölçülmüştür.
Yaprak Oransal Su İçeriğinin Belirlenmesi: Çalışmada, yaprak oransal su içeriği
(YOSİ) (%) Sanchez ve ark., 2004 ve Türkan ve ark., 2005'e göre yapılmıştır. Stres sonunda
bitkilerden alınan yaprak örneklerinin oransal su içeriklerinin belirlenmesi için taze ağırlıkları
alınmış, daha sonra alınan yaprak örnekleri 4 saat süre ile saf su içerisinde bekletilerek bu
süre sonunda turgor ağırlıkları saptanmıştır. Ağırlıkları belirlenen yaprak örnekleri 65 ºC
etüvde 48 saat kurutulduktan sonra kuru ağırlık g olarak tespit edilmiştir. Elde edilen taze ve
kuru ağırlıklar belirtilen formül yardımıyla oranlanarak yaprak oransal su içerikleri (%)
hesaplanmıştır. [(TA-KA)/(TuA-KA)x100; TA: Taze Ağırlık KA: Kuru Ağırlık TuA: Turgor
Ağırlığı]
Lipid Peroksidasyon Miktarının Belirlenmesi (MDA): Lipid peroksidasyonunun ölçümü
Lutts ve ark. (1996) tarafından anlatılan yöntem izlenerek gerçekleştirilmiştir. Yaprak
örneklerinden 200 mg tartılmış ve üzerine 5 ml % 0.1’lik trikloro asetik asit (TCA) ilave
edilmiştir. Bu karışım 12500 rpm devir hızında 20 dakika süre ile santrifüj edilmiştir. 5 ml’lik
ekstrakttan 3 ml süpernatant alınmış, süpernatantın üzerine, içinde % 20 TCA bulunan %
0.1’lik tiobarbütrik asit (TBA)’den 3 ml ilave edilmiştir. Karışım 95ºC’deki sıcak su
banyosunda 30 dakika süreyle bekletilmiştir. Bunun ardından spektrofotometrede A532 ve
A600 nm’de absorbans değerleri okunmuştur.
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Antioksidatif Enzim Aktiviteleri: Enzim analizleri için 1 g taze yaprak ve doku örnekleri
sıvı azot içerisinde porselen havanlarda ezildikten sonra, içinde 0.1 mMNa-EDTA bulunan 50
mM’lık 10 ml’lik fosfor tampon çözeltisi (pH:7.6) ile homojenize edilmiş, 15 dk 15000 g’de
santrifüj edildikten sonra ölçüm yapılıncaya kadar +4°C sıcaklıkta tutulmuştur. Enzim
ölçümünde son hacimler, tampon çözeltisiyle tamamlanmıştır. Katalaz aktivitesi (CAT),
H2O2’ nin 240 nm’de parçalanma oranı esas alınarak ölçülmüştür (Cakmak ve Marschner,
1992). Askorbatperoksidaz (APX), Çakmak ve Marschner (1992)’e göre, 290 nm’de
askorbatın oksidasyonu ölçülerek, glutatyon redüktaz (GR) Cakmak ve Marschner (1992)’e
göre 340 nm’de NADPH’nın oksidasyonu esas alınarak ölçülmüştür.
Verilerin değerlendirilmesi: Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı
olarak yürütülmüştür. Denemeden elde edilen veriler JMP (versiyon 5.0.1) istatistik paket
programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamaları arasındaki farklılıklar
Tukey testine (p≤0.05) göre gruplandırılmıştır.

BULGULAR
Domateste MLE uygulamasının tuz stresine tolerans üzerindeki etkisinin incelendiği
çalışmada; uygulamalar arasında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. En yüksek yeşil aksam
yaş ve kuru ağırlık değerleri kontrol uygulamasında belirlenmiş; tuz stresine bağlı olarak %59
ve %66 düzeyinde azalma meydana gelmiştir (Şekil 1). Yaş ve kuru ağırlık değerleri MLE
uygulamasında kontrol bitkilerine oranla %29 ve %49 düzeyinde azalma gösterirken; sadece
tuz stresi uygulaması ile karşılaştırıldığında bitkilerde %72 ve %49 düzeyinde iyileşme
belirlenmiştir. En yüksek yaprak alanı 1628.36 cm2 bitki-1 değeri ile kontrol bitkilerinde
saptanmıştır. Yaprak alanı da stres koşullarında, kontrol bitkilerine oranla azalma %83
düzeyinde azalma gösterirken; bu değişim MLE uygulmasında %44 düzeyinde
gerçekleşmiştir. (Şekil 1). MLE uygulaması, tuz stresinin olumsuz etkisini %97 düzeyinde
azaltmayı başarmış ve kontrol bitkilerine oranla %53 düzeyinde azalma meydana gelmiştir.

192

Şekil 1. Domateste, kontrol, tuz ve MLE uygulamalarının yeşil aksam yaş ve kuru ağırlığı ile
yaprak alanı bakımından ortaya koyduğu değişimler

Tuz stresinin ortaya koyduğu etkilerin belirlenmesinde önemli bir parametre olarak
değerlendirilen yaprak oransal su içeriği (YOSİ) en yüksek kontrol bitkilerinde %93 olarak
tespit edilmiştir (Şekil 2). Tuz stresi ile birlikte YOSİ değeri azalmış ve %59 düzeyinde
belirlenmiştir. MLE uygulaması YOSİ değerlerinin korunmasında etkili olmuş ve yaprak
oransal su içeriği %80 düzeyinde tespit edilmiştir. Dolayısıyla tuz stresi koşullarına göre
yaprak oransal su içeriği %34 düzeyinde korunabilmiştir.

Şekil 2. Domateste, kontrol, tuz ve MLE uygulamalarının yaprak oransal su içeriği (YOSİ)
bakımından ortaya koyduğu değişimler

Klorofil içeriği bakımından incelenen bitkilerde, en yüksek klorofil içerği kontrol bitkilerinde
belirlenirken (55.24 SPAD); 150 mM NaCl uygulmasında korofil içeriği %43 oranında
azalma göstermiş ve 31.48 olarak tespit edilmiştir. Buna karşılık tuz stresi ile birlikte dışsal
MLE uygulmasında bu değişim %10 azalma biçiminde kendini göstermiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Domateste, kontrol, tuz ve MLE uygulamalarının klorofil bakımından ortaya koyduğu
değişimler
Tuz stresi, domateste Na ve Cl iyonlarında artışa neden olmuştur. Kontrol bitkilerine oranla
sodyum iyonunda ortalama olarak %910 ve klor iyonu bakımından %983 artış biçiminde
belirlenmiştir (Şekil 4). Bununla birlikte MLE uygulaması domateste Na ve Cl alımını
sınırlandırmış ve ortaya çıkan artış %532 ve %645 düzeyinde tespit edilmiştir. Diğer taraftan
tuz stresi K ve Ca iyon içeriğinde azalmaya neden olmuştur. Tuz stresi koşullarında, kontrol
bitkilerine oranla %51 ve %53 düzeyinde azalma meydana gelirken 600 ppm MLE
uygulaması ile bu oran %26 ve %25 düzeyine gerilemiş ve MLE uygulaması ile %50-59
düzeyinde bir iyileşme belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Domateste, kontrol, tuz ve MLE uygulamalarının sodyum (Na), klor (Cl), potasyum
(K) ve kalsiyum (Ca) içeriği bakımından ortaya koyduğu değişimler

194

Çalışmada domates bitkilerinde tuz stresi karşısında %301 düzeyinde MDA içeriğinde artış
meydana gelmiştir (Şekil 5). MLE uyulması sonucunda MDA içeriğinde meydana gelen artış
önemli oranda sınırlandırılmış ve bu artış %179 düzeyinde kalmıştır.

Şekil 5. Domateste, kontrol, tuz ve MLE uygulamalarının MDA içeriği bakımından ortaya
koyduğu değişimler
Antioksidatif enzim aktivitelerinde (CAT, GR, APX) meydana gelen değişimlerin de
incelendiği çalışmada, tuz stresi karşısında enzim aktiviteleri değişen oranlarda artış
göstermiştir. Bu artış, %30 (CAT), %44 (GR) ve %160 (APX) düzeyinde gerçekleşmiştir.
MLE uygulması domateste enzim aktivitelerinde artışa olanak sağlamış ve bu artış sırasıyla
%596, %104 ve %378 oranlarında meydana gelmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. Domateste, kontrol, tuz ve MLE uygulamalarının CAT, GR ve APX enzim
aktiviteleri bakımından ortaya koyduğu değişimler
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Tuz stresi kök bölgesinde oluşacak olan düşük su potansiyelinden dolayı kökler tarafından
suyun alınamaması, Na, Cl ve SO4 gibi iyonların yüksek konsantrasyonlarda olması halinde
bitkide toksik etkilerin ortaya çıkması ve bitki besin elementlerinin alımının ve taşımının
bozulması gibi nedenlerden dolayı bitki büyüme ve gelişmesini sınırlandırmaktadır. Bitkilerde
NaCl konsantrasyonlarına bağlı olarak bitki yaş ve kuru ağırlığında meydana gelen azalma;
tuzun bitkilerde yaratmış olduğu ozmotik strese bağlı olarak ortaya çıkan ozmotik
dehidrasyondan veya transpirasyondaki artıştan dolayı olabileceği ifade edilmektedir.
Ozmotik dehidrasyonun meydana gelmesi, hücrenin su ve ozmotik potansiyelini düşürmekte,
hücre hacminin ve genişleme oranının azalmasına neden olmaktadır. Artan transpirasyon
sonucunda ise; bitkinin sürgün ve yapraklarında meydana gelen kurumalar ağırlık kaybına
neden olmaktadır (Kuşvuran ve Kaya, 2019). Penalla ve ark. (2016) bitki büyüme ve
gelişmesindeki asıl olan faktörün fotosentetik kapasite olduğunu vurgulamıştır. Tuz stresi
karşısında NaCl’ün neden olduğu toksitise ve su potansiyelinde meydana gelen azalma, bitki
hücrelerinin ozmotik potansiyelinin düşmesine ve bitki gelişiminde azalmaya neden
olmaktadır. Özellikle stomaların kapanması bitkinin fotosentez hızının azalmasına ve
ilerleyen dönemlerde bitkinin ölümüne yol açmaktadır. Bu değişim süreci içerisinde tuz
stresine en duyarlı olan bitki organlarının yapraklar olduğu düşünülmektedir (Kıran ve ark.
2014). Yasmeen ve ark. (2013) özellikle kalsiyum bakımından zengin bir içeriğe sahip olan
MLE’nın bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli olan temel besin elmentlerinin sağlanarak,
tuz stresi koşullarında bitki gelişimi bakımından olumlu etkilere sahip olduğunu ifade
etmişlerdir. Nitekim MLE uygulması çalışmamızda yeşil aksam yaş ve kuru ağırlık değerleri
bakımından %72 ve %48 düzeyinde bir artışa imkan vermiştir. Howladar (2014) fasülyede
gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, tuz stresi koşullarında kuru ağırlık ve yaprak alanında
azalma meydana geldiğini buna karşılık MLE uygulmasının olumsuzluğu önemli düzeyde
sınırlandırdığını belirtmiştir. Rady ve Mohamed (2015) MLE’de ki zengin IAA, GA ve zeatin
içeriğinin bitki büyüme ve gelişmede etkili olduğunu vurgulamışlarıdr.
Tuz stresi, bitkinin su alımını engelleyerek, ozmotik etki nedeniyle bitki gelişiminin
azalmasına, iyon toksisitesi nedeniyle de yapraklarda su taşınımını sağlayan hücrelerde
zararlanmalara neden olmaktadır. Özellikle Na iyon toksisitesi ile bitkiye su girişi arasında
negatif bir korelasyon bulunmaktadır (Munns 2005). Ghars ve ark. (2008) ise, Arabidopsis
thaliana ve Thellungiella halophila bitkilerinde Na iyonunun bitki gelişimini olumsuz
etkilediğini ve yaprak su içeriğinin artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak azaldığını
bildirmişlerdir. Goreta ve ark. (2008), karpuzda tuz stresinin bitki gelişimini olumsuz
etkilemesi yanında yaprak su içeriğinin de azaldığını ifade etmişlerdir. Hand ve ark. (2017)
biberde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında yaprak oransal su içeriğinin artan tuz dozuna
bağlı olarak azaldığını; bu etkinin tolerant genotiplerde daha az oranda gerçekleştiğini ifade
etmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmada tuz stresi yaprak oransal su içeriğinde azalmaya neden
olurken (%36); MLE uygulaması ile birlikte ortaya çıkan azalma %13 düzeyinde kalmıştır.
Rady ve Mohamed (2015) fasülyede gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında tuz stresi
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koşullarında MLE uygulmasının yaprak oransal su içeriğinin korunmasında etkili olduğunu;
Hassan ve ark. (2020) ise gülde, tuz stresine bağlı olarak yaprak oransal su içeriğinde azalma
meydana geldiğini ve MLE uygulmalarında, bu azalmanın daha düşük düzeylerde ortaya
çıktığını rapor etmişlerdir.
Yüksek tuz konsantrasyonlarının hücrede meydana getirdiği olumsuzlukların nedenleri
arasında Na ve Cl iyonlarının yüksek konsantrasyonu ile oluşan iyon toksisitesi yer
almaktadır (Zhu ve ark., 2008; Zhang ve ark., 2018). Tuz stresinden kaynaklanan iyon
toksisitesinin birincil derecede etkili stres faktörü olduğu, bunun ardından oluşan su
alınımının azalması yani su stresi ve mineral maddedeki dengesizlikler ve beslenmedeki
bozulma ikincil stres faktörleri olarak yorumlamaktadır. Yüksek düzeyde Na iyon alımı
osmotik potansiyel dengesinin bozularak oksidadif zarara yol açmakta, hücresel ve bitki
düzeyinde zarar oluşturduğu gibi moleküler anlamda da zararlanmalara neden olmaktadır
(Yang ve ark., 2015; Yang ve ark., 2018). Tuz stresi koşullarında büyümesindeki azalmanın
en önemli kritik nedenlerinden birisi de bitki bünyesine gereğinden fazla biriken klor iyonu
konsantrasyonu olduğunu vurgulayan Kıran ve ark. (2015), patlıcanda 100 mM NaCl
uygulaması sonucu yeşil aksamda Cl- iyon içeriğinde artışı olduğunu, bu artışın çeşit ve
gneoipler arasında değişim gösterdiğini belirtmişlerdir. Hücre içerisinde ozmotik dengenin
korunmasında K konsantrasyonunun önemi büyüktür. Tuz stresinin en önemli olumsuz
etkilerinden biri de bitki bünyesinde meydana gelen, büyüme ve gelişmeyi de olumsuz
etkileyen iyon dengesinde oluşan aksaklıklardır. Na miktarında meydana gelen artış,
genellikle ozmotik regülasyonu ve besin dengesini bozarak spesifik iyon toksisitesine
girmekte, iyonik çaplarının ve elektriksel yüklerinin benzerliği nedeniyle K iyonu ile rekabete
girerek bu iyonun alımını da engellemektedir. Tuz stresi nedeniyle ortaya çıkan su eksikliği
dokularda Ca konsantrasyonunun azalmasına neden olmaktadır. Ca iyonun ksilemde
taşınması ve floemdeki hareketliliğinin sınırlı olması, suyun kısıtlı olduğu durumlarda
taşınımının da sınırlanmasına neden olmaktadır (Kiegle ve ark., 2000). Bu azalma respirasyon
ve fotosentez gibi metabolik olaylar dışında enzim aktivitelerinde meydana gelen aksaklıklar
nedeniyle membran geçirgenliğinin azalmasına, ozmotik dengenin bozulmasına ve sonuçta
bitki büyüme ve gelişmesinde olumsuzluklara neden olmaktadır (Kıran ve ark., 2018). Bu
çalışmada, MLE uygulaması ile sadece tuz uygulanan bitkilere oranla Na ve Cl iyon alımı
sınırlandırılırken, K ve Ca iyon alımında artış meydan gelmiştir. Foidle ve ark. (2001)
moringa yaprağı ekstresi uygulamasının fıstık, mısır, soya fasulyesi ve şeker kamışı
veriminde %20-35 artış sağladığını; Yasmeen ve ark. (2013) ise buğdayda gerçekleştirmiş
oldukları çalışmalarında MLE uygulmasının Na ve Cl alımında sınırlama getirirken, K ve Ca
iyon alımında artış meydana geldiğini bildirmişlerdir. Rady ve Mohamed (2015) ise fasülyede
gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında tohumda MLE ön uygulmalarının tuz stresi
koşullarında K ve Ca iyon alımını teşvik ettiğini ifade etmişlerdir.
Tuz stresi bitkilerde serbest radikallerin oluşmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu
radikaller lipid ve proteinlerin geri dönüşümsüz olarak hasara uğramasına yol açmaktadır.
Lipid peroksidasyonu, hücre zarlarında membran bütünlüğünün yok olmasına sebep olmakta
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ve sonuçta hücre bütünlüğünün bozulması ve ölümü gerçekleşmektedir. Çalışmada domates
bitkilerinde tuz stresi karşısında %301 düzeyinde MDA içeriğinde artış meydana gelmiştir
(Şekil 6). Pagaria ve ark. (2012) ise membran lipidlerinin peroksidasyonun, membran hasarı
için bir belirteç olduğunu. MDA konsantrasyonunun ölçülmesi ile oksidatif hasarın
belirlenebileceğini stres altındaki bitkilerde MDA içeriğinin önemli derecede arttığını
bildirilmiştir. Eroğlu (2016) biberde ve Özdamar (2018) patlıcanda tuz stresi koşullarında;
Kuşvuran ve Daşgan (2017a, 2017b) domates ve fasulyede, Alzahrani ve ark. (2018)
buğdayda kuraklık stresi karşısında MDA miktarında artış meydana geldiği ifade etmişlerdir.
Dışsal MLE uygulaması bitkilerde MDA içeriğinin %30 düzeyinde azalmasını sağlamıştır. .
Rady ve Mohamed (2015) ise fasülyede MLE uygulmalarının lipid peroksidayonunda
azalmayı sağladığını rapor etmişlerdir. Abdel Latef ve ark. (2017) çemen otunda
gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında MLE uygulmasının MDA içeriğinde azalma
sağladığını, MLE nin, ROS'un temizlenmesine aracılık ederek ve membran stabilitesini
koruyarak tuz toleransını arttırdığını bildirmişlerdir.
Bitkilerdeki abiyotik ve biyotik stres, kloroplast ve mitokondride elektron taşıma zincirlerinin
(ETC) fazla aktifleşmesine, serbestleşmesine ve bozulmasına neden olmaktadır. Yüksek
oranda reaktif olan ROS’lar, lipit, protein, DNA ve diğer bazı metabolitlerde önemli hasara
neden olmaktadır (Ashraf, 2009). Tuzluluktan kaynaklanan oksidatif hasarın giderilmesi,
antioksidan enzim (CAT, SOD, APX, GR) sentezinin teşvik edilmesi ile gerçekleşmektedir.
Nitekim benzer sonuçlar Kuşvuran ve Daşgan (2017a, 2017b) domates ve fasulyede; Rady ve
ark. (2018) fasulye ve buğdayda gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında, stresi koşullarında
bitkilerde antioksidatif savunma mekanizmasının aktif hale geçtiğini bu savunma
mekanizmalarını etkin kullanabilen genotiplerin stres koşullarına tolerans düzeylerinin de
arttığını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada, 150 mM NaCl uygulması ile birlikte CAT, GR ve
APX enzim aktivitelerinde artış meydan gelmiştir. Bu artış %30-160 düzeylerinde değişim
göstermiştir. MLE uygulaması domateste tuz stresi koşullarında antioksidatif enzim
aktivitelerinde artış meydana gelmesini sağlamış ve bu artış %104-378 arasında değişim
göstermiştir. Yasmeen ve ark. (2013) buğdayda, Howladar (2014) fasülyede, Abdel Latef ve
ark. (2017) çemen otunda, Hassasn ve ark (2020) gülde gerçekleştirmiş oldukları
çalışmalarında MLE uygulmasının stres koşullarında antioksidatif enzim aktivitelerinde artış
sağladığını, H2O2 ve diğer rekatif oksijen türevlerinin hızlı temizlenmesi yoluyla stresin
olumsuz etkilerinden korunmada etkili olabileceğini ifade etmişlerdir.

SONUÇ
Domateste gerçekleştirilen bu çalışmada 150 mM NaCl uygulaması bitkide büyüme ve
gelişmeyi olumsuz etkilermiştir. MLE uygulaması, iyon regülasyonu ve antioksidatif enzim
aktivitelerindeki artışa imkan sağlayarak büyüme ve gelişmede olumlu bir etki ortya
koymuştur.
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ABSTRACT
To optimize price fixation, maintain health and classify foods, protein content in food items
must be determined.The amount of nitrogen present in food items is determined by Kjeldahl's
method or Dumas (combustion method). Technologies consisting of the above point have the
disadvantages that they use harmful chemicals for analysis, and that they require high
temperatures and 2 hours to complete the analysis.In Kjeldahl's current method, sulfuric acid
and metal catalysts produce hazardous waste that must be disposed of. By tagging proteins
using protein-tagging technology, only proteins are identified and measured, not nitrogen, so
results cannot be affected by contaminants or fillers.To determine the protein concentration,
dye solution is added to the sample, dye binds to the sample, and the amount of dye in the
sample is measured.All the components of the system are electronically controlled and
comprise a rotating disk, a stepper motor, colorimeter, computer, and sensors. In the
automation processes, rotary indexing and lead screw mechanisms serve as backup
mechanisms. Among its advantages are direct protein measurement, rapid analysis (3mins),
simplicity of operation, preloaded methodologies, no hazardous chemicals, and high
temperatures. Moreover, it doesn't generate any hazardous waste, so it is a very green
technology.
Keywords: Microcontroller, Combustion Method, Protein-tagging, Process, Green
Technology

INTRODUCTION
The application of low-cost devices to physiological and biological processes is an aspect of
pharmaceutics, biotechnology, and diagnostic research that is becoming increasingly
studied.In biotechnology laboratories, there are a variety of bimolecular methods, but most are
expensive, time-consuming, and highly operator-dependent. Additionally, they are often
harmful for the samples, and can only provide qualitative or half-quantitative feedback rather
than precise and sensitive measurements.
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DESCRIPTION/ TANIM
1.1 Innovative use of technology
An expression tag is a peptide sequence attached to proteins for the purpose of facilitating
easier detection and purification of the proteins. Also, they can be incorporated into a system
for the identification of protein binding partners. Using protein tags can improve recombinant
protein solubility, optimize protein purification, and provide easy tracking capability during
protein purification. Proteins, not nitrogen, are identified and measured by the protein-tagging
technology, so fillers and contaminants will not affect the results. A protein-tagging system
provides an accurate, direct measurement through automated protein detection. To determine
the protein concentration, dye solution is added to the sample, dye binds to the sample, and
the amount of dye in the sample is measured.
1.2 Design features
Rotational indexing involves repeated angular displacements followed by motionless dwells
during a machine cycle. An indexing table made with wheels is designed specifically to make
repetitive movements. An indexing table made with wheels is designed specifically to make
repetitive movements. Automation can be achieved through rotary indexing mechanism and
lead screw mechanism. Its four stations enable processes such as the input of food samples,
the development of dye solutions, interactions between the dye solution and the food item,
and the transformation of the dye solution to a colorimeter. Sensors and Microcontrollers
control the movement of food samples. Protein contents are estimated using a colorimeter and
displayed on a LAN-enabled personal computer, providing the possibility of data sharing. The
rotating disk rotates at a 90 degree angle with the help of a stepper motor in order to expose
the food items to each station.
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1.3 Advantages
1.

Proteins can be directly determined

2.
Our typical time for getting a result is 3 minutes or less compared to 2 hours with
Kjeldahl's method.
3.
As it uses disposable kits, all the methods are already loaded, so all operations are
simple.
4.
It is also very safe.There are no harsh chemicals involved, nor do we need to deal with
high temperatures, so we can run this in normal laboratories or outside in fields.
5.
Furthermore, it is a very green technology since it does not produce any hazardous
waste.
1.4 Ideal applications
o

Dairy
Dairy products contain protein, including milk, fluid milk, buttermilk, half and half, chocolate
drinks, non-fat dry milk, and ice cream.
o

Grains
Forage grain, oilseed, legume, formulated feeds or foods, animal, and dairy products
1.5 Practical utility

Food processing industries, marketing management, as well as agricultural companies, are
potential users of the proposed system.To optimize price fixation, maintain health and classify
foods, protein content in food items must be determined.The advent of automation has created
a baronial revolution all over the world as time is precious. In this project, It is automated to
measure proteins directly from food items in the chemical analysis.The food protein analysis
is performed automatically by the sensors and microcontroller built into the system.As a
result, the System reduced the analysis period to two minutes from two hours.
1.6 Scope of commercialization
Protein levels in foods are determined to regulate quality, fix prices, and classify foods.As of
right now, the product status is "not available".To ensure enhanced analyzing techniques, the
project is a commercial project and it can be exported worldwide.In all industries of food
processing, this product is intended for laboratory technicians and engineers. Overall, it is
estimated that the project will cost Rs.12000/-.
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Kjeldahl Method - Cost Per Test
Amount
per Test
NaOH (Sodium Hydroxide )
H2SO4 (Concentrated Sulfuric
Acid)
Catalyst (Copper Sulfate)
Weighing Paper
Standard Hydrochloric Acid
Solution, 0.2 N
Kel-Sorb (Boric Acid buffer
solution with indicator)
Waste Cost
Total Cost Per Day

Cost per Test
Time to Analyze Samples

20 Tests
per Day

60ml
20 ml

1 Test
per
Day
Rs.43
Rs.25

Rs.784
Rs.448

100
Tests
per Day
Rs.2331
Rs.1135

2 tablets
1 sheet
20 ml

Rs.39
Rs.2
Rs.42

Rs.684
Rs.33
Rs.810

Rs.1730
Rs.25
Rs.3600

60 ml

Rs.55

Rs.956

Rs.1969

200 ml

Rs.128
Rs.333

Rs.600
Rs.4315

Rs.2882
Rs.1367
3

Rs.333
3.2
hours

Rs.216
5.5 hours

Rs.137
55
hours

Automated Protein tagging method- Cost per test/ Otomatik Protein etiketleme yöntemi
- Test başına maliyet:

Compounds
1Test per Day
Dye (Crocein orange G,93% water) for Rs.20\20ml
Acetic acid, Oxalic acid (1 gram)
Rs.12\-

The cost per test for this system is Rs.32/- and about 2-3 minutes per test. If a laboratory
performs one Kjeldahl’s test per day the cost is Rs.333/- and if 20 tests are made per day, the
cost is lower, Rs.215/- at 100 per day the cost is down to Rs.135/-.

CONCLUSION
The aim of this review is to discuss considerations for design and characteristics of
potentiostats that are specifically intended for protein biosensors.The gold standard in protein
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quantification is still considered biochemical and immune-assays, however they have
considerable limitations in terms of time, expertise required, cost, and detection volume.
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ÖZET
Toplumsal alanlarda şiddet davranışlarının kontrolü ve tespiti, güvenlik ve sosyal
istikrarlarının devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Halka açık alanlarda şiddet tespiti
için kullanılan en yaygın ekipmanlardan biri güvenlik kameralarıdır. Güvenlik sistemlerinde,
bu tür tespitlerin yapılması; zaman alıcı, yorucu ve karmaşık süreçler içermektedir. Ayrıca
verilerdeki bütün olayların insan gözüyle takip edilmesi güvenlik açısından zaafiyet
doğuracaktır. Son zamanlarda, araştırmacılar, video görüntüleri ile şiddet tespit probleminin
çözümü için görüntü işleme ve makine öğrenmesine dayalı yöntemler kullanılarak otomatik
sistemler geliştirmeyi amaçlamışlardır. Bu çalışmada, video görüntüleri kullanılarak otomatik
şiddet tespiti için derin evrişimsel sinir ağlarına (DESA) ve Lineer diskriminant analizi (LDA)
sınıflandırıcısına dayalı bir model geliştirilmiştir. Önerilen model, ön-işlem, özellik çıkarma,
özellik birleştirme ve sınıflandırma olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle, önişlem aşamasında, video görüntüleri frame serilerine ayrılmıştır. Ardından, zamansal
değişikliğine bağlı olarak hareket bilgilerinin yakalanması için her bir frame görüntüsünün bir
önceki frame görüntüsünden farkı alınmıştır. Daha sonra, elde edilen RGB kanallı yeni
görüntüler, önceden eğitilmiş derin sinir ağına girdi olarak verilmiştir. Mevcut çalışmada,
transfer öğrenme yaklaşımına dayalı önceden eğitilmiş VGG16 mimarisi kullanılarak yüksek
düzeyli özellikler çıkartılmıştır. Her bir görüntüden elde edilen bu derin özellikler, global
ortalama havuzlama katmanı kullanılarak birleştirilmiştir. Son olarak, LDA sınıflandırıcının
eğitimi için bu birleştirilmiş derin özellikler kullanılmıştır. Önerilen modeli test etmek için
şiddet içeren ve şiddet içermeyen 246 video görüntülerinden oluşan Crowd şiddet veri seti
kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda, önerilen model kullanılarak elde edilen doğruluk,
duyarlılık, özgüllük, kesinlik ve F1-Skor değerleri sırasıyla %98.78, %99.18, %99.39, %98.37
ve %98.78’dir. Sonuç olarak, önerilen modelin var olan çalışmalara ve popüler derin
mimarilere göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Evrişimsel Sinir Ağları, Lineer Diskriminant Analiz, Şiddet tespiti,
Video işleme, Derin özellikler.
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ABSTRACT
The control and detection of violent behavior in social areas are crucial for the continuity of
security and social stability. One of the most common equipment used for detecting violent
acts in public places is security cameras. Security systems conduct such determinations
through time-consuming, tedious, and complex processes. In addition, tracking all events in
the data with human eyes creates a security vulnerability. Recently, researchers have aimed to
develop automated systems using image processing and machine learning-based methods to
solve the violence detection problem with video images. This study developed a model based
on Deep Convolutional Neural Networks (DCNN) and a Linear Discriminant Analysis (LDA)
classifier for automatic violence detection using video images. The proposed model comprises
four stages: pre-processing, feature extraction, feature merging, and classification. First, in the
pre-processing stage, the video images were divided into frame series. Then, the difference of
each frame image from the previous one was obtained to determine motion information based
on temporal changes. Then, new RGB channeled images were entered into the pre-trained
deep neural network. The current study extracted high-level features using the pre-trained
VGG16 architecture based on the transfer learning approach. These deep features from each
image were combined using the global average pooling layer. Finally, these combined deep
features were used for training the LDA classifier. The Crowd violence dataset, consisting of
246 video images with and without violence, was used to test the proposed model. In
experimental studies, the accuracy, sensitivity, specificity, precision, and F1-Score values
obtained using the proposed model were 98.78%, 99.18%, 99.39%, 98.37%, and 98.78%,
respectively. As a result, the proposed model was more successful than existing studies and
popular deep architectures.
Keywords: Convolutional Neural Networks, Linear Discriminant Analysis, Violence
detection, Video processing, Deep features.

GİRİŞ
Nesne hareketlerinin tespiti ve takibi alanında en önemli problemlerin başında güvenlik
hizmetleri gelmektedir. Halka açık alanlarda insanların kişisel güvenlik ve sosyal
istikrarlarının devamlılığının sağlanması için güvenlik hizmetlerine büyük sorumluluk
düşmektedir. Ayrıca, güvenlik hizmetlerinde, milyonlarca insanı ve insanların davranışlarını
takip edebilecek ekipmanlar kullanılmaktadır (Ditsanthia ve ark., 2018). Güvenlik için bu
ekipmanlardan alınan verilerdeki bütün olayların insan gözüyle takip edilmesi güvenlik
açısından zaafiyet doğuracaktır. Ayrıca bu işlemler, zaman alıcı, yorucu ve karmaşık süreçler
içermektedir. Daha güvenli bir hizmet için insan gözü yerine günümüzde popüler hale gelmiş
olan bilgisayarlı görü ve bu görüntülerin bilgisayarlar tarafından işlenmesi ve yorumlanması
için görüntü işleme tekniklerinin kullanılması daha verimli olacaktır (Gürkaynak ve ark.,
2018; Perez ve ark., 2019).
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Son zamanlarda, video görüntülerinden şiddet tespitine yönelik problemin çözümü için
görüntü işlemeye ve derin öğrenmeye dayalı birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan
Keçeli ve ark. (2018), optik akış ve derin öğrenme kullanılarak şiddet içeren aktivitelerin
tanınmasında kullanılabilecek bir yöntem geliştirmişlerdir. Önerilen model, önceden eğitilmiş
VGG16 mimirisi ve Bi-LSTM yöntemlerinin kombinasyonuna dayalıdır. Bu çalışmada iki
farklı veri kümesi kullanılarak test edilmiştir. Deneysel sonuçlar, literatürde var olan
çalışmalara göre daha yüksek sınıflama başarım elde edildiğini göstermiştir. Bu çalışmaya
benzer olarak, Keçeli ve ark. (2019), video Görüntülerinde Şiddet İçeren Aktivitelerin tespiti
için GoogleNet mimirisi ve LSTM yöntemlerinin kombinasyonuna dayalı bir model
önermişlerdir. Deniz ve ark. (2014), video görüntülerinden şiddet tespiti için uzamsalzamansal özelliklere dayalı bir sınıflandırma modeli sunmuşlardır. Önerilen model, %90
doğruluk oranı elde etmiştir. Ayrıca bu model, videolarda hızlı şiddet algılama açısından
önemli iyileştirmeler yapmışlardır. Wang ve ark. (2021), videonun uzay-zamansal
özelliklerini evrişimli bir sinir ağı aracılığıyla çıkarmak için yapay ve derinlik özelliklere
dayalı bir model geliştirmişlerdir. Deneysel sonuçlar, şiddet tespit modelinin videolarda şiddet
algılama doğruluğunu geliştirdiğini göstermektedir. Jain ve diğ. (2020), şiddet tespiti için
çeşitli CNN tabanlı en gelişmiş teknikleri incelemeyi amaçlamışlardır. Bu çalışmada, algılama
sürecinde vazgeçilmez bir rol oynayan CNN varyantlarını, uygulamalarını ve veri kümeleri
tartışılmıştır. Accattoli ve diğ. (2020), canlı video akışlarında kavgaları, saldırgan hareketleri
ve şiddet sahnelerini etkili bir şekilde tespit edebilen 3D Evrişimli Sinir Ağı tabanlı bir çözüm
sunmuşlardır. Sınıflandırma aşamasında, doğrusal Destek Vektör Makinesi (DVM) yöntemi
kullanılmıştır. Deneysel sonuçlarda, önerilen yaklaşım, diğer son teknoloji tekniklerden daha
iyi bir doğruluk elde etmiştir. Ye ve diğ. (2021), kampüste güvenlik kameralardından şiddet
tespiti için görüntü özelliklerini ve akustik özelliklere dayalı bir model geliştirmişlerdir.
Öznitelik çıkarma ve sınıflandırma Evrişimli 3D Evrişimsel sinir ağı kullanılmışlardır.
Önerilen kampüs şiddeti tespit yöntemi, ortalama %97 tanıma doğruluğu elde edilmiştir.
Sharma ve ark. (2020), güvenlik kameraları aracılığıyla şiddeti algılamak için önceden
eğitilmiş ResNet-50 mimarisi ve LSTM ağına dayalı bir model geliştirilmiştir. Önerilen
yaklaşımın performansını değerlendirmek için üç genel veri seti kullanılmıştır. Deneysel
çalışmalarda, önerilen yaklaşım kullanılarak ortalama %90 doğruluk skoru elde etmişlerdir.
Son olarak, video görüntülerinden şiddet tespitine yönelik diğer birçok çalışmaların
performansları ve kullandıkları yöntemler, Bulgular bölümünde detaylandırılmıştır.
Bu çalışmada, video görüntülerinden şiddet tespiti için derin konvolüsyon sinir ağlarına dayalı
bir model geliştirilmiştir. Önerilen model, zamansal değişikliğine bağlı olarak hareket
bilgilerinin yakalanmasını içermektedir. Bu doğrultuda, video görüntülerinde ardışık sıra
gelen frame görüntüler arasındaki fark alınmıştır. Daha sonra, elde edilen yeni görüntüler için
önceden eğitilmiş derin sinir ağı kullanılarak derin özellikler çıkartılmıştır. Son olarak,
sınıflandırıcısının eğitimi için bu derin özellikler giriş olarak verilmiştir. Önerilen modelin
doğruluğunu test etmek için şiddet ve şiddetsiz videoları içeren Crowd veri seti kullanılmıştır.
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Deneysel sonuçlarda, önerilen model önceki yapılan çalışmalara göre üstün performans elde
ettiği gözlenmiştir.
Önerilen modelin ana katkıları şunlardır:


Bu çalışmada önerilen model, video görüntülerinde zamansal değişikliğine bağlı
olarak hareket bilgilerinin yakalanmasını sağlamaktadır.



Önerilen modelde, önceden eğitilmiş derin evrişimsel sinir ağı kullanılarak frame
görüntülerinde özellikler çıkartılmış ve global ortalama havuzlama katmanı ile
birleştirilmiştir. Bu birleştirilmiş derin özellikler, video görüntülerine dayalı suç
tespitinde yüksek performans sağlamıştır.



Önerilen çalışma, basit ve gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılabilir.

Makalenin ilerleyen bölümlerinde ilk olarak önerilen modelin alt yapısından bahsedilmiştir.
Deneysel bulgular bölümünde, veri kümesi ile yapılan deneylerin sayısal ve görsel
sonuçlarından bahsedilmiştir. Son olarak, sonuç bölümünde deneylerden elde edilen sonuçlar
ve gelecek çalışmalar tartışılacaktır.

YÖNTEM
Bu çalışmada, zamansal değişikliğine bağlı olarak hareket bilgilerinin yakalanmasına dayalı
derin evrişimsel sinir ağı modeli geliştirilmiştir. Önerilen model, ön-işlem, özellik çıkarma,
özellik birleştirme ve sınıflandırma olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaları
içeren önerilen modelin genel yapısı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Önerilen modelin genel yapısı
Şekil 1’de verilen önerilen modelin akış diyagramını oluşturan adımlar şunlardır:
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Adım 1: İlk olarak, videolar ardışık 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 olarak frame görüntülerine ayrılmıştır.
Burada n, toplam frame sayısını ifade etmektedir. Daha sonra, [(2. 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 −
1. 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒), (3. 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 − 2. 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒), … , (𝑛 − (𝑛 − 1))] işlemi gerçekleştirilir. Başka bir
değişle, ardışık gelen framelerin farkı alınmıştır.
Adım 2: Bu adımda, birinci adımdan elde edilen görüntülerden derin özellikler çıkarmak için
önceden eğitilmiş derin sinir ağı kullanılmıştır. Bu çalışmada önceden eğitilmiş derin mimari
kullanılmasındaki amaç; sıfırdan yeni bir mimari eğitmek yerine milyonlarca görüntü ile
eğitilmiş parametler kullanarak daha yüksek performansa sahip bir model geliştirmektedir.
Ayrıca, veri setindeki görüntü sayısı az olduğu durumlarda önceden eğitilmiş derin
mimarilerin kullanılması, performans ve eğitim zamanı açısından daha faydalı olduğu
bilinmektedir (Turkoglu, 2019). Bu amaçla, ilk adımda elde edilen fark görüntülerinin her biri
için derin konvolüsyon sinir ağları kullanılmıştır. Bu doğrultuda, önceden eğitilmiş VGG16
mimarisi kullanılmıştır (Simonyan ve ark., 2014). Bu mimarinin fc6 katmanı kullanılarak her
bir görüntü için 4096 özellik elde edilmiştir. Bu mimari, konvolüsyon, relu, havuzlama ve tam
bağlı katmanlarından oluşmaktadır. Bu mimarinin genel yapısı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. VGG16 Mimarisinin genel yapısı (Turkoglu, 2019)

Adım 3: Bu adımda, özellik çıkarım aşamasından elde edilen derin özellikler, global ortalama
havuzlama yaklaşımı kullanılarak birleştirilmiştir. Bu yaklaşımda, (M (özellik sayısı) x fark
frame görüntü sayısı) kadar özellik için sütün bazlı ortalaması alınarak 1xM boyutunda
birleştirilmiş yeni özellikler elde edilmiştir.
Adım 4: Önerilen modelin son adımında, Lineer diskriminant analizi sınıflandırıcının eğitimi
için global ortalama havuzlama katmanından elde edilen derin özellikler kullanılmıştır.
Makine öğrenmesi alanında yaygın olarak kullanılan LDA yönteminin çalışma prensibi, iki
veya daha fazla sınıftan oluşan örnekleri ayırmak için sınıfları biribirinden ayıran uzaya ait
vektörleri bulmaya çalışır (Yıldız ve ark., 2014). Bu çalışmada, LDA sınıflandırıcısı ikili sınıf
için kullanılmıştır.

BULGULAR
Bu çalışmada, video görüntülerinde şiddet tespiti için derin evrişimli sinir ağına dayalı bir
model önerilmiştir. Önerilen model için gerçekleştirilen uygulamalarda MATLAB 2021a
platformu kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar, 32GB RAM hafızaya and NVIDIA Quadro
P4000 karta sahip bir iş istasyonu bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

213

Önerilen modelin doğruluğunu test etmek için literatürde popüler olan Crowd şiddet veri seti
kullanılmıştır (Hassner ve ark., 2012). Bu veri seti, farklı mekanlardan elde edilmiş ve
kalabalık ortamlardaki şiddet ve şiddetsiz durumlarının bulunduğu 246 videodan
oluşmaktadır. Youtube üzerinden derlenen bu videolar, dünya üzerindeki farklı mekanlardan
görüntüler içermektedir. Veri seti içerisinde videoların en kısa süresi 1,04 saniye, en uzun
süresi 6,52 saniye ve ortalama süresi 3,60 saniyedir. Crowd veri setinde şiddet ve şiddetsiz
örnek görüntüler Şekil 3’te verilmiştir.

(a)

(b)
Şekil 3. Crowd veri setine ait örnek görüntüler, a) Şiddet, b) Şiddetsiz
Bu veri seti kullanılarak elde edilen doğruluk, kesinlik, özgüllük, hassasiyet ve F1-Skor gibi
performans parametreleri hesaplanmış ve bu sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca, bu
deneysel çalışmalarda, 10 kat çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır.

Tablo 1. Önerilen modelin performans sonuçları (%)
Doğruluk Duyarlılık
98.78

99.18

Özgüllük

Kesinlik

F1-Skor

98.39

98.37

98.78

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, önerilen model kullanılarak elde edilen doğruluk, duyarlılık,
özgüllük, kesinlik ve F1-Skor değerleri sırasıyla %98.78, %99.18, %98.39, %98.37 ve
%98.78’dir. Bu sonuçlara dayalı olarak, önerilen modelin karışıklık matrisi ve ROC
diyagramı Şekil 4’te verilmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 4. Önerilen modelin karışıklık matrisi (a) ve ROC diyagramı (b)
Şekil 4(a)’da görüleceği üzere, video görüntülerinde şiddet tespiti için önerilen model
kullanılarak sadece 1 adet video yanlış sınıflandırılmıştır. Şiddetsiz sınıfı için ise 2 video
yanlış sınıflandırılmıştır.
Literatürde, video görüntüleri kullanılarak şiddet tespitine yönelik birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir. Önerilen model ile önceki yapılan çalışmaların performans
karşılaştırmaları Tablo 2’de verilmiştir. Bu karşılaştırmalar, Crowd veri seti kullanılarak
yapılan çalışmalar dikkate alınarak yapılmıştır.
Tablo 2. Önerilen model ile önceki çalışmaların doğruluk skorların karşılaştırılması (%)
Araştırmacılar
Cheng ve ark., (2021)
Soliman ve ark., (2019)
Deepak ve ark., (2020)
Song ve ark., (2019)
Traoré ve ark., (2020)
Liang ve ark., (2021)
Kang ve ark., (2021)
Önerilen Model

Kullanılan Yöntem
RGB ve Optik Akış görüntülerine dayalı Evrişimsel Sinir
Ağları
VGG16 ve LSTM
STACOG (Spatio-Temporal Autocorrelation of Gradient
based Features) ve DVM
3D Evrişimsel Sinir Ağları
VGG16 ve Bi-GRU
Dikkat mekanizmalı iki kademeli zamansal kaydırma
modülü
Hareket Belirginliği Haritasına dayalı EfficientNet-B0 ve
TSE (Temporal Squeeze-and-Excitation)
Zamansal değişikliğe bağlı olarak hareket bilgilerine
dayalı derin özellikler ve LDA sınıflandırıcısı
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Doğruluk Skoru
88.87
90
91.38
94.3
95.5
97.96
98
98.78

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, önerilen model literatürde var olan çalışmalardan daha yüksek
doğruluk skoruna sahiptir. Ayrıca, önceki yapılan çalışmalardan en yüksek doğruluk, Kang ve
ark., (2021) tarafından %98 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, videolardan şiddet tespiti
için yapılan çalışmalarda, genellikle derin öğrenmeye dayalı modeller kullanılmış ve %90 ve
üzeri performanslar elde edilmiştir.

SONUÇ
Bu çalışma kapsamında, video görüntülerinden şiddet içeren aktivitelerin tanınması için derin
sinir ağlarına dayalı bir model sunulmuştur. Önerilen modelde, zamansal değişikliğe bağlı
olarak videolardaki frameler arasındaki hareket bilgilerini çıkarmak için önceden eğitilmiş
evrişimsel sinir ağı kullanılmıştır. Daha sonra, elde edilen derin özellikler, LDA
sınıflandırıcısının girişine verilmiş ve eğitim işlemi gerçekleştirilmiştir. Önerilen model,
literatürde yaygın olarak kullanılan Crowd şiddet veri seti ile test edilmiştir. Deneysel
çalışmalarda, önerilen model kullanılarak %98.78 doğruluk ile yüksek bir performans elde
edilmiştir. Bu sonuçlar, video görüntülerine dayalı şiddet tespiti için önerdiğimiz modelin
güvenlik hizmetlerinde umut vaat eden sonuçlar elde ettiğini kanıtlamıştır.
Gelecek çalışmalarda, şiddet içeren video görüntülerinden oluşan başka veri setleri
kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, önceden eğitilmiş derin sinir ağı ile birlikte özellik
seçme ve dikkat mekanızması yöntemleri incelenecektir.
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KÜME DEĞERLİ NÖTROSOFİK DÖRTLÜ SAYILAR ÜZERİNE NÖTROSOFİK
ÜÇLÜ ÇİFT KUTUPLU METRİK UZAYLAR
NEUTROSOPHIC TRIPLET BIPOLAR METRIC SPACES BASED ON SET VALUED
NEUTROSOPHIC QUADRUPLE NUMBERS
Prof. Dr. Memet Şahin
Gaziantep University, Department of Mathematic
ORCID ID: 0000-0002-1066-1641
ÖZET
Bu çalışmada; küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü çift kutuplu
metrik uzay elde edildi. Böylece, küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar ve nötrosofik üçlü çift
kutuplu metrik uzayın beraber kullanıldığı yeni bir yapı elde edildi. Bundan dolayı, küme
değerli nötrosofik dörtlü sayılar ve nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik uzay için yeni sonuçlar
elde edildi. Ayrıca bu yapılara ait örnekler ve özelliklere de yer verildi.
Anahtar Kelimeler: nötrosofik üçlü küme, çift kutuplu metrik uzay, nötrosofik üçlü metrik
uzay, nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik uzay, nötrosofik dörtlü küme, nötrosofik dörtlü sayı,
küme değerli nötrosofik dörtlü küme, küme değerli nötrosofik dörtlü sayı

ABSTRACT
In this study; neutrosophic triplet bipolar metric space based on set valued neutrosophic
quadruple number are obtained. In this way new structures using the together set valued
neutrosophic quadruple number and neutrosophic triplet bipolar metric space. Thus, we obtain
new results for set valued neutrosophic quadruple numbers and neutrosophic triplet bipolar
metric space. Also, examples and properties of this structure are given.
Keywords: neutrosophic triplet set, bipolar metric space, neutrosophic triplet metric space,
neutrosophic triplet bipolar metric space, neutrosophic quadruple set, neutrosophic quadruple
number, set valued neutrosophic quadruple set, set valued neutrosophic quadruple number.

GİRİŞ
Smarandache, 1998'de nötrosofik mantık ve nötrosofik kümeyi [1] tanımlamıştır. Nötrosofik
mantık ve nötrosofik kümelerde, T üye olma derecesi, I kararsızlık derecesi ve F üye olmama
derecesi vardır. Bu dereceler birbirinden bağımsız olarak tanımlanır.
Ayrıca, Smarandache ve Ali nötrosofik üçlü küme ve nötrosofik üçlü grupları ele aldı [2].
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Nötrosofik üçlü kümedeki her "x" elemanı için, bir etkisizi ve bir tersi vardır. Ayrıca, x in
etkisizi, klasikteki birim elemandan farklı olmalıdır. Bu nedenle, nötrosofik üçlü küme klasik
kümeden farklıdır. Ayrıca, nötrosofik üçlü bir “x”, <x, etkisiz (x), ters (x)> ile gösterilir.
Ayrıca, birçok araştırmacı nötrosofik üçlü yapıları tanıttı. 2016 yılında Şahin ve Kargın
nötrosofik üçlü metrik uzayları ve nötrosofik üçlü normlu uzayları tanımladılar [3]; 2020
yılında ise Şahin, Kargın ve Uz nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik uzayı ele aldılar [4].
Smarandache 2015 yılında nötrosofik dörtlü küme ve nötrosofik dörtlü sayıyı tanımladı. [5].
Nötrosofik dörtlü kümeler, nötrosofik kümenin genelleştirilmiş halidir. Nötrosofik dörtlü bir
küme {(x, yT, zI, tF): x, y, z, t
or } ile gösterilir. Burada x, bilinen kısım olarak ve
(yT, zI, tF) bilinmeyen kısım olarak adlandırılır ve T, I, F'nin her zamanki nötrosofik mantık
araçları vardır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın, küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar
üzerine nötrosofik üçlü metrik uzayları [6] çalıştılar.
Bu çalışmada; küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü çift kutuplu
metrik uzay ele alınmıştır. Bu şekilde, küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar ve nötrosofik
üçlü çift kutuplu metrik uzay kullanılarak yeni bir metrik uzay oluşturulmuştur. Böylece,
küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik uzay için
yeni sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, bu yapının örnekleri ve özellikleri verilmiştir.
Şimdi bu çalışmada kullanacağımız temel tanım ve özellikleri verelim.
TANIM 1: [2] N herhangi bir küme ve ∗ bir ikili işlem olsun. Eğer N kümesi aşağıdaki
şartları sağlıyorsa (N,∗) kümesine bir nötrosofik üçlü küme denir.
1) Her a ∈ N için,
a ∗ etkisiz(a) = etkisiz(a) ∗ a = a olacak şekilde bir etkisiz(a) elemanı vardır.
2) Her a ∈ N için,
a ∗ ters(a) = ters(a) ∗ a= etkisiz(a) olacak şekilde bir ters(a) elemanı vardır.
Ayrıca bir a ∈ N nötrosofik üçlüsü (a, etkisiz(a), ters(a)) şeklinde gösterilir.
TANIM 2: [4] Bir nötrosofik dörtlü sayı (a, bT, cI, dF) formuna sahip olan bir sayıdır. Burada
a, b, c, d reel veya kompleks sayılardır ve T, I, F ifadeleri nötrosofik anlamındaki doğruluk,
kararsızlık, yanlışlık üyelik değerleridir. Bu bağlamda NQ nötrosofik dörtlü sayılar kümesi
NQ = {(a, bT, cI, dF): a, b, c, d ∈ ℝ veya ℂ} şeklinde tanımlanır. Burada (a, bT, cI, dF) sayısı;
bir sayı, bir nesne, bir fikir vb. şeklinde bir varlığı temsil etmektedir. Bu sayı içerisindeki a
sayısı bilinen kısım, (bT, cI, dF) ifadesi ise bilinmeyen kısım olarak isimlendirilir.
TANIM 3: [5] N herhangi bir küme ve P(N), N ’ nin kuvvet kümesi olsun. Bir küme değerli
nötrosofik dörtlü sayının gösterimi (A1 , A2 T, A3 I, A4 F) formundadır. Burada T-üyelik değeri,
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I-belirsizlik değeri, F-üye olmama değeridir. Ayrıca A1 , A2 , A3 , A4 ∈ P(N) olmak üzere küme
değerli nötrosofik dörtlü sayı,
Nq = {(A1 , A2 T, A3 I, A4 F): A1 , A2 , A3 , A4 ∈ P(N)} şeklinde tanımlanır.
TANIM 4: [6] (X,∗) ve (Y,∗) iki nötrosofik üçlü küme olsun. d: X × Y → ℝ+ ∪ {0} bir
fonksiyon tanımlansın. Eğer d, (X,∗) ve (Y,∗) aşağıdaki koşulları sağlarsa d’ ye bir nötrosofik
üçlü çift kutuplu metrik denir.
i) ∀a, b ∈ X için a ∗ b ∈ X;
∀c, d ∈ Y için c ∗ d ∈ Y;
ii) ∀a ∈ X ve ∀ b ∈ Y için, eğer d(a, b) = 0 ise a = b;
iii) ∀u ∈ X ∩ Y için d (u, u) = 0
iv) ∀u, v ∈ X ∩ Y için d(u, v) = d(v, u)
v) ∀(x, y), (x ′ , y ′ ) ∈ X × Y alalım. Her bir (x, y) ∈ X × Y için
d(x, y) ≤ d(x, y ∗ etkisiz(y ′ )) ≤ d(x ∗ etkisiz(x ′ ), y ∗ etkisiz(y ′ ))
d(x, y) ≤ d(x ∗ etkisiz(x ′ ), y) ≤ d(x ∗ etkisiz(x ′ ), y ∗ etkisiz(y ′ ))
olacak şekilde en az bir (x ′ , y ′ ) ∈ X × Y varsa,
d(x ∗ etkisiz(x ′ ), y ∗ etkisiz(y ′ )) ≤ d(x, y ′ ) + d(x ′ , y ′ ) + d(x ′ , y) olur.
Ayrıca, (((X, Y),∗), d) bir nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik uzay olarak adlandırılır,

ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu bölümde küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik
uzayları tanımlayacağız.

TANIM 5:
X𝐪 = {(A1 , A2 T, A3 I, A4 F): A1 , A2 , A3 , A4 ∈ P(X)} ve
Y𝐪 = {(B1 , B2 T, B3 I, B4 F): B1 , B2 , B3 , B4 ∈ P(Y)} iki küme değerli nötrosofik dörtlü küme,
dqb : Xq × Yq → ℝ+ ∪ {0} bir fonksiyon ve * bir ikili işlem olsun.
Eğer dqb nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik şartlarını sağlarsa (((X q , Yq ),∗) , dqb ) ‘ye küme
değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü çift kutuplu metrik uzay denir.
ÖRNEK 1: X = {0, 1}, Y = {0, 3} olsun. Buna göre,
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P(X) − ∅ = {{0}, {1}, {0,1}} ve P(Y) − ∅ = {{0}, {3}, {0,3}} olur. Böylece,
Xq = {(X1 , X2 T, X3 I, X 4 F): X1 , X2 , X3 , X4 ∈ P(X) − ∅} ,
Yq = {(Y1 , Y2 T, Y3 I, Y4 F): Y1 , Y2 , Y3 , Y4 ∈ P(Y) − ∅} birer küme değerli nötrosofik dörtlü küme
olur. Ayrıca, (Xq , ∪) ve (Yq , ∪) birer nötrosofik üçlü kümedir.
A = (A1 , A2 T, A3 I, A4 F) ∈ Xq , B = (B1 , B2 T, B3 I, B4 F) ∈ Yq için
dqb : Xq × Yq → ℝ+ ∪ {0} fonksiyonunu
dqb (A, B) = {

1 + |3s(A1 ∪A2)−s(A3∪A4 ) − 3s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) |; A ≠ B ise
0
; A = B ise

olacak şekilde tanımlayalım.
Şimdi, (((Xq , Yq ), ∪) , dqb ) küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü
çift kutuplu metrik uzay olduğunu gösterelim.
i-) ∀A, C ∈ Xq için A ∪ C ∈ Xq dır.
∀B, D ∈ Yq için B ∪ D ∈ Yq dır.
ii-) ∀A ∈ Xq ve ∀B ∈ Yq için dqb (A, B) = 0 olduğunda A = B dir.
iii-) ∀A ∈ Xq ∩ Yq için dqb (A, A) = 0 olur.
iv-) ∀A, B ∈ Xq ∩ Yq için
dqb (A, B) = {
={

1 + |3s(A1 ∪A2)−s(A3∪A4 ) − 3s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) |; A ≠ B ise
0
; A = B ise

1 + |3s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) − 3s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4) |; A ≠ B ise
0
; A = B ise

= dqb (B, A) dır.
v-)∀(A, B), (A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq alalım.
Her bir (A, B) ∈ Xq × Yq için
A = ({0}, {0}T, {0}I, {0}F) ∈ Xq ,
B = ({0}, {0}T, {0}I, {0}F) ∈ Yq
dqb (A, B) = 0 ≤ dqb (A, B ∪ etkisiz(B′ )) = 0
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ )) = 0
dqb (A, B) = 0 ≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B) = 0
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≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ )) = 0
olacak şekilde en az bir
A′ = ({0}, {0}T, {0}I, {0}F) ∈ Xq ,
B′ = ({0}, {0}T, {0}I, {0}F) ∈ Yq
(A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq varsa,
dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ )) = 0
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B) = 0 + 0 + 0 = 0 olur.
A = ({0}, {0}T, {0}I, {1}F) ∈ Xq ,
B = ({0}, {0}T, {0}I, {0}F) ∈ Yq
5
1
dqb (A, B) = 1 + |31−2 − 31−1 | = 1 + | − 1| =
3
3
≤ dqb (A, B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0}, {0}T, {0}I, {1}F), ({0,3}, {0}T, {0}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |31−2 − 32−2 | = 1 + | − 1| =
3
3
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0}, {0}T, {0,1}I, {1}F), ({0,3}, {0}T, {0}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |31−2 − 32−2 | = 1 + | − 1| =
3
3
1
5
dqb (A, B) = 1 + |31−2 − 31−1 | = 1 + | − 1| =
3
3
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B)
= dqb (({0}, {0}T, {0,1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0}I, {0}F))
1
5
= 1 + |31−2 − 31−1 | = 1 + | − 1| =
3
3
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0}, {0}T, {0,1}I, {1}F), ({0,3}, {0}T, {0}I, {0,3}F))
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1
5
= 1 + |31−2 − 32−2 | = 1 + | − 1| =
3
3
olacak şekilde en az bir
A′ = ({0}, {0}T, {1}I, {1}F) ∈ Xq ,
B′ = ({3}, {0}T, {0}I, {0,3}F) ∈ Yq
(A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq varsa,
dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0}, {0}T, {0,1}I, {1}F), ({0,3}, {0}T, {0}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |31−2 − 32−2 | = 1 + | − 1| =
3
3
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B)
dqb (A, B′ ) = dqb (({0}, {0}T, {0}I, {1}F), ({3}, {0}T, {0}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |31−2 − 32−2 | = 1 + | − 1| =
3
3
dqb (A′ , B′ ) = dqb (({0}, {0}T, {1}I, {1}F), ({3}, {0}T, {0}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |31−2 − 32−2 | = 1 + | − 1| =
3
3
dqb (A′ , B) = dqb (({0}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0}I, {0}F))
= 1 + |31−1 − 31−1 | = 1
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B) =

5 5
13
+ +1=
3 3
3

olur.
A = ({0}, {0}T, {1}I, {1}F) ∈ Xq ,
B = ({0}, {0}T, {0}I, {0}F) ∈ Yq için
dqb (A, B) = 1 + |31−1 − 31−1 | = 1
≤ dqb (A, B ∪ etkisiz(B′ )) = dqb (({0}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0,3}I, {0}F))
1
5
= 1 + |31−1 − 31−2 | = 1 + |1 − | =
3
3
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
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= dqb (({0,1}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0,3}I, {0}F))
1
11
= 1 + |32−1 − 31−2 | = 1 + |3 − | =
3
3
dqb (A, B) = 1 + |31−1 − 31−1 | = 1
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B)
= dqb (({0,1}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0}I, {0}F))
= 1 + |32−1 − 31−1 | = 1 + |3 − 1| = 3
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0,1}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0,3}I, {0}F))
1
11
= 1 + |32−1 − 31−2 | = 1 + |3 − | =
3
3
olacak şekilde en az bir
A′ = ({1}, {0}T, {1}I, {1}F) ∈ Xq ,
B′ = ({0}, {0}T, {3}I, {0}F) ∈ Yq
(A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq varsa,
dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0,1}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0,3}I, {0}F))
1
11
= 1 + |32−1 − 31−2 | = 1 + |3 − | =
3
3
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B)

dqb (A, B′ ) = dqb (({0}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {3}I, {0}F))
1
5
= 1 + |31−1 − 31−2 | = 1 + |1 − | =
3
3
dqb (A′ , B′ ) = dqb (({1}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {3}I, {0}F))
1
11
= 1 + |32−1 − 31−2 | = 1 + |3 − | =
3
3
dqb (A′ , B) = dqb (({1}, {0}T, {1}I, {1}F), ({0}, {0}T, {0}I, {0}F))
= 1 + |32−1 − 31−1 | = 1 + |3 − 1| = 3
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≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B) =

5 11
25
+
+3=
3 3
3

olur.
A = ({0,1}, {1}T, {0,1}I, {0}F) ∈ Xq ,
B = ({3}, {0}T, {0,3}I, {0}F) ∈ Yq için
dqb (A, B) = 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
≤ dqb (A, B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0,1}, {1}T, {0,1}I, {0}F), ({0,3}, {0,3}T, {0,3}I, {0,3}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0,1}, {0,1}T, {0,1}I, {0,1}F), ({0,3}, {0,3}T, {0,3}I, {0,3}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1

dqb (A, B) = 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B)
= dqb (({0,1}, {0,1}T, {0,1}I, {0,1}F), ({3}, {0}T, {0,3}I, {0}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0,1}, {0,1}T, {0,1}I, {0,1}F), ({0,3}, {0,3}T, {0,3}I, {0,3}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
olacak şekilde en az bir
A′ = ({0}, {0,1}T, {0}I, {1}F) ∈ Xq ,
B′ = ({0}, {3}T, {3}I, {0,3}F) ∈ Yq
(A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq varsa,
dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
= dqb (({0,1}, {0,1}T, {0,1}I, {0,1}F), ({0,3}, {0,3}T, {0,3}I, {0,3}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B)
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dqb (A, B′ ) = dqb (({0,1}, {1}T, {0,1}I, {0}F), ({0}, {3}T, {3}I, {0,3}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
dqb (A′ , B′ ) = dqb (({0}, {0,1}T, {0}I, {1}F), ({0}, {3}T, {3}I, {0,3}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
dqb (A′ , B) = dqb (({0}, {0,1}T, {0}I, {1}F), ({3}, {0}T, {0,3}I, {0}F))
= 1 + |32−2 − 32−2 | = 1
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B) = 1 + 1 + 1 = 3
olur.
Diğer ∀(A, B) ∈ Xq × Yq için
dqb (A, B) ≤ dqb (A, B ∪ etkisiz(B′ )) ≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
dqb (A, B) ≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B) ≤ dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ ))
olacak şekilde en az bir (A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq varsa,
dqb (A ∪ etkisiz(A′ ), B ∪ etkisiz(B′ )) ≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B) olur.
ÖRNEK 2: : X = {0,1}, Y = {0,3} olsun. Buna göre,
P(X) − X = {∅, {0}, {1}} ve P(Y) − Y = {∅, {0}, {3}} olur. Böylece,
Xq = {(X1 , X2 T, X3 I, X 4 F): X1 , X2 , X3 , X4 ∈ P(X) − X},
Yq = {(Y1 , Y2 T, Y3 I, Y4 F): Y1 , Y2 , Y3 , Y4 ∈ P(Y) − Y} birer küme değerli nötrosofik dörtlü
küme olur. Ayrıca, (X q , ∩) ve (Yq , ∩) birer nötrosofik üçlü kümedir.
A = (A1 , A2 T, A3 I, A4 F) ∈ Xq , B = (B1 , B2 T, B3 I, B4 F) ∈ Yq için
dqb : Xq × Yq → ℝ+ ∪ {0} fonksiyonunu
dqb (A, B) = {

1 + |3s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 3s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) |; A ≠ B ise
0
; A = B ise

olacak şekilde tanımlayalım.
Buna göre; (((Xq , Yq ),∩) , dqb ) küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü
çift kutuplu metrik uzaydır.
i-) ∀A, C ∈ Xq için A ∩ C ∈ Xq dır.
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∀B, D ∈ Yq için B ∩ D ∈ Yq dır.
ii-) ∀A ∈ Xq ve ∀B ∈ Yq için dqb (A, B) = 0 olduğunda A = B dir.
iii-) ∀A ∈ Xq ∩ Yq için dqb (A, A) = 0 olur.
iv-) ∀A, B ∈ Xq ∩ Yq için
dqb (A, B) = {
={

1 + |3s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 3s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) |; A ≠ B ise
0
; A = B ise

1 + |3s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 3s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) |; A ≠ B ise
0
; A = B ise

= dqb (B, A) dır.
v-)∀(A, B), (A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq alalım.
Her bir (A, B) ∈ Xq × Yq için
A = ({1}, {0}T, {0}I, {0}F) ∈ Xq ,
B = ({0}, {3,0}T, {0,3}I, {0,3}F) ∈ Yq
1 1
dqb (A, B) = 1 + |30−1 − 31−2 | = 1 + | − | = 1
3 3
≤ dqb (A, B ∩ etkisiz(B′ ))
= dqb (({1}, {0}T, {0}I, {0}F), (∅, {0}T, {3}I, {0,3}F))
1 1
= 1 + |30−1 − 30−1 | = 1 + | − | = 1
3 3
≤ dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B ∩ etkisiz(B′ ))
= dqb (({1}, ∅T, ∅I, {0}F), (∅, {0}T, {3}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |30−0 − 30−1 | = 1 + |1 − | =
3
3
1 1
dqb (A, B) = 1 + |30−1 − 31−2 | = 1 + | − | = 1
3 3
≤ dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B)
= dqb (({1}, ∅T, ∅I, {0}F), ({0}, {0}T, {0,3}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |30−0 − 31−2 | = 1 + |1 − | =
3
3
≤ dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B ∩ etkisiz(B′ ))

12-14 Nisan 2019

ÖZET KİTABI

www.europenjournal.com
228

= dqb (({1}, ∅T, ∅I, {0}F), (∅, {0}T, {3}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |30−0 − 30−1 | = 1 + |1 − | =
3
3
olacak şekilde en az bir
A′ = ({1}, {1}T, {1}I, {0,1}F) ∈ Xq ,
B′ = ({3}, {0}T, {3}I, {0,3}F) ∈ Yq
(A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq varsa,
dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B ∩ etkisiz(B′ ))
= dqb (({1}, ∅T, ∅I, {0}F), (∅, {0}T, {3}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |30−0 − 30−1 | = 1 + |1 − | =
3
3
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B)

dqb (A, B′ ) = dqb (({1}, {0}T, {0}I, {0}F), ({3}, {0}T, {3}I, {0,3}F))
1 1
= 1 + |30−1 − 30−1 | = 1 + | − | = 1
3 3
dqb (A′ , B′ ) = dqb (({1}, {1}T, {1}I, {0,1}F), ({3}, {0}T, {3}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |31−1 − 30−1 | = 1 + |1 − | =
3
3
dqb (A′ , B) = dqb (({1}, {1}T, {1}I, {0,1}F), ({0}, {0,3}T, {0,3}I, {0,3}F))
1
5
= 1 + |31−1 − 31−2 | = 1 + |1 − | =
3
3
≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B) = 1 +

5 5 13
+ =
3 3
3

olur.
Diğer ∀(A, B) ∈ Xq × Yq için
dqb (A, B) ≤ dqb (A, B ∩ etkisiz(B′ )) ≤ dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B ∩ etkisiz(B′ ))
dqb (A, B) ≤ dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B) ≤ dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B ∩ etkisiz(B′ ))
olacak şekilde en az bir (A′ , B′ ) ∈ Xq × Yq varsa,
dqb (A ∩ etkisiz(A′ ), B ∩ etkisiz(B′ )) ≤ dqb (A, B′ ) + dqb (A′ , B′ ) + dqb (A′ , B) olur.
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SONUÇ
Bu çalışmada küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü çift kutuplu
metrik uzay inşa edildi. Bu yapıyla ilgili tanım ve örnekler verildi. Böylece hem küme değerli
nötrosofik dörtlü yapılara hem de nötrosofik üçlü teoriye yeni bir yapı eklenimş oldu. Ayrıca,
bu çalışmadan faydalanılarak nötrosofik üçlü çift kutuplu metriğe benzer metrikler küme
değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine tanımlanabilir.
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ÖZET
Biz bu çalışmada; küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü g-metrik
uzayları tanımladık. Böylece, küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar ve nötrosofik üçlü
g-metrik uzayın beraber kullanıldığı yeni bir yapı elde ettik. Bundan dolayı, küme değerli
nötrosofik dörtlü sayılar ve nötrosofik üçlü g-metrik uzay için yeni sonuçlar elde edildi.
Ayrıca bu yapılara ait örnekler ve özelliklere de yer verildi.
Anahtar Kelimeler: nötrosofik üçlü kümeler, nötrosofik üçlü metrik uzay, nötrosofik üçlü gmetrik uzay, nötrosofik dörtlü küme, nötrosofik dörtlü sayı, küme değerli nötrosofik dörtlü
küme, küme değerli nötrosofik dörtlü sayı

ABSTRACT
In this study; we defined neutrosophic triplet g-metric space based on set valued neutrosophic
quadruple number. In this way new structures using the together set valued neutrosophic
quadruple number and neutrosophic triplet g-metric space. Thus, we obtain new results for set
valued neutrosophic quadruple numbers and neutrosophic triplet g-metric space. Also,
examples and properties of this structure are given.
Keywords: Neutrosophic triplet sets, neutrosophic triplet metric space, neutrosophic
quadruple set, set valued neutrosophic quadruple number, neutrosophic triplet g-metric space.
GİRİŞ
Smarandache, 1998'de nötrosofik mantık ve nötrosofik kümeyi [2] tanımlamıştır. Nötrosofik
mantık ve nötrosofik kümelerde, T üye olma derecesi, I kararsızlık derecesi ve F üye olmama
derecesi vardır. Bu dereceler birbirinden bağımsız olarak tanımlanır.
Ayrıca, Smarandache ve Ali nötrosofik üçlü küme ve nötrosofik üçlü grupları ele aldı [3].
Nötrosofik üçlü kümedeki her "x" elemanı için, bir etkisizi ve bir tersi vardır. Ayrıca, x in
etkisizi, klasikteki etkisizden farklı olmalıdır. Bu nedenle, nötrosofik üçlü küme klasik
kümeden farklıdır. Ayrıca, nötrosofik üçlü bir “x”, <x, etkisiz (x), ters (x)> ile gösterilir.
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Ayrıca, birçok araştırmacı nötrosofik üçlü yapıları tanıttı.
Ayrıca Smarandache, nötrosofik dörtlü küme ve nötrosofik dörtlü sayıyı ele aldı [1].
Nötrosofik dörtlü kümeler, nötrosofik kümenin genelleştirilmiş halidir. Nötrosofik dörtlü bir
küme {(x, yT, zI, tF): x, y, z, t
or } ile gösterilir. Burada x, bilinen kısım olarak ve (yT,
zI, tF) bilinmeyen kısım olarak adlandırılır ve T, I, F'nin her zamanki nötrosofik mantık
araçları vardır. Ayrıca araştırmacılar nötrosofik dörtlü küme ve nötrosofik dörtlü sayı
üzerinde çalışmışlardır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın, küme değerli nötrosofik dörtlü
sayılar üzerine nötrosofik üçlü metrik uzayları [4]; Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü metrik
uzay üzerine küme değerli nötrosofik dörtlü yapıları [5]; Şahin, Kargın, Yücel ve Özkartepe
nötrosofik üçlü g-metrik uzayı [6] ele almıştır.
Bu çalışmada; küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü g-metrik uzayı
tanıtıldı. Bu uzayla ilgili örnekler verildi. Bu yapı sayesinde nötrosofik üçlü yapılar ile
nötrosofik dörtlü kümeler bir arada kullanıldı.
Şimdi bu çalışmada kullanılacak tanım ve özellikleri verelim.
TANIM 1: [3] N herhangi bir küme ve * bir ikili işlem olsun. Eğer N kümesi aşağıdaki
şartları sağlıyorsa (N, *) kümesine bir nötrosofik üçlü küme denir.
1) Her a ∈ N için,
a*etkisiz(a)= etkisiz(a)* a=a olacak şekilde bir etkisiz(a) elemanı vardır.
2) Her a ∈ N için,
a*ters(a)= ters(a)* a=etkisiz(a) olacak şekilde bir ters(a) elemanı vardır.
Ayrıca bir a ∈ N nötrosofik üçlüsü (a, etkisiz(a), ters(a)) şeklinde gösterilir.
TANIM 2: [1] Bir nötrosofik dörtlü sayı (a,bT,cI,dF) formuna sahip olan bir sayıdır. Burada
a, b, c, d reel veya kompleks sayılardır ve T, I, F ifadeleri nötrosofik anlamındaki doğruluk,
kararsızlık, yanlışlık üyelik değerleridir. Bu bağlamda nötrosofik dörtlü küme
ND = {(a,bT,cI,dF)│a,b,c,d∈R veya C}
şeklinde tanımlanır. Burada (a,bT,cI,dF) sayısı; bir sayı, bir nesne, bir fikir vb. şeklinde bir
varlığı temsil etmektedir. Bu sayı içerisindeki a sayısı bilinen kısım, (bT,cI,dF) ifadesi ise
bilinmeyen kısım olarak isimlendirilir.
TANIM 3: [5] N herhangi bir küme ve P(N), N üzerinde bir kuvvet kümesi olsun. Bir küme
değerli nötrosofik dörtlü sayının gösterimi (A1 , A2 T, A3 I, A4 F) formundadır. Burada T-üyelik
derecesi, I-belirsizlik derecesi, F-üye olmama derecesidir. Ayrıca A1, A2 , A3 , A4 ∈ P(N)
olmak üzere bir küme değerli nötrosofik dörtlü küme
NK = {(A1 , A2 T, A3 I, A4 F): A1, A2 , A3 , A4 ∈ P(N)}
şeklinde tanımlanır.
TANIM 4: [6] (X,∗) bir nötrosofik üçlü küme olsun. Aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa
g: X × X × X → R+ ∪ {0} fonksiyonuna bir nötrosofik üçlü g-metrik denir.
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a) ∀x, y ∈ X için, x ∗ y
b) Eğer x = y = z, ise g(x, y, z) = 0
c) Eğer x ≠ y, ise g(x, y, z) > 0
d) Eğer z ≠ y, ise g(x, x, y) ≤ g(x, y, z)
e) her x, y, z ∈ X için
g(x, y, z) = g(x, z, y) = g(y, x, z) = g(y, z, x) = g(z, x, y) = g(z, y, x),
f) Her x, y, z ∈ X elemanları için g(x, y, z) ≤ g(x ∗ neut(a), y ∗ neut(a), z ∗ neut(a)) olacak
şekilde en az bir tane a ∈ X elemanı varsa
g(x ∗ neut(a), y ∗ neut(a), z ∗ neut(a)) ≤ g(x, a, a) + g(a, y, z)’ dir.
Ayrıca, ((X, *), g)’ ye bir nötrosofik üçlü g-metrik uzay denir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu bölümde küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü g-metrik uzayları
tanımanacaktır.
TANIM 5: NK = {(A1 , A2 T, A3 I, A4 F): A1, A2 , A3 , A4 ∈ P(N)} bir küme değerli nötrosofik
dörtlü küme ve g N : NK × NK × NK → R+ ∪ {0} bir fonksiyon olsun.
Eğer g N nötrosofik üçlü g-metrik şartlarını sağlıyorsa ((NK, ∗), g N ) küme değerli nötrosofik
dörtlü küme üzerine nötrosofik üçlü g-metrik uzay denir.
ÖRNEK 1: N = {a, b, c} ve P(N) = {Ø, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}, N kümesinin
kuvvet kümesi olsun. Bilinen birleşim işlemine göre (P(N)/∅, ∪), bir nötrosofik üçlü
kümedir. Ayrıca
NK = {(A1 , A2 T, A3 I, A4 F): A1, A2 , A3 , A4 ∈ P(N)/∅}
bir küme değerli nötrosofik dörtlü küme olsun.
A = (A1 , A2 T, A3 I, A4 F) ∈ NK,
B = (B1 , B2 T, B3 I, B4 F) ∈ NK,
C = (C1 , C2 T, C3 I, C4 F) ∈ NK,
olmak üzere,
g N : NK × NK × NK → R+ ∪ {0} aşağıdaki gibi bir fonksiyon olsun.
g N (A, B, C) =
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1 + |2|s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4)| − 2|s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 )| | + |2|s(A1 ∪A2 )−s(A3∪A4 )| − 2|s(C1 ∪C2 )−s(C3∪C4 )| |
+ |2|s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 )| − 2|s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4)| | ;

aksi taktirde

|2|s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4 )| − 2|s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 )| | + |2|s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4)| − 2|s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4 )| |
{

+ |2|s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 )| − 2|s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4 )| | ;

A = B = C ise

Şimdi bu fonksiyonun küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerinde bir nötrosofik üçlü g –
metrik olduğunu gösterelim.
a) ∀A, B ∈ NK için A∪B∈ NK olur.
A∪B={A1 ∪ B1 , (A2 ∪ B2 )T, (A3 ∪ B3 )I, (A4 ∪ B4 )F} ∈ NK
b) A=B=C ise
g N (A, B, C) = g N (A, A, A) =
|2s(A1 ∪A2)−s(A3∪A4 ) − 2s(A1 ∪A2)−s(A3∪A4 ) | + |2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4 ) − 2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4) | +
|2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4 ) − 2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4 ) | = 0
c) A ≠ B ise; g N (A, B, C) > 0 dır.
d) B ≠ C ise; g N (A, A, B) ≤ g N (A, B, C)
e) Her A, B, C ∈ NKiçin,
g N (A, B, C) = g N (A, C, B) = g N (B, A, C) = g N (B, C, A) = g N (C, A, B) = g N (C, B, A) ise;
g N (A, B, C) = 1 + |2s(A1 ∪A2)−s(A3∪A4 ) − 2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) | + |2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4) −
2s(C1 ∪C2 )−s(C3∪C4 ) | + |2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) − 2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4 ) |
=1 + |2s(A1 ∪A2)−s(A3 ∪A4 ) − 2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) | + |2s(A1 ∪A2)−s(A3∪A4 ) − 2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) | +
|2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) − 2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) |
=1 + |2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) − 2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4 ) | + |2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) − 2s(C1 ∪C2)−s(C3 ∪C4 ) | +
|2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4 ) − 2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) |
=1+|2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) − 2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) | + |2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) − 2s(A1 ∪A2)−s(A3∪A4 ) | +
|2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) − 2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4) |
=1 + |2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) − 2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4) | + |2s(C1 ∪C2)−s(C3 ∪C4 ) − 2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) | +
|2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4 ) − 2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) |
=1 + |2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) − 2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) | + |2s(C1 ∪C2 )−s(C3 ∪C4) − 2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4) | +
|2s(B1 ∪B2 )−s(B3 ∪B4 ) − 2s(A1 ∪A2 )−s(A3 ∪A4) |
olduğundan;
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g N (A, B, C) = g N (A, C, B) = g N (B, A, C) = g N (B, C, A) = g N (C, A, B) = g N (C, B, A) olur.
f) Her ∀A, B, C ∈ NK için
g N (A, B, C) ≤ g N (A ∩ etkisiz(D), B ∩ etkisiz(D), C ∩ etkisiz(D))
olacak şekilde en az bir D ∈ NKvarsa,
A = ({a, b}, {c}T, {a}I, {a, b}F) ∈ NK
B = ({b}, {b, c}T, {a, b, c}I, {b}F) ∈ NK
C = ({c}, {b, c}T, {a, b}I, {a}F) ∈ NK için;
1 + |2|3−2| − 2|2−3| | + |2|3−2| − 2|2−2| | + |2|2−3| − 2|2−2| | = 3
≤ 1 + |2|3−2| − 2|3−3| | + |2|3−2| − 2|3−2| | + |2|3−3| − 2|3−2| | = 3
olacak şekilde en az bir
D = ({c}, {a, b}T, {b}I, {a}F) ∈ NK varsa,
g N (A ∪ etkisiz(D), B ∪ etkisiz(D), C ∪ etkisiz(D)) ≤ g N (A, D, D) + g N (D, B, C)
3 ≤ 1 + |2|3−2| − 2|3−2| | + |2|3−2| − 2|3−2| | + |2|3−2| − 2|3−2| | + 1 + |2|3−2| − 2|2−3| |
+ |2|3−2| − 2|2−2| | + |2|2−3| − 2|2−2| | = 4
olur.
A = ({b, c}, {a}T, {a}I, {a}F) ∈ NK
B = ({a, b, c}, {b, c}T, {a}I, {a, b}F) ∈ NK
C = ({c}, {a, b}T, {a, b, c}I, {c}F) ∈ NK için;
1 + |2|3−1| − 2|3−2| | + |2|3−1| − 2|3−3| | + |2|3−2| − 2|3−3| | = 7
≤ 1 + |2|3−1| − 2|3−2| | + |2|3−1| − 2|3−3| | + |2|3−2| − 2|3−3| | = 7
olacak şekilde en az bir
D = ({a, b, c}, {a, b, c}T, {a}I, {a}F) ∈ NK varsa,
g N (A ∪ etkisiz(D), B ∪ etkisiz(D), C ∪ etkisiz(D)) ≤ g N (A, D, D) + g N (D, B, C)
7 ≤ 1 + |2|3−1| − 2|3−1| | + |2|3−1| − 2|3−1| | + |2|3−1| − 2|3−1| | + 1 + |2|3−1| − 2|3−2| |
+ |2|3−1| − 2|3−3| | + |2|3−2| − 2|3−3| | = 8
olur. Ayrıca diğer elamanların da bu şartı sağladığı gösterilebilir.
ÖRNEK 2:
N = {a, b, c} ve P(N) = {Ø, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}, N
kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bilinen birleşim işlemine göre (P(N)/N, ∩), bir nötrosofik
üçlü kümedir. Ayrıca,
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NK = {(A1 , A2 T, A3 I, A4 F): A1, A2 , A3 , A4 ∈ P(N)/N}
bir küme değerli nötrosofik dörtlü küme olsun.
A = (A1 , A2 T, A3 I, A4 F) ∈ NK,
B = (B1 , B2 T, B3 I, B4 F) ∈ NK,
C = (C1 , C2 T, C3 I, C4 F) ∈ NK,
olmak üzere,
g N : NK × NK × NK → R+ ∪ {0} aşağıdaki gibi bir fonksiyon olsun.
g N (A, B, C)
1 + |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(C1 ∩C2)−s(C3 ∩C4 ) |
+|2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4 ) | ;

=

s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4 )

|2
{

s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 )

−2

s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4 )

| + |2

+|2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(C1 ∩C2)−s(C3∩C4 ) |;

aksi taktirde
− 2s(C1 ∩C2)−s(C3∩C4 ) |
A = B = C ise

Buna göre, ((NK, ∩), g N ) küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü gmetrik uza olduğunu gösterelim.
i-) ∀A, B ∈ NK için A ∩ B ∈ NK ‘dir.
ii-) Eğer A = B = C ise g N (A, B, C) = 0 ‘dır.
A = B = C ise g N (A, B, C) = g N (A, A, A) = g N (B, B, B) = g N (C, C, C) ‘dır.
g N (A, A, A) = 1 + |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4 ) − 2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4 ) | + |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) −
2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) | + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) | = 0 olduğundan
g N (A, B, C) = g N (A, A, A) = g N (B, B, B) = g N (C, C, C) = 0 olur.
iii-) Eğer A ≠ B ise
g N (A, B, C) = 1 + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | + |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) −
2s(C1 ∩C2 )−s(C3∩C4 ) | + |2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4 ) | olduğundan g N (A, B, C) > 0
‘dır.
iv-) Eğer C ≠ B ise
g N (A, A, B) ≤ g N (A, B, C) ‘dır.
g N (A, A, B) = 1 + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(A1 ∩A2)−s(A3 ∩A4 ) | + |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) −
2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) |
=1 + 2. |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) |
g N (A, B, C) = 1 + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | + |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) −
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2s(C1 ∩C2 )−s(C3∩C4 ) | + |2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4 ) | olduğundan;
g N (A, A, B) ≤ g N (A, B, C) olur.
v-) Her A, B, C ∈ NK için
g N (A, B, C) = g N (A, C, B) = g N (B, A, C) = g N (B, C, A) = g N (C, A, B) = g N (C, B, A) dır.
g N (A, B, C) = 1 + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | + |2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) −
2s(C1 ∩C2 )−s(C3∩C4 ) | + |2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4 ) |
=1 + |2s(A1 ∩A2)−s(A3 ∩A4 ) − 2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) | + |2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | +
|2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) |
=1 + |2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4 ) | + |2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(C1 ∩C2)−s(C3 ∩C4 ) | +
|2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4 ) − 2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) |
=1+|2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) | + |2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(A1 ∩A2)−s(A3∩A4 ) | +
|2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) − 2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) |
=1 + |2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) − 2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) | + |2s(C1 ∩C2)−s(C3 ∩C4 ) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | +
|2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4 ) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) |
=1 + |2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) − 2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) | + |2s(C1 ∩C2 )−s(C3 ∩C4) − 2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) | +
|2s(B1 ∩B2 )−s(B3 ∩B4 ) − 2s(A1 ∩A2 )−s(A3 ∩A4) |
olduğundan;
g N (A, B, C) = g N (A, C, B) = g N (B, A, C) = g N (B, C, A) = g N (C, A, B) = g N (C, B, A) olur.
vi-) Her ∀A, B, C ∈ NK için
g N (A, B, C) ≤ g N (A ∩ etkisiz(D), B ∩ etkisiz(D), C ∩ etkisiz(D))
olacak şekilde en az bir D ∈ Nq varsa,
A = ({a}, {b}T, {c, b}I, {c} F) ∈ Nq
B = ({b}, {b, a}T, ∅I, {a} F) ∈ Nq
C = ({c}, {a, c}T, {a, b}I, ∅ F) ∈ Nq için
g N (A, B, C)=1 + |22−2 − 22−1 | + |22−2 − 22−2 | + |22−1 − 22−2 |
= 1 + |1 − 2| + |1 − 1| + |2 − 1| = 3
≤ g N (({a}, {b}T, ∅I, ∅F), ({b}, {b}T, ∅I, ∅F), (∅, {c}T, {a}I, ∅F))
= 1 + |22−1 − 21−1 | + |22−1 − 21−1 | + |21−1 − 21−1 |
=1 + |2 − 1| + |2 − 1| + |1 − 1| = 3
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olacak şekilde en az bir
D = ({a, b}, {b, c}T, {a, c}I, ∅ F) ∈ Nq varsa,
g N (A ∩ etkisiz(D), B ∩ etkisiz(D), C ∩ etkisiz(D)) = 3
≤ g N (A, D, D) + g N (D, B, C) dir.
g N (A, D, D) =
g N (({a}, {b}T, {c, b}I, {c}F), ({a, b}, {b, c}T, {a, c}I, ∅F), ({a, b}, {b, c}T, {a, c}I, ∅F))
=1 + |22−2 − 23−2 | + |22−2 − 23−2 | + |23−2 − 23−2 |
=1 + |1 − 2| + |1 − 2| + |2 − 2| = 3
g N (D, B, C) =
g N (({a, b}, {b, c}T, {a, c}I, ∅F), ({b}, {b, a}T, ∅I, {a}F), ({c}, {a, c}T, {a, b}I, ∅F))
=1 + |23−2 − 22−1 | + |23−2 − 22−2 | + |22−1 − 22−2 |
=1 + |2 − 2| + |2 − 1| + |2 − 1| = 3
≤ g N (A, D, D) + g N (D, B, C)
=3+3=6 olur.
A = ({c}, {a, b}T, {c}I, {b}F) ∈ Nq
B = ({a, b}, {b}T, {c}I, ∅F) ∈ Nq
C = (∅, {a}T, {b}I, {b, c}F) ∈ Nq için
g N (A, B, C)=1 + |23−2 − 22−1 | + |23−2 − 21−2 | + |22−1 − 21−2 |
= 1 + |2 − 2| + |2 − 2−1 | + |2 − 2−1 | = 4
≤ g N ((∅, ∅T, {b, c}I, {c}F), (∅, {a}T, ∅I, ∅F), (∅, {a}T, {b}I, ∅F))
= 1 + |20−2 − 21−0 | + |20−2 − 21−1 | + |21−0 − 22−2 |
=1 + |2−2 − 2| + |2−2 − 1| + |2 − 1| =

18
4

olacak şekilde en az bir
D = (∅, {a}T, {b, c}I, {c}F) ∈ Nq varsa,
g N (A ∩ etkisiz(D), B ∩ etkisiz(D), C ∩ etkisiz(D)) =

18
4

≤ g N (A, D, D) + g N (D, B, C) dir.
g N (A, D, D) = g N (({c}, {a, b}T, {c}I, {b}F), (∅, {a}T, {b, c}I, {c}F), (∅, {a}T, {b, c}I, {c}F))
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=1 + |23−2 − 21−2 | + |23−2 − 21−2 | + |21−2 − 21−2 |
=1 + |2 − 2−1 | + |2 − 2−1 | + |2−1 − 2−1 | = 4
g N (D, B, C) =
g N ((∅, {a}T, {b, c}I, {c}F), ({a, b}, {b}T, {c}I, ∅F), (∅, {a}T, {b}I, {b, c}F))
=1 + |21−2 − 22−1 | + |21−2 − 21−2 | + |22−1 − 21−2 |
=1 + |2−1 − 2| + |2−1 − 2−1 | + |2 − 2−1 | = 4
≤ g N (A, D, D) + g N (D, B, C)
=4+4=8 olur.
O halde, her ∀A, B, C ∈ NK için
g N (A, B, C) ≤ g N (A ∩ etkisiz(D), B ∩ etkisiz(D), C ∩ etkisiz(D))
olacak şekilde en az bir D ∈ NK vardır ve
g N (A ∩ etkisiz(D), B ∩ etkisiz(D), C ∩ etkisiz(D)) ≤ g N (A, D, D) + g N (D, B, C)
olduğu kolayca gösterilebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü g - metrik uzayı
inşa ettik. Bu yapıyla ilgili tanım ve örnekler verdik. Böylece hem küme değerli nötrosofik
dörtlü yapılara hem de nötrosofik üçlü yapılara yeni bir yapı eklemiş olduk. Bu çalışmadan
faydalanılarak benzer metrikler küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine tanımlanabilir.
KAYNAKÇA
[1] Smarandache F. (2015) Neutrosophic quadruple numbers, refined neutrosophic
absorbance
law,
and
the
multiplication
of neutrosophic
quadruple numbers,
quadruple numbers, Neutrosophic Set and Systems, 10, 96 -98.
[2] Smarandache F. (1998) Neutrosophy: Neutrosophic Probability, Set and Logic, Rehoboth,
Amer. Research Press.
[3] Smarandache F. and Ali M. (2016) Neutrosophic triplet group. Neural Computing and
Applications, 29, 595-601.
[4] Şahin, M., & Kargın, A. (2017). Neutrosophic triplet normed space. Open Physics, 15(1),
697-704.
[5] Şahin M, Kargın A. Neutrosophic triplet metric space based on set valued neutrosophic
quadruple numbers, Quadruple Neutrosophic Theory and Applications, (2020) 61-71
[6] Şahin M, Kargın A, Yücel M, Özkartepe P. Neutrosophic triplet g–metric spaces,
Quadruple Neutrosophic Theory and Applications-I, (2020) 181-71
12-14 Nisan 2019

ÖZET KİTABI

www.europenjournal.com

239

GALVANİK ANOTLU KATODİK KORUMA SİSTEMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ
KULLANILARAK ANOT ÖMRÜNÜN UZATILMASI
Niyazi KARABACAK
Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kocaeli, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9921-2710

Abdulhakim KARAKAYA
Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kocaeli, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1119-6945

ÖZET
Günlük hayatta kullanmış olduğumuz malzemelerin birçoğu toprakta doğal halde bulunan
maden filizlerinden tuz ve oksit şeklinde elde edilmektedir. Bu malzemeleri elde etmek için
değişik mineraller ayrışmalara, indirgemelere ve değişimlere tabi tutulmaktadır. İşlenmiş olan
bir metalik parça toprakta veya herhangi elektrolit bir ortam içerisinde bulunduğu zaman saf
haline dönmek için çaba sarf eder. Belli bir zaman içinde metalden bulunduğu çevreye bir
elektrik akım çıkışı olur. Yani metalik yapıda korozyon oluşur. Metallerin bir ortamda
korozyona uğraması için metalin bulunduğu ortamda yeterli miktarda oksijen ile nem veya su
bulunması gerekir. Metal yüzeyinde oluşacak olan korozyon miktarı bu iki faktöre birden
bağlıdır. Toprak altındaki doğalgaz, petrol ve su vb. boru hatlarını korozyona karşı korumak
amacıyla çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden en önemli olanlarından biride
katodik korumadır. Katodik koruma, metal bir malzemeyi suni olarak katot haline getirmektir.
Bu yöntemde metalik yapıya bir güç kaynağından DC elektrik akımı verilerek korozyondan
koruma yapılır. Yani metalik yapı akım veren değil akım alan olur böylelikle korozyonun önüne
geçilir. Katodik koruma ise iki yöntemle yapılır. Birincisi çeşitli anotlar (magnezyum, çinko,
alüminyum vb.) ile yapılan koruma diğeri ise dış akım kaynağı ile yapılan korumadır. Dış akım
kaynaklı katodik korumada korozyona engel olmak için gerekli olan akım bir dış elektrik güç
kaynağı sistemi ile sağlanır. Galvanik anotlu katodik koruma sisteminde ise bir dış güç
kaynağına ihtiyaç duyulmaz. Gerekli olan koruma akımı galvanik anotlar tarafından sağlanır.
Galvanik anotlu koruma yönteminde toprak altına montaj edilen anotlar gerekli olan akımı
sağlaması için metalik yapıya kablo ile bağlanır. Fakat bu anotlar toprak altında veya su
içerisinde koruma yaptığı sürece metal yapıya elektrik akımı verdikleri için zaman içinde
kütleleri tükenir. Bir müddet sonra bu anotlar işlevsiz hale gelir. Korozyona karşı korunan metal
yapıların, koruma için ihtiyacı olan elektrik akımı gündüzleri güneş enerji panelinden
sağlanabilir. Böylece anotların hızlı bir şekilde kütle kaybetmesi engellenecek ve anotların
ömürleri uzayacaktır. Bu çalışmanın amacı güneş enerjisinden faydalanarak katodik koruma
için kullanılan bu anotların kütle kayıplarını azaltmak ve ömürlerini uzatmaktır. Böylece metali
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korozyondan korumak için ihtiyaç duyulan anotların sayısı düşürülebilir veya anot sayısı sabit
kalarak anotların koruma ömürleri iki katına kadar uzatılabilir.
Anahtar Kelimeler: katodik koruma, korozyon, anot, metal, güneş enerjisi.

ABSTRACT
In our daily life many of the materials we use are obtained in the form of salt and oxide from
ores naturally found in the soil. In order to obtain these materials, different minerals are
subjected to weathering, reductions and changes. When a processed metallic part is in soil or
any electrolyte medium, it makes an effort to return to its pure state. In a certain time, an electric
current is output from the metal to the environment it is in. In other words, corrosion occurs in
the metallic structure. In order for metals to corrode in an environment, there must be sufficient
oxygen, moisture or water in the environment where the metal is present The amount of
corrosion that will occur on the metal surface depends on these two factors. Underground gas,
oil and water etc. various methods are used to protect pipelines against corrosion. One of the
most important of these methods is cathodic protection. Cathodic protection is to artificially
make a metal material the cathode. In this method, the metallic structure is protected from
corrosion by supplying a DC electric current from a power source. In other words, the metallic
structure is not a current emitter, but a current receiver, thus preventing corrosion. Cathodic
protection is done in two ways. The first is the protection with various anodes (magnesium,
zinc, aluminum, etc.) and the other is the protection with the external current source. In external
current sourced cathodic protection, the current required to prevent corrosion is provided by an
external electrical power supply system. In the cathodic protection system with galvanic anode,
an external power source is not needed. The required protection current is provided by the
galvanic anodes. In the galvanic anode protection method, the anodes mounted under the
ground are connected to the metallic structure with a cable to provide the required current.
However, as long as these anodes provide protection under the ground or in water, they lose
their mass over time as they give electric current to the metal structure. After a while, these
anodes become dysfunctional. The electrical current that metal structures protected against
corrosion need for protection can be supplied from the solar energy panel during the day. Thus,
the rapid loss of mass of the anodes will be prevented and the life of the anodes will be extended.
The aim of this study is to reduce the mass losses and extend the life of these anodes used for
cathodic protection by utilizing solar energy. Thus, the number of anodes needed to protect the
metal from corrosion can be reduced or by keeping the number of anodes constant, the
protection life of the anodes can be extended up to two times.
Keywords: cathodic protection, corrosion, anode, cathode, metal, solar energy.
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GİRİŞ
Katodik koruma sistemi, toprağa gömülü veya sıvı içindeki metalik yapıların korozyonunu
önlemek ya da kontrol altına almak için kullanılan elektro kimyasal bir metottur. Katodik
koruma sistemi korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına dayanan aktif bir
sistemdir. Eğer koruma için gerekli olan elektrik akımı kesilirse korozyon normal değerlerde
gelişmesine devam edecektir. Katodik koruma sistemi tesis edilip gerekli ayarları yapılıp ve
yeterli koruma akımı sağlandıktan sonra, akımlar ve potansiyeller önceki duruma göre
genellikle sabit kalır. Akımlarda ve potansiyellerdeki aşırı değişimler, koruma sisteminde bir
arıza olarak görülür [1].
Yeraltı yakıt veya petrol depolama tankları, toprak seviyesi tank tabanları, yakıt ve petrol
dağıtım sistemleri, sıvı depolama tanklarının iç kısımları, içme suyu dağıtım sistemleri, doğal
gaz dağıtım sistemleri, sıkıştırılmış hava dağıtım sistemleri, yangın sistemleri, kanalizasyon
sistemleri, deniz rıhtımları ve iskele çelik kazıklarında korozyona engel olmak için katodik
koruma yöntemi kullanılır.
Korozyon
Metallerin korozyonu elektro-kimyasal bir işlemdir. Bu işlem; devrenin bir bölümünde
kimyasal reaksiyonlardan dolayı elektronların yer değiştirmesinden bir elektrik akımı meydana
getirdiği elektriksel devredir. Bu kimyasal reaksiyonlar metalin yüzeyini elektrolit olarak
etkiler. Oksidiyon reaksiyonu (korozyon) anot yüzeyinde, hidrojen çıkışı ise katot yüzeyinde
meydana gelir. Korozyon kontrol sistemleri, korunan yapıları yapay bir şekilde bir katot haline
getirerek oksitlenme reaksiyonlarının yer değiştirmesi esasına dayanan katodik koruma
sistemidir.
Korozyon oluşumu sırasında elektron alan (katodik) ve elektron veren (anodik) reaksiyonlar
meydana gelir. Oksitlenme reaksiyonunda, demir atomu iki elektron kaybeder, ters yönde
oluşan bu reaksiyonlar indirgenme diye adlandırılır. Bu durumu gösteren kimyasal reaksiyonlar
aşağıdaki gibidir [2].
Anodik Reaksiyon: Fe°

Fe+2 + 2e-

Katodik Reaksiyon: ½ O2 + H2O +2eToplam Reaksiyon: Fe + ½ O2 + H2O

2(OH)Fe(OH)

Anot
Korozyon hücresinin en fazla göze çarpan bölümü anotlardır. Bu korozyonun meydana geldiği
bölgedir. Bu bir kimyasal reaksiyon bir oksitlenme reaksiyonu olup metalden elektron kaybı
sonucu diğer elementle birleşmesidir. Bu metal çelik ise korozyon sonucunda malzemede demir
pası oluşur.
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Katot
Bu korozyon hücresinin korozyondan korunan bölümüdür. Buradaki kimyasal reaksiyon bir
azaltma reaksiyonudur.
Anot-Katot İlişkisi
Bir elektrokimyasal korozyon hücresinde bir elektrot diğer elektroda göre meydana gelen
potansiyele göre ya anot dur veya katot dur. Bu elektriksel potansiyel farkı anot ve katot
arasındaki potansiyel farkıdır. Elektriksel olarak daha aktif veya daha negatif olan elektrot anot
olarak belirlenir, diğer elektrotta katottur. Katot ise oksidasyon reaksiyonuna maruz kalmayıp
korunan bölümdür.
Elektrolit
Korozyon hücresinin üçüncü bölümüdür. Bu bölümde iyon akışı vardır. Elektrolit hem anota
hem de katota temas eden bir materyaldir ve burada hem anota hem de katota iyon akışı vardır.
Metalik Bağlantı
Korozyon hücresinin dördüncü bölümü olup elektriksel devreyi tamamlar ve elektron akışını
sağlar. Metalik bağlantı hem anota hem de katota temas eden ve elektron akışını sağlayan bir
metaldir. Bu elektron akışı elektrokimyasal reaksiyon oluştuğunda görülür. Tank veya boru
hattında metalik bağlantı tank veya boru hattıdır.
Elektroliz
Elektroliz kelimesi elektrik akımı ile analiz anlamına gelir. Elektroliz olayı ise ancak
elektrotlardan akım geçirildiğinde meydana gelir. Doğru akım üretecinin pozitif kutbuna
bağlanan elektroda anot, negatif kutbuna bağlanan elektroda ise katot adı verilir.

Şekil 1. Elektroliz

243

YÖNTEM
Katodik Koruma
İşlenmiş metaller toprakla veya suyla doğrudan temas halinde olurlarsa ve korunmamışlarsa
korozyona uğrarlar. Yüzeye çeşitli kaplama biçimleri kullanılarak bu sorun aşılmaya
çalışılmıştır. Kaplamalar etkili olabilmişlerse de küçük delikler daima var olmuştur. Bu mikro
delikler kaplanmamış çıplak metale geçiş imkânı verir ve korozyonun gerçekleşmesini sebep
olur. Sonradan yapılacak uygulamalar ve onarımlar çok pahalıdır. Katodik koruma ile, çıplak
metaller ve kaplanmış metallerdeki korozyon tamamen önlenebilir. Uygulamada, çelik, bakır,
pirinç, kurşun ve alüminyum gibi metallerle, her türlü toprakta ve hemen hemen bütün dengeli
ortamlarda korozyona karşı katodik koruma ile korunabilirler.
Katodik koruma bir metali anot olarak çalıştırarak korozyona uğratmak ve buna karşılık
korozyondan korunacak yapıyı veya yapıları katot olarak çalıştırmak suretiyle korozyona karşı
koruyan geniş bir korozyon hücresi oluşturmaktır. Katodik koruma iki yolla gerçekleştirilir.
Birinci yöntem galvanik anotlu katodik koruma diğeri ise dış akım kaynaklı katodik koruma
yöntemidir.

Şekil 2. Katodik Koruma Temel Gösterimi

Galvanik Anotlu Katodik Koruma
Galvanik anotlu katodik koruma sisteminde gerekli koruma akımı aktif olan bir metalin
korozyona uğratılarak sağlanır. Galvanik anotlu (bu anotlar kurban anot olarak ta adlandırılır)
farklı metal veya alaşımlarından meydana gelen korozyon reaksiyonları vasıtasıyla kurulan
korozyon hücresi potansiyelindeki farklılıklara göre çalışır.
Bir anot sadece sınırlı uzunluktaki boru hattını veya metalik yapıyı koruy- abilir. Ancak bu
düşük voltajın yüksek voltajlara göre bir avantajı yapının bazı bölümlerinin gereğinden fazla
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korunmasının tehlikesi daha azdır. Çünkü anot başına düşen toplam akım sınırlıdır, kaçak
akımların bitişik metal yapılara zarar verme tehlikesi azdır.
Bu, katodik koruma yapma için basit ye ucuz bir malzemedir. Bu koruma sadece küçük
uzunlukta veya iyi izole edilmiş doğalgaz şebekelerinde uygulanır. Korunacak metal katot
olarak ve toprak da elektrolit olarak kullanılarak galvanik pil yapılır. O zaman sisteme, standart
potansiyeli, ko- runacak metalin potansiyelinden daha negatif olan anot görevi yapacak bir
metalin birleştirilmesi yeterlidir.

Şekil 3. Ölçü Kutulu Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemi

Çinko, magnezyum, alüminyum gibi alaşımlarının hepsi demir veya çeliğe göre daha fazla
negatif potansiyele sahip olduğundan anot durumuna geçerek ve demir veya çeliği katot
yaparak korozyona karşı koruyacaktır. Demirin bakır/bakır sülfat referans elektrotuna göre
arasındaki potansiyel farkı -0,4 ve 0,6’dır. Çinkonun bakır/bakır sülfat referans elektrotuna göre
potansiyel farkı -1,1 Volt dur. Eğer bu iki metal elektriksel olarak birbirleriyle bağlanırsa demir
ve çinko arasında 0,5-0,7 volt potansiyel farkı olacak ve çinko anot olarak çalışarak korozyona
uğrayacak. Aynı zamanda koruma akımı sağlayan bir akım kaynağı olacak ve demiri katot
haline geçirerek demirin korozyona uğraması önlenecektir.
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Tablo 1. Metallerin Elektrik Potansiyelleri

Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemlerinin Avantajları
• Sistemin tesis edilmesi ekonomik olarak uygundur.
• İşletilmesi ve bakımı kolaydır.
• Aşırı koruma potansiyeli yönünden oldukça uygundur.
• Diğer metalik yapılar üzerindeki kaçak akım etkileri oldukça azdır.
• Dış elektrik akım kaynağına gerek yoktur.
• Düşük bakım ve işletim masrafları vardır.
• Koruma akımının verimli kullanım olanağı vardır.
Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sisteminin Dezavantajları
• Küçük koruma geriliminin elde edilmesi (sınırlı potansiyel farkı).
• Yüksek dirençli elektrolitlerde oldukça küçük akımların elde edilmesi.
• Büyük veya genişletilen yapılarda yeni anotların yerleştirilmesi ve tesisi ekonomik olarak
uygun değildir.
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• Yüksek özgül dirençli ortamlarda etkisiz kalması (özellikle 5000 ohm.cm den daha büyük
ortamlarda bu sistem kullanılamaz).

BULGULAR
Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sisteminde Anot Ömürleri
Katodik koruma akım ihtiyacı, 1m2 yüzey büyüklüğünde ki metali katodik olarak korumak için
gerekli akıma denir. Bu akım anottan sağlanacağından dolayı birtakım hesaplamalar yapılarak
anodun ebatları, yaklaşık anot ömrü ve koruma için yeterli olan anot sayısı çıkarılabilir. Ancak
pratikte anot ömrüne etki yapan iki önemli faktörün de göz önünde bulundurulması gerekir.
Bunlardan biri anot akım verimidir. Anot akım verimi, anottan çekilen akım miktarının Faraday
Yasası ile hesaplanan akım miktarına oranı olarak tanımlanır. Bir de anot kullanma faktörü
vardır. Anotlar kullanıldıkça kütle kaybı ile birlikte yüzey alanları da küçülür. Bunun sonucu
olarak anot direnci gittikçe artar. Diğer taraftan anodun harcanması hiçbir zaman üniform
olarak yürümez ve anot kütlesi tam olarak bitinceye kadar kullanılamaz. Pratikte galvanik anot
kütlesinin en çok %85’ inin kullanılabileceği kabul edilir. TSE5141 standardına göre belirtilen
galvanik anotların ömür hesabı Denklem 1’te ki gibi hesaplanır.
Denklem 1. Anot Ömür Hesabı
𝐺𝑎𝑂 =

𝐴𝑛𝑜𝑡 𝐾ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖 (𝑘𝑔)×𝐴𝑛𝑜𝑡 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖 × 𝐸𝑠𝑘𝑖𝑡𝑚𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü
𝑘𝑔

Ç𝑒𝑘𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐴𝑘𝚤𝑚 (𝐴) ×𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑘 𝑌𝚤𝑝𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎 (𝐴×𝑦𝚤𝑙)

(1)

Denklem 1’de GaO; galvanik anotların ömrünü ifade etmektedir. Bu formül kullanılarak, belli
kütledeki bir anot kullanılarak kaç yıl koruma yapılabileceği hesaplanabilir.
Denklem 1’de görüldüğü üzere katodik korumada kullanılan anotların ömürleri anotlardan
çekilen akıma bağlıdır. Anottan çekilen akım ise, katodik olarak korunan yapının cinsine,
kütlesine, metalin ve anodun bulunduğu ortam koşullarına (toprak direnci ve toprak özelliğine),
korunan yapının izoleli olup olmamasına, izolenin cinsine ve kalınlığına bağlıdır. Anotların
ömrünü uzatmak için bu koşullar pozitif yönde geliştirilebilir. Ayrıca katodik koruma sistemine
bağlanacak olan ek bir akım kaynağı ile anotlardan çekilen akım azaltılarak anot ömürleri
uzatılabilir. Bu akım kaynakları yenilebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji türü de
olabilir.
Galvanik anotlu katodik koruma sisteminde kullanılan anotların ömrünü uzatmak için hibrit
enerji kaynakları kullanılabilir. Rüzgâr, güneş ve diğer yenilebilir enerji kaynakları ile
yararlanılarak anotlardan çekilen akım düşülüp anotların kütle kayıpları azaltılmış olur.
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SONUÇLAR
Metaller korunmadıkları zaman korozyona uğrayarak büyük maddi hasarlara sebep olmaktadır
bu nedenle metaller korozyondan korunmalıdır. Korozyondan korunma için en önemli ve en
etkili yöntem katodik korumadır.
Katodik koruma yöntemlerinden biri olan galvanik anotlu katodik koruma sisteminde, metalik
yapıyı uzun süre korozyondan korumak için kullanılan galvanik anotların ömürleri önemli bir
parametredir. Anotların kullanım ömrü ne kadar uzatılabilirse metalik yapıyı korozyondan
koruma süreside o kadar fazla olur. Anot ömrünü uzatmak için birçok yöntem kullanılabilir. Bu
yöntemlere ek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından da yararlanılabilir. Galvanik anot ile
katodik koruması yapılan bir metalik sistemin daha uzun süre ve düşük maliyetle korozyondan
korunabilmesi için anot ömürleri uzatılmalıdır. Bu nedenle kullanılan katodik koruma
sistemleri ile birlikte yenilebilir enerji kaynakları kullanılabilir. Böylelikle galvanik anotlu
katodik koruma sisteminde anot ömürleri yaklaşık 2 katına çıkarılabilir. Ayrıca güneş panelleri
kullanılarak katodik koruma için gerekli olan anot sayısı azaltılabilir veya aynı satıda kullanılan
anotların ömrü uzatılmış olur. Böyle bir sistem tasarlandığında, çevre dostu olan yenilebilir
enerji kaynakları ile daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü katodik koruma sistemi
gerçekleştirilmiş olur.
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ÖZET
Bu çalışmada, çelik ürerimi esnasında endüstriyel atık ürün olarak açığa çıkan yüksek fırın
cürufu (YFC) ile stabilize edilmiş zayıf bir taban zeminin serbest basınç dayanımı üzerinde
kür süresinin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak zayıf taban zemini elek analizi,
hidrometre, piknometre ve kıvam limit (Atterberg) deneylerine tabi tutularak zeminin
geoteknik özellikleri tespit edilmiştir. Ardından çalışmanın amacı doğrultusunda zemine
ağırlıkça %10, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında YFC ilave edilerek stabilize edilmiş
zemin numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan saf ve YFC ilaveli zemin numuneleri
ASTM D698 standartlarına uygun olarak proktor deneyine tabi tutulmuştur. Ardından ASTM
D2166 standartlarına uygun olarak serbest basınç numuneleri hazırlanıp 1 ve 7 günlük kür
sürelerini tamamlamalarının ardından serbest basınç deneyine tabi tutulmuştur. Deneysel
çalışmalar sonucunda, zemine ilave edilen YFC oranı arttıkça maksimum kuru birim hacim
ağırlığının azaldığı, optimum su miktarının ise arttığı gözlemlenmiştir. Serbest basınç deney
sonuçları incelendiğinde ise, 1 günlük saf zemin numunesinin serbest basınç mukavemet
değerinin YFC ilaveli numunelerin serbest basınç mukavemet değerlerinden fazla olduğu, 7
günlük saf zemin numunesinin serbest basınç mukavemet değerinin YFC ilaveli numunelerin
serbest basınç mukavemet değerinden daha az olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek serbest
basınç mukavemet değerinin ise 7 gün kür süresi sonunda %10 YFC ilavesi ile gerçekleştiği
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belirlenmiş ve saf zemine kıyasla serbest basınç mukavemet değerinin 1.18 kat arttığı tespit
edilmiştir. Sonuç olarak, YFC ile gerçekleştirilen zemin stabilizasyonunun kür süresi ile
kohezyon yeteneği ve beraberinde getirmiş olduğu taşıma gücü üzerinde önemli bir etkiye
sahip olduğu ifade edilebilir. Aynı zamanda endüstriyel atık ürün olan YFC’nin kullanımı ile
çevre dostu bir stabilizasyon işlemi gerçekleştirilerek, çevreye ve ülke ekonomisine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Zayıf Taban Zemini, Yüksek Fırın Cürufu, Stabilizasyon, Kür Süresi,
Proktor Deneyi, Serbest Basınç Deneyi

ABSTRACT
In this study, the effect of curing time on the unconfined compressive strength of a weak
subgrade stabilized with blast furnace slag, which is released as an industrial waste product
during steel production, was investigated. For this purpose, firstly, the physical properties of
the soil were determined by subjecting the weak subsoil to sieve analysis, hydrometer,
pycnometer, and consistency (Atterberg) tests. Then, stabilized soil samples were prepared by
adding 10%, 15%, 20%, 25% and 30% by weight of blast furnace slag to the soil. Naturel and
blast furnace slag added soil samples were subjected to the proctor test by ASTM D698
standards. Afterward, unconfined pressure samples were prepared by ASTM D2166 standards
and after completing the 1 and 7 day curing periods, they were subjected to the unconfined
pressure test. As a result of the experimental studies, it was observed that the maximum dry
unit weight decreased and the optimum water amount increased as the amount of blast furnace
slag added to the soil increased. When the unconfined pressure test results were examined, it
has been observed that the unconfined compressive strength of the 1 day naturel soil sample
is higher than the unconfined compressive strength values of the samples with blast furnace
slag addition, and the unconfined compressive strength value of the 7 day naturel soil sample
is less than the unconfined compressive strength value of the samples with blast furnace slag
addition. It was determined that the highest unconfined compressive strength value was
achieved with the addition of 10% blast furnace slag at the end of the 7 day curing period, and
it was determined that the unconfined compressive strength value increased 1.18 times
compared to naturel soil. As a result, it is possible to say that soil stabilization with blast
furnace slag has a significant effect on curing time, cohesion ability and bearing capacity. At
the same time, it is thought that an eco friendly stabilization process will be carried out with
the use of industrial waste product, blast furnace slag, and it will contribute to the
environment and the country's economy.
Keywords: Weak Subgrade, Blast Furnace Slag, Stabilization, Curing Time, Proctor Test,
Unconfined Compression Test.
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1.GİRİŞ
Yaşanan nüfus artışı ile beraber tüm yapılara ihtiyaç artmaktadır. Bu artışla beraber inşa ve
inşaat malzemesi olarak kullanılan zeminlerin önemi artmaktadır. Zeminler farklı özelliklere
sahip olduğundan dolayı her zaman arzu edilen şartları sağlamayabilir ve arzu edilen şartları
sağlamadığında önemli mühendislik problemlerine yol açmaktadır. Oluşan bu problemleri
ortadan kaldırmak, yapıyı daha güvenli ve ekonomik olarak tamamlamak için zeminlerde
stabilizasyon işlemleri gerçekleştirilir. Stabilizasyon işlemini gerçekleştirmek amacıyla zemin
özellikleri tespit edilerek uygun stabilizasyon yöntemi tercih edilir. En çok tercih edilen
stabilizasyon yöntemlerinden biri ise zemine uçucu kül, çimento, kireç gibi katkı maddeleri
ekleyerek zemini stabilize etmektir. Son zamanlarda teknoloji ve sanayinin de gelişmesiyle
birlikte endüstriyel atık ürünler zemin stabilizasyonunda kullanılarak çevre ve ülke
ekonomisine katkı sunmaktadır.
Bilici vd. kil zemin numunesi dayanımı üzerine katkı maddesi olarak yüksek fırın cürufu
(YFC) ve uçucu kül katkı malzemelerinin etkilerini incelemişlerdir. Çalışma esnasında %3,
%6, %9 ve %12 oranlarında YFC kullanarak 7 ve 28 günlük deney numuneleri hazırlayıp,
hazırlanan numuneleri serbest basınç deneyine tabi tutmuşlardır. Deneyler neticesinde, en
yüksek dayanımı %3 kireç+%12 uçucu kül ve %3 kireç+%9 YFC katkısı ile meydana
geldiğini tespit etmişlerdir [1]. Geçkil vd. yapmış oldukları çalışmada YFC ile stabilize
edilmiş killi bir zeminin mukavemet değişimini araştırmışlardır. Çalışmalarında %5, %10,
%15 ve %20 oranlarında YFC kullanarak deney numuneleri hazırlayıp, numuneleri standart
proktor, serbest basınç ve Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) deneylerine tabi tutmuşlardır.
Yapılan deneyler neticesinde, en iyi sonucu %20 YFC ile elde etmişlerdir [2]. Yadu ve
Tripathi yapmış oldukları çalışmada YFC’nin yumuşak bir zemini stabilize etme etkisini
incelemişlerdir. Zemini stabilize etmek için %3, %6, %9 ve %12 oranlarında YFC
kullanmışlardır. Stabilize edilmiş zeminin performansını plastisite indeksi, özgül ağılık,
serbest basınç dayanımı ve CBR testlerini kullanarak incelemişlerdir. İncelemeler sonucunda
optimum YFC oranı %9 olarak belirlenmiştir [3]. Uysal vd. yapmış oldukları çalışmada uçucu
kül, silis dumanı, YFC ve cam tozu ile iyileştirilmiş zeminin özelliklerini tespit etmişlerdir.
Deneyde kullanılmış olan ince daneli zemine %10, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında katkı
maddesi ekleyerek zeminde iyileştirme yapmışlardır. Deneyler sonucunda, plastisite indisinin
(PI) azaldığı ve drenajsız kayma mukavemetinin arttığı tespit edilmiştir [4]. Müjtaba vd.
yapmış oldukları çalışmada YFC ile stabilize edilmiş zeminin mühendislik özelliklerini
incelemişlerdir. Stabilizasyonun zemindeki etkinliğini incelemek amacıyla %0 ile %55
arasında değişen oranlarda YFC kullanmışlardır. 28 gün kür sonunda %30 YFC ilaveli zemin
numunelerinin serbest basınç dayanımının %35 arttığı belirlenmiştir [5]. Okucu ve Gündüz
yapmış oldukları çalışma ile killi zeminin YFC ile stabilizasyonunu araştırmışlardır.
Çalışmada bentonit kiline %0, %5, %10 ve %15 oranlarında YFC ilave edip YFC ilaveli
numunelere %10 kireç ilave ederek YFC + kireç katkılı numuneler hazırlamışlardır. Homojen
olarak karıştırılmış olan deney numuneleri 7 ve 28 günlük kür sürelerinin ardından
kompaksiyon ve serbest basınç deneylerine tabi tutulmuştur. Deneyler sonucunda, en yüksek
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dayanım 28 gün kürde bekleyen %100 kil + %15 YFC ile elde edilmiştir [6]. Bilge, killi bir
zemini YFC, uçucu kül, kireç ve zeolit katkılarını kullanarak zeminin iyileşme durumunu
incelemiştir. Çalışma esnasında bentonit kiline %10 kireç, %5-10-15 oranlarında YFC, uçucu
kül, zeolit ilave edip homojen deney numuneleri hazırlamıştır. Hazırlamış olduğu deney
numunelerini özgül yoğunluk, kıvam, hidrometre, kompaksiyon ve serbest basınç deneylerine
tabi tutmuştur. Yapılan deneyler sonucunda en iyi dayanımı %100 kil+ %15 YFC+ %15 zeolit
ile elde etmiştir [7]. Sharma ve Sivapullaiah yapmış oldukları çalışmada, uçucu kül ve YFC
karışımının zemin stabilizasyonunda bağlayıcılık performansını incelemişlerdir. Bağlayıcı
ilavesi ile gerçekleştirilen zemin stabilizasyonunda likit limit ve plastisite indeksinin azaldığı,
mukavemetin ise arttığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonunda optimum bağlayıcı
içeriği %20 olarak belirlenmiştir [8].
Bu çalışmada ise, endüstriyel atık olan YFC ile stabilize edilmiş zayıf bir taban zeminin
serbest basınç dayanımı üzerinde kür süresinin etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, zemin elek
analizi, hidrometre, piknometre ve limit deneylerine tabi tutulup, zeminin özellikleri tayin
edilmiştir. Ardından zemine ağırlıkça %10, %15, %20, %25, %30 oranlarında YFC ilave
edilerek stabilize zemin numuneleri hazırlanıp standart proktor ve serbest basınç deneylerine
tabi tutulmuştur.

2. MATERYAL VE METOT
2.1 Materyal
Çalışma esnasında kullanılan zemin, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yerleşkesinden
temin edilmiştir. Kullanılan zemin yapılan deneyler sonucunda Birleştirilmiş Zemin
Sınıflandırma Sistemine (USCS) göre killi kum (SC) olarak tespit edilmiştir. Kullanılan
zeminin özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1. Zeminin Fiziksel Özellikleri
Değişken Adı

Simge

Birim

Değeri

Dane birim hacim ağırlığı
Maksimum kuru birim hacim ağırlığı
Optimum su içeriği
Likit limit
Plastik limit
Plastisite indisi
Sınıflandırma (Birleştirilmiş Zemin

γs
γkmax
wopt
wL
wp
PI
-

g/cm3
g/cm3
%
%
%
%
-

2.714
1.948
14.1
25.87
14.56
11.31
SC

-

-

A-6

Sınıflandırma Sistemi)

AASHTO Sınıflandırması
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Çalışma esnasında katkı malzemesi olarak kullanılan YFC, Karabük ilindeki Karçimsa
firmasından temin edilmiştir. Temin edilen malzeme öğütülmüş halde olup özgül yüzeyi 3996
cm2/g ve özgül ağırlığı 2.86 gr/cm3’tür. Kullanılan YFC’nin özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. YFC’nin Kimyasal Özellikleri [9]
Bileşim
(%)
Bileşim
(%)

SiO2
32.47
S-2
0.33

Al2O3
9.94
Na2O
0.31

Fe2O3
1.25
K2O
0.85

CaO
32.45
TiO2
1.16

MgO
9.31
Mn2O3
3.51

SO3
0.82
Cl0.015

2.2 Metot
Çalışma esnasında kullanılan zemin sınıfını tespit etmek amacıyla elek analizi (ASTM
C136/C136M), hidrometre (ASTM D422-63), piknometre (ASTM D824) ve kıvam (ASTM
D4318) deneyleri yapılmıştır. Zemin sınıfının tespit edilmesinde kullanılan test cihazları Şekil
1’de verilmiştir.

Şekil 1. Elek Sarsma (a), Piknometre (b), Kıvam Limit (c) Deney Cihazları

Zemin sınıfının tespit edilmesinin ardından zemine ağırlıkça %10, %15, %20, %25 ve %30
oranlarında YFC ilave edilerek stabilize karışımlar hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlar
standart proktor (ASTM D698) ve serbest basınç (ASTM D2166) deneylerine tabi
tutulmuştur.
Standart proktor (kompaksiyon) deneyinde kompaksiyon derecesi zemine ait kuru birim
hacim ağırlık (ϒk) ile ölçülür. ϒk değeri ne kadar fazla ise zemin o kadar sıkışmış durumdadır.
ϒk değerinin maksimum olduğu durumdaki su içeriği ise optimum su içeriği (wopt) değeridir
[10]. Standart proktor deneyi için belirlenen oranlarda YFC ilave edilerek her bir katkı oranı
için karışım numunesi hazırlanıp, hazırlanan homojen karışım numunelerine standart proktor
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deneyi uygulanmıştır. Standart proktor deneyinden her bir katkı oranı için elde edilen
maksimum kuru birim hacim ağırlığı ve optimum su içeriği esas alınarak serbest basınç deney
numuneleri hazırlanmıştır.
Serbest basınç deneyi, kohezyonlu zeminlerde, zeminlerin kayma mukavemetini tespit etmek
amacıyla yapılmaktadır. Serbest basınç numuneleri hazırlanıp 1 ve 7 günlük kür sürelerini
tamamlamalarının ardından serbest basınç deneyine tabi tutularak drenajsız kayma
mukavemetleri ve kohezyon değerleri belirlenmiştir. Şekil 2’de serbest basınç deney cihazı
görülmektedir.

Şekil 2. Serbest basınç deney cihazı

3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME
Zayıf bir taban zeminin YFC ile stabilizasyonunda serbest basınç dayanımı üzerinde kür
süresinin etkisinin incelendiği bu çalışmada ilk olarak elek analizi, hidrometre, piknometre ve
kıvam deneyleri yapılarak zeminin geoteknik özellikleri tespit edilmiştir. Yapılan deneylerden
elde edilen veriler doğrultusunda zemin granülometri eğrisi Şekil 3’de verilmiştir.
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Şekil 3. Zemin Granülometri Eğrisi

Zeminin geoteknik özelliklerinin belirlenmesinin ardından zemine ağırlıkça %10, %15, %20,
%25 ve %30 oranlarında YFC ilave edilerek stabilize zemin numuneleri hazırlanmış ve
hazırlanan numuneler standart proktor deneyine tabi tutularak maksimum kuru birim hacim
ağırlıkları (ϒk) ile optimum su içerikleri (wopt) belirlenerek Şekil 4’de verilen kompaksiyon
eğrisi çizilmiştir. Belirlenen maksimum kuru birim hacim ağırlıkları ile optimum su içerikleri
Tablo 3’de verilmiştir.

Şekil 4. Standart Proktor Deneyi Kompaksiyon Eğrileri
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Tablo 3. Standart Proktor Deney Sonuçları
Test Numunesi
Saf Zemin
Saf Zemin +%10 YFC
Saf Zemin +%15 YFC
Saf Zemin +%20 YFC
Saf Zemin +%25 YFC
Saf Zemin +%30 YFC

Maksimum Kuru Birim
Hacim Ağırlığı ϒk (kN/m3)
18.88
18.74
18.79
18.79
18.74
18.25

Optimum Su İçeriği
wopt (%)
12
13.45
13.40
13.60
13.60
14.40

Standart proktor deneyi sonuçları incelendiğinde, YFC ilavesi ile optimum su içeriğinin
arttığı, maksimum kuru birim hacim ağırlığının azaldığı görülmektedir. Optimum su içeriği ve
maksimum kuru birim hacim ağırlığında meydana gelen bu değişimin literatür ile farklılık
göstermediği görülmüş, sonucun YFC’nin su emme kapasitesi ile ince daneli oluşundan
kaynaklandığı düşünülmektedir [2].
Standart proktor deneyinden elde edilen ϒkmax ve wopt değerleri esas alınarak serbest basınç
deney numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan deney numuneleri 1 ve 7 günlük kür sürelerini
tamamlamalarının ardından serbest basınç deneyine tabi tutularak gerilme (q), şekil
değiştirme (Ɛ) değerleri belirlenmiştir. 1 günlük kür süresini tamamlayan serbest basınç
numunelerinin gerilme şekil değiştirme grafiği Şekil 5’de, gerilme şekil değiştirme değerleri
Tablo 4’de verilmiştir. 7 günlük kür süresini tamamlayan serbest basınç numunelerinin
gerilme şekil değiştirme grafiği Şekil 6’da, gerilme şekil değiştirme değerleri Tablo 5’de
verilmiştir.
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Şekil 5. Serbest Basınç Deneyinden Elde Edilen q-Ɛ Grafiği (1 Günlük)

Tablo 4. Serbest Basınç Deneyinden Elde Edilen q-Ɛ Değerleri (1 Günlük)
Test Numunesi

Serbest Basınç Mukavemeti,
(UCS), q (kPa)

Saf Zemin
Saf Zemin+%5 YFC
Saf Zemin+%10 YFC
Saf Zemin+%15 YFC
Saf Zemin+%20 YFC
Saf Zemin+%25 YFC
Saf Zemin+%30 YFC

231.46
186.65
171.36
160.29
176.17
188.50
128.59
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Serbest Basınç Mukavemeti
Değerindeki Birim Şekil
Değiştirme, Ɛ (%)
2.76
3.78
4.32
3.45
2.59
4.27
2.19

Şekil 6. Serbest Basınç Deneyinden Elde Edilen q-Ɛ Grafiği (7 Günlük)

Tablo 5. Serbest Basınç Deneyinden Elde Edilen q-Ɛ Değerleri (7 Günlük)
Test Numunesi

Serbest Basınç Mukavemeti
(UCS), q (kPa)

Saf Zemin
Saf Zemin+ %5 YFC
Saf Zemin+%10 YFC
Saf Zemin+%15 YFC
Saf Zemin+%20YFC
Saf Zemin+%25 YFC
Saf Zemin+%30 YFC

242.29
278.23
285.11
253.80
215.95
222.83
182.46

Serbest Basınç Mukavemeti
Değerindeki Birim Şekil
Değiştirme Ɛ (%)
3.86
3.07
3.01
3.39
2.56
2.82
2.18

1 ve 7 günlük kür süresini tamamlayıp serbest basınç deneyine tabi tutulan numunelerin
deney sonuçları incelendiğinde; 1 günlük saf zemin numunesinin serbest basınç
mukavemetinin YFC ilaveli numunelerin serbest basınç mukavemet değerlerinden fazla
olduğu, 7 günlük saf zemin serbest basınç mukavemet değerlerinin YFC ilaveli numunelerin
serbest basınç mukavemet değerlerinden az olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda katkı
malzemesi olarak kullanılan YFC’nin puzolanik bir malzeme oluşu ve puzolanik
malzemelerin zamanla dayanım kazandığı ifade edilebilirken, literatürle farklılık göstermediği
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de görülmüştür [2]. Optimum sonucun %10 YFC ile elde edildiği belirlenmiş ve saf zemine
kıyasla %10 YFC ilaveli zeminin serbest basınç mukavemet değerinin 1.18 kat arttığı
gözlemlenmiştir. Serbest basınç mukavemet değerinde meydana gelen bu belirgin artışın
YFC’nin zeminin drenajsız kayma mukavemeti üzerinde etkili olduğunu göstermektedir [4].

4. SONUÇLAR
YFC ile stabilize edilmiş zayıf bir taban zeminin serbest basınç dayanımı üzerinde kür
süresinin etkisinin araştırıldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar incelenerek aşağıda ifade
edilmiştir.


Standart proktor deney sonuçları incelendiğinde, zemine ilave edilen YFC oranı
arttıkça optimum su içeriği değerinin arttığı, maksimum kuru birim hacim ağırlığı
değerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Meydana gelen bu değişimin YFC’nin yüksek su
emme potansiyeli ve ince taneli bir yapıya sahip oluşundan kaynaklandığı
düşünülmektedir.



Serbest basınç deney sonuçları incelendiğinde, 1 günlük numunelerde saf zemin
serbest basınç mukavemet değerinin YFC ilaveli numunelerin serbest basınç
mukavemet değerlerinden fazla olduğu, 7 günlük kür süresini tamamlayan
numunelerde ise saf zemin serbest basınç mukavemet değerinin YFC ilaveli
numunelerin serbest basınç mukavemet değerlerinden az olduğu görülmektedir. Bu
durumda YFC ilaveli numunelerin serbest basınç dayanımlarının zamanla arttığı ifade
edilebilir. En yüksek mukavemet değerinin %10 YFC ilavesi ile 7 gün kür süresi
sonunda elde edildiği ve saf zemine kıyasla %10 YFC ilaveli zeminin mukavemet
değerinin 1.18 kat arttığı gözlemlenmiştir. Mukavemet değerinde meydana gelen bu
artışın YFC’nin zeminin drenajsız kayma mukavemeti üzerinde önemli bir etkiye
sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak YFC ile gerçekleştirilen zemin stabilizasyonunun serbest basınç dayanımı
üzerinde kür süresinin önemli bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Aynı zamanda
endüstriyel atık ürün olan YFC’nin kullanımı ile ülke ekonomisine ve çevreye katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Polimer malzemeler sahip oldukları hafiflik, hızlı priz süresi, yüksek mekanik özellikleri,
şeffaflık, sıvı temasına karşı geçirimsizlik gibi özelliklerinden dolayı yakın geleceğin önemli
malzemelerinden biri olacağı tahmin edilmektedir. Mühendislik alanında kullanımı son
yıllarda giderek artan polimer malzemeler farklı alanlarda da etkili bir şekilde
kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada polimer betonların ana katalizörlerinden biri olan kobalt
octoate’nin polimer betonun mekanik ve radyasyon zırhlama üzerindeki etkisinde
odaklanılmıştır. Çalışmada başlatıcı (Mekp), %1 oranındasabit tutularak polyester reçinenin
ağırlıkça farklı oranlarında (%0.2,0.4,0.6, 0.8 ve1) kobalt katılmasıyla üretilen polimer
betonların mekanik özellikleri, radyasyon zırhlama performansları deneysel ve teorik olarak
incelenmiştir. Radyasyon zırhlama performansının geniş bir alanda değerlendirilmesi için
22
Na, 54Mn, 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 152Eu ve 241Am radyoaktif nokta-izotropik kaynaklar
yardımıyla tek bir gama spektrometre sistemi tabanlı HPGededektörü kullanılarak test
edilmiştir. Teorik olarak ise, WinXCOM benzetim kodu ile hesaplanmış ve her grup polimer
beton numunesi için kütle zayıflatma katsayısı, etkin atom numarası, yarı kalınlık değeri
(HVL) ve ayrıca mekanik özelikler olarak basınç dayanımı, ultrases geçiş hızı ve birim hacim
ağırlık özellikleri araştırılmıştır. Sonuç olarak yapılan deneysel çalışmalar sonucunda kobalt
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miktarının artmasıyla mekanik özelliklerde büyük oranda bir değişim meydana gelmediği,
yapılan radyasyon zırhlama deneysel çalışmasından ve teorik hesaplamasından elde edilen
bulguların birbirleri ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Polimer Beton, Kobalt Octoate, Radyasyon Zırhlama, Mekanik
özellikler

ABSTRACT
Polymer materials are predicted to be one of the important materials of the near future due to
their lightness, fast setting time, higher mechanical properties, transparency, impermeability
to liquids. Polymer materials, the use of which has been increasing in the field of engineering
in recent years, are also used effectively in different fields. In this study, the effect of cobalt
octoate, one of the main catalysts of polymer concrete, on the mechanical and radiation
shielding of polymer concrete is focused. In the study, mechanical properties and radiation
shielding performances of polymer concretes produced by adding cobalt at different weight
ratios (0.2%, 0.4, 0.6, 0.8 and 1) of polyester resin by keeping the initiator (Mekp) constant at
1% were investigated experimentally and theoretically. It was tested using a single gamma
spectrometer system based HPGe detector with the help of 22Na, 54Mn, 57Co, 60Co, 133Ba,
137
Cs, 152Eu and 241Am radioactive point-isotropic sources to evaluate the radiation shielding
performance in a wide area. Theoretically, it was calculated with WinXCOM simulation code
and mass attenuation coefficient, effective atomic number, half thickness value (HVL) as well
as mechanical properties such as compressive strength, ultrasound transmission rate and unit
volume weight properties were investigated for each group of polymer concrete samples. As a
result of the experimental studies, it was seen that there was no significant change in the
mechanical properties with the increase of the amount of cobalt, and the findings obtained
from the radiation shielding experimental study and theoretical calculation were in harmony
with each other.
Keywords: PolymerConcrete, CobaltOctoate, RadiationShielding, Mechanicalproperties

GİRİŞ
İyonlaştırıcı radyasyon, nükleer santraller ve yüksek enerjili fizik laboratuvarlarının yanı sıra
tıp, tarım, sanayi ve astronomi gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. İyonlaştırıcı
radyasyon hayatımızın bir parçası haline geldikten sonra, özellikle sağlık açısından
radyasyondan korunma yollarını araştırmakönem kazanmış bu amaçla zırhlama üzerinde
çalışmalar artış göstermiştir. Üretilen zırhların nükleer reaktörler, nükleer atık depolama
alanları, nükleer tıp gibi radyoaktif kaynakların kullanıldığı birçok farklı alanda kullanılması
mümkün olup [1,2]iyonlaştırıcı radyasyona karşı koruyucu bir zırh; kolay ulaşılabilir, ucuz ve
güçlü mekanik dayanım gibi özelliklere sahip olmalıdır. Çalışmalarda zırh olarak
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betonlar[1,3–5], kompozitler[6–8],
malzemelerincelenmektedir.

camlar[9–11]

ve

alaşımlar[12–14]

gibi

çeşitli

Yapı malzemesi olarak betonvazgeçilmez bir role sahiptir ve betonun çeşitli radyasyon
türlerine karşı iyi bir zırh görevi görmesi çok önemlidir. Betonun yüksek mukavemet, kolay
üretilebilirlik, içeriğinin istenilen şekilde değiştirilebilmesi aranan bir zırh malzemesi
olmasını sağlamıştır[15–17]. Ancak yapılan araştırmalar sonucu zamanla betonların ağır
olması, depremde fazla zarar görmesi, yapıda daha çok alana ihtiyaç duyması, priz süresinin
uzun olması, içerisindeki boşluklar ve yüksek su içeriği nedeniyle özellikle gama ışınlarını
kuvvetlendirebileceği dezavantajları araştırmacıları yeni alternatif malzemeler üretmeye
yönlendirmiştir [18] . Çimento esaslı betona nazaran son dönemde yapı malzemesi olarak
kullanımı araştırılan polimer betonlar; hafiflik, esneklik, kolay şekillendirilebilirlik, dayanım
ve durabilite gibi üstün özelliklere sahip olmaları nedeniyle araştırmacıların
dikkatiniçekmektedir[19–21]. Polimer matrislikompozitlerintemel bileşeni reçinelerdir. En
çok kullanılan reçinelerdenbiri, kolay işlenebilmeleri, yüksek yalıtkan özellikgöstermeleri,
oda koşullarında sertleşebilmeleri, hızlı çaprazbağ oluşturabilmeleri ve ekonomik olması
nedeniyle doymamış polyesterlerdir[22- 23].Polimer matrisinde dolgu maddesi olarak ağır
metal oksitlerin kullanılması, malzemenin fiziko-mekanik ve radyasyondan koruyucu
özelliklerini iyileştirebilmektedir[24]. Uygun dolgu maddelerinin seçimi ve bunların
konsantrasyonu, kompozitin nihai özelliklerini ayarlayabilmektedir[25-26]. Polimer beton
özelliklerinde polimer matrisin özellikleri çok önemli olup genelde matrise eklenen dolgu
maddelerinin beton özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fakat matrisi oluşturan
bileşenler ve bunların optimum oranlarının belirlenmesi de üzerinde önemle durulması
gereken bir noktadır.
Literatür çalışmları incelendiğinde farklı Mekp ve kobalt oranları kullanılarak elde edilen
numuneler üzerinde yapılan basınç dayanımı sonuçları incelendiğinde en yüksek basınç
dayanımı değeri %1 Mekp oranı + %0,2 kobalt oranı kullanılarak üretilen numunelerden elde
edilmiş [27]. Yapılan bu çalışmada bu orana bağlı olrak Mekp oranı %1 olarak sabir tutulmuş
olup kobalt miktarı polyester miktarının ağırlıkça yüzdesi olrak değiştirilmiştir.
Buna bağlı olarak yapılan bu çalışmada polimer betonların matrisi olarak kullanılan
doymamış polyester reçinenin sertleşmesinde en çok kullanılan kobalt oktoatın, polimer
betonların mekanik ve radyasyon zırhlama özelliklerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Öncelikle üretilen polimer betonların fiziko-mekanik, ultra ses geçişi ve basınç dayanımı
özellikleri tespit edilmiştir. Ardından Ba-133, Cs-137 ve Co-60 radyoaktif kaynaklarından
yayınlanan 59-1334 keV foton enerjileri ile ışınlanan numunelerin transmisyon ölçümlerinden
elde edilen sonuçlarla kütle azaltma katsayısı, yarı kalınlık değeri ve etkin atom numarası gibi
gama ışını zırhlama parametreleri elde edilmiştir.
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MATERYAL ve METOD
MATERYAL
Bu çalışmada matris olarak doymamış polimer reçine, sertleştirici olarak Mekp (metil etil
keton peroksit), reaksiyon hızlandırıcı olarak kobalt ve üretilen numunelerin kalıptan
çıkarılması için kalıp ayırıcı vaks kullanılmıştır.
Reçine :Polimerkompozit üretiminde reçine olarak döküm tipi doymamış polyester reçine,
Kullanılan polyester reçinenin özelikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge-1. Polyester reçine özellikler
TEST
Renk
Yoğunluk
Asit Değeri

METOD
ISO 2211
ISO 1675
ISO 2114

DEĞER
Açık gri, Opak
1.113 gr/cm3
11 mg KOH/gr

Vizkozite 1 Brookfield
Jel süresi
Monomer Oranı

ISO 2555
ISO 2535

1450 cp
16’

-

%33

Parlama Noktası

Abel - Pernsky

34 oC

Mekp: Metil, etil, keton ve peroksit karışımı içeren bir üründür. Mekp reçinelerin
sertleştirilmesi için kobalt hızlandırıcısı varlığında uygulanmaktadır. Mekp’in özellikleri
Çizelge 2’de verilmiştir.
Kobalt: Reçinelerin oda sıcaklığında kürlenmesi için kullanılmaktadır. Kobalt’ın özellikleri
Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2.Mekp ve kobaltın özellikleri
Ürün Kodu

AKPEROX A1

Ürün Kodu

Kobalt Oktoat
(%6)

Ürün tanımı

Metil Etil Peroksit
karışımıdır.

Yoğunluk gr/cm3

0,98

Yoğunluk gr/cm3

1,16

Renk

Berrak sıvı

Renk

Renksiz

Co Metal (%)

10

Aktif Oksijen İçeriği
(%)

9,4-9,6

Toplam katı (%)

63

Peroksit İçeriği (%)

40

-

-
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Metod
Polimer Beton üretimi
Yapılan çalışmada, polimer beton numunelerin üretiminde doymamış polyester reçine
kullanılmıştır. Doymamış polyester reçinenin polimerizasyonreaksiyonunun başlamasında
Mekp (metil etil keton peroksit), reaksiyon hızlandırıcı olarak kobalt kullanılmıştır. Yapılan
kobalt oktoat mekanik ve radyasyon zırhlama özeliklerini belirlemek için Mekp miktarı sabit
(%1) tutulmuş olup, kobalt oktoat miktarı doymamış polyester reçinenin farklı (%0.2, 0.4,
0.6, 0.8 ve 1) oranlarında kullanılmıştır. Üretilen polimer beton numuneler Şekil 1’de
gösterilmiştir. Doymamış polyester reçineye belirlenen oranlarda Mekpve kobalt eklenerek
üretilen malzeme kalıplara dökülmüştür. Kompozit numunelerden her bir grup için 3 tane
5×5×5 cm’lik küp ve 2cm çapında 1cm kalınlığında plak numuneler üretilmiştir. Üretilen
numuneler Şekil 1’de gösterilmiştir Polimer beton numuneler 7 gün oda sıcaklığında kür
edildikten sonra deneysel aşamalara geçilmiştir.

Şekil-1. Üretilen polimer beton numuneler

BULGULAR VE TARTIŞMA
Fiziko- Mekanik Özellikler
Birim Hacim Ağırlık (BHA) Sonuçları
Birim ağırlık deneyiTS EN 1015-10 (2001)‘e [28]göre yapılmış olupdeğerler Şekil 2’te
verilmiştir. Şekil 2’deki değerler incelendiğinde kobalt miktarının artmasıyla birim hacim
ağırlık değerlerinde artış meydana gelmiştir. Meydana gelen artış miktarı çok düşük olup
%0,53 ve %0,94 arasında değişmektedir.
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Şekil-2. Polimer Beton BHA Değerleri

Ultrases Geçiş Hızı Deney Sonuçları
Ultrases geçiş hızı deneyi ASTM C 597, (1997) [29]’e göre yapılmış olup, faz malzemesi
oranının ultrases geçiş hızı değerleri üzerindeki etkisi Tablo 3’de verilmiştir. Ultrases geçiş
hızı verileri incelendiğinde en yüksek değerler %0.2 kobalt katkılı numunelerden elde
edilirken, kobalt miktarının artmasıyla %0.2 kobalt katkılı numuneye göre %0.7-%2.8
arasında azalma meydana gelmiştir.

Şekil-3. Polimer Beton Ultrases Geçiş Hızı Değerleri
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Basınç Dayanımı Deney Sonuçları
Basınç dayanımı deneyi TS EN 12390-3 (2010) [30]’e göre yapılmış olup elde edilen deney
sonuçları Şekil 4’de verilmiştir. Mekanik özellikler açısından %0.2kobalt katkılı polimer
beton numunelerde en yüksek basınç dayanımı elde edilirken en düşük değerler %1 kobalt
katkılı polimer beton numunelerden elde edilmiştir. %0.2 kobalt katkılı numunelere göre
gruplarda azalma miktarı yaklaşık olarak %1.3-11.48 arasında değişmektedir. Bu sonuç
basınç dayanımı için %1 Mekpve %0.2 kobalt miktarı için en iyi dayanım değerini sağladığı
görülmektedir. Bu sonucun sonraki yapılacak çalışmalar için kullanılabilecek optimum oran
olabileceği söylenebilir.

Şekil-4. Polimer Beton Basınç Dayanımı Değerleri

Radyasyon zırhlama özellikleri
Çalışmanın bu bölümünde üretilen numunelerin gama ışını zırhlama özelliklerinin
belirlenmesinde tüm gruplar için 2cm çapında 1cm kalınlığındapolimer beton numuneler
üretilmiştir. Farklı katkı miktarlarının kullanılmasının amacı, radyasyon zayıflatıcının
polyester yapı üzerindeki etkisinin daha iyi değerlendirilmesini sağlamaktadır. Çizelge3’te
üretilen numunelerin elemental kompozisyonu listelenmektedir.
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Çizelge 3. Kimyasal içerik
Kod
K%0,2
K2%0,4
K3%0,6
K%0,8
K%1

Co
0,01185
0,02366
0,03543
0,04715
0,05882

Kimyasal İçerik (%)
C
H
60,23883
4,48574
60,24441
4,49647
60,24998
4,50715
60,25552
4,51779
60,26105
4,52839

O
35,26357
35,23545
35,20743
35,17953
35,15173

Farklı oranlarda kobalt katkılı beş farklı polimer beton numunesinin kütle azaltma katsayı
(μ/ρ) değerleri deneysel olarak 59.54-1334 keV foton enerji aralığında ölçülmüştür. Ayrıca
yapılan çalışmada mevcut deney düzeneğini doğrulamak için, polimer betonların μ/ρ değerleri
WinXCOMyazılımı kullanılarak teorik olarak değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada elde
edilen μ/ρ değerleri, deneysel ve teorik olarak Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil-5. Polimer Beton Kütle Azaltma Katsayısı Değerleri

Şekil 5’te üretilen polimer betonlar grupları için, kütlesel azaltma katsayılarının, teorik ve
deneysel değerlerinin foton enerjisine karşı değişimi verilmiştir. İki sonucun tüm numuneler
için birbirleri ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Düşük enerjilerde μ/ρ değerleri en
büyük değerlerini almaktadır. Çünkü düşük enerjilerde fotoelektrik soğurma etkili
olduğundan fotonların madde ile etkileşim tesir kesiti Z4-5/E3,2 ile orantılıdır. Enerji
değerlerinin artmasıyla μ/ρ değerleri hızlı bir şekilde azalmaktadır. Orta enerji bölgesine
gelindiğinde (E>0,1 keV), Compton saçılması baskın hale gelir ve Compton saçılmasında
madde ile etkileşim tesir kesiti Z/E ile orantılıdır. Bu nedenle μ/ρ değerleri düşük enerjilerin
aksine bu bölgede çok daha yavaş bir azalma gösterir. Çünkü bu bölgede meydana gelen
ikincil saçılmalar fotonların madde içerisinde yığılmasına sebep olmaktadır. Şekil 5’ten %0.2
oranında kobalt katkılı polimer betonun daha büyük μ/ρdeğerlerine sahip olduğu açıktır.
Şekil 6’daüretilen polimer betonlar grupları için, HVL değerlerinin, teorik ve deneysel olarak
foton enerjisine karşı değişimi sunulmuştur. Şekil 6’dan foton enerjisi arttıkça HVL
değerlerinin arttığı ve azalan kobalt konsantrasyonunun HVL değerlerini azalttığı dikkat
çekmektedir.
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9
8
keV

HVL(cm)

7

59.5412
356.017
1173.237

80.9971
511.0034
1332.501

6
5
4
3
K%0,2

K%0,4

K%0,6

K%0,8

K%0,1

Kobalt içeriği

Şekil-6. Polimer Beton HVLDeğerleri
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Şekil-7. Polimer Beton ZeffDeğerleri

Kompozit malzemeler içeriğinde birden fazla bileşen barındırdığından, böyle kompleks
malzemelerin atom numarası tek bir sayı ile verilemez. Bu nedenle gama radyasyonu zırhlama
özellikleri incelenirken etkin atom numarası (Zeff) kavramına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil
7’de polimer betonların Zeff değerlerinin foton enerjisi ile değişimi görülmektedir. Düşük
enerjilerde Zeff değerleri en büyüktür. Artan foton enerjisi ile 400 keV civarına kadar hızla
düşüş gösterir. Bu durum kütle azaltma katsayısında açıkladığımız üzere fotoelektrik soğurma
etkileşiminin sonucudur. Orta enerjilerde tüm polimer betonlar için Zeffdeğerlerinin değişimi
neredeyse sabittir. %0.2 Kobalt katkılı beton en büyük Zeffdeğerlerine sahiptir. Tüm
parametreler değerlendirildiğinde % 0.2 Kobalt katkılı polimer beton diğer numunelere
kıyasla daha iyi radyasyon azaltma kapasitesine sahip olduğu söylenmektedir.

SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada polimer betonların ana katalizörlerinden biri olan kobalt octoate’nin
polimer betonun mekanik ve radyasyon zırhlama üzerindeki etkisi incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.


Kobalt miktarının artmasıyla polimer beton gruplarının birim hacim ağırlık
değerlerinde artış meydana gelmiştir. Meydana gelen artış miktarı önemli
gözükmemekle birlikte %0.53 ve %0.94 arasındadır.



En yüksek ultrases geçiş hızı değerleri, %0.2 kobalt katkılı numunelerden elde
edilirken, kobalt miktarının artmasıyla %0,2 kobalt katkılı numuneye göre % 0.7-%2.8
arasında azalma meydana gelmiştir.
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En yüksek basınç dayanımı değeri %1 Mekp+ %0.2 kobalt katkılı polimer beton
numunelerinden elde edilmiştir.



Yapılan radyasyon zırhlama deneylerinden, teorik ve deneysel hesaplamaların
birbirleri ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür.% 0.2 Kobalt katkılı polimer beton
diğer numunelere kıyasla daha iyi radyasyon azaltma kapasitesine sahiptir.



Ayrıca farklı reçine türü ve farklı oranlarda Kobalt Octoate kullanılarak çalışmaların
yapılması ile polimer kompozitlerin mekanik, radyasyon zırhlama ve ayrıca durabilite
özelliklerinin saptanması sonraki yapılacak çalışmalara tavsiye edilebilir.
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ABSTRACT
This paper investigates the design of a fractional order PID controller for an active suspension
system. A quarter car vehicle models with two-degrees-of-freedom has been modeled.
Improving the dynamic performance of an automobile suspension system is considered as the
main demand for comfortable and safe passenger travelling. The minimization of car body
displacement and oscillation time after exposure to road disturbances have been adopted in
this work due to their contribution in raising the car holding and stability. The improvement in
these features was maintained via a robust control methodology using the novel fractional
order PIλDDμ control configuration which involves a standard derivation joined to fractional
order integral and derivative actions. The fractional order integral and derivative of orders λ
and μ are approximated with rational functions using the singularity function method.
Simulation outcomes indicate a considerably improved performance of the active suspension
system with the fractional order PID controller over the traditional PID.
Keywords: Fractional order control, fractional order operator, FOPID controller, quarter car
suspension system

INTRODUCTION
In recent years, it is remarkable to see the increasing number of studies related to the theory
and application of fractional order controller (Dulău et al. (2019), Ladaci and Charef
(2002),(2006), Deghboudj et al. (2021)), especially fractional order PID controller applied in
many areas of science and engineering (Seghiri et al. (2019), Shah and Agashe (2016), Silas
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and Bhusnur (2017)). Since the first design of Podlubny (Podlubny, 1999), many fractional
order PID-like structures and parameter tuning techniques have been proposed in literature.
Numerous fractional order PID control studies considered mechanical systems applications
(Pal Singh et al. (2015), (2017)) and particularly on quarter car suspension system (Karam.
and Awad, 2020).
Many works in the past decade were accomplished in order to design, model, and control the
active suspension system (Khelas et al. 2019). In (Kumar, 2008), the authors attempted to
develop an active car suspension system using the traditional PID control to achieve improved
dynamic characteristics in suspension system deflection. Controller tuning was conducted
using the Zeigler and Nichols method. In (Mouleeswaran, 2012), the active suspension system
improvement was achieved by considering the frequency analysis for the rode disturbances
imposed on the system. The tests showed the applicability of the PID control as an active
mechanism.
There are many factors that need to be considered for raising the car holding and stability in
the road with passengers travelling comfort. The minimum car body displacement and
minimum oscillation time after exposing to road disturbances have a contribution in raising
the car holding and stability. These active suspension system characteristics can be achieved
by using a robust control methodology to satisfy the required characteristics.
The aim of this work is to design a FOPID control configuration, for the quarter car
suspension system, in order to obtain the desired performance .The proposed fractional order
controller combines an integer order derivative action with a couple of fractional order
integral and derivative operators.
This paper is organized as follows. Section II comprises two main parts: the fractional order
systems definitions and the approximation methods are presented. In section III the active
suspension system modelization is presented. In Section IV, the FOPID controller is
presented. The system modeling is implemented by MATLAB Simulink. Simulation results
of FOPID application are given in Section V. To complete the paper conclusions and
discussions are added in Section VI..

FRACTIONAL ORDER SYSTEMS
A. Fractional Calculus and fractional order systems
Fractional calculus where the integration and differentiation are arbitrary (fractional) order is
an old concept that dates back to Cauchy, Riemann Liouville and Leitnikov in the 19th
century. Fractional calculus is extending of the concept of integer order integral and
derivative, the fractional integral and derivative have been defined. Fractional order calculus
also provides a good tool for describing dynamic process. In a general way, fractional order
calculus refers that orders of differentials and integrals can be arbitrary or fractional (Tang et
al. (2015), Bourouba et al. (2018)).
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(1)
Here,𝑡0 is the initial value,𝛼 is the fractional order which can also be complex, and R(q) is the
real part of the fractional order.
There are several definitions for fractional order derivatives of which three most commonly
used definitions are the Grünwald–Letnikov’s, Riemann–Liouville’s, and Caputo’s derivative
definition.
If f(t) is a continuous time function, for the order n where 𝑛∈[0 1], there are some definitions
for fractional derivatives of f(t) (Podlubny, 1999):
- The Grünwald–Letnikov’s derivative definition can be written as;

(2)
Where, h is the sampling period with the coefficients
coefficients (2) is given as follows

verifying

where the

The Caputo’s derivative definition has the following Form;

The Riemann–Liouville’s mth derivative of function f(t) is described as,

Where n is the first integer larger than m
is the gamma function.
In the analysis and synthesis of automatic control systems, the Laplace transform method is
used commonly.
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The Laplace transform of the differ-integral operator
is given by the expected form (Ladaci & Charef, 2006):

Where F(s) = £ {f (t)} is the normal Laplace transformation, n is integer that satisfies
n-1<γ≤ n.
A fractional-order system is defined by the system which is better described by the fractional
order mathematical models. Contrary to the conventional approach, the fractional-order
system has the transfer function of an arbitrary real order.
B. Approximation method
Many approximations methods have been developed in the fractional calculus literature. The
most popular are those of Charef called the singularity function method and Oustaloup’s
method (Bourouba et al. 2018).
The singularity function method is based on the fractional order poles powers function
approximation in the frequency domain with a rational one. This method is very easy to
implement and is based on the approximation of a function of the form:

where λ is a positive number such that
fractional operator can be approximated as,

. In a given bandwidth

With

And

, is the cutting frequency given by,
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, this

And

is the maximal error in dB. The singularities are given by:

with,

The order of approximation N is computed by fixing the frequency band of work, specified by
, so that:

This leads to:

ACTIVE SUSPENSION MODEL
The two degrees of freedom quarter model shown in Figure 1is the most commonly used
model in the design studies foractive suspension system. The simplest representation of
aquarter vehicle model consists of a spring, damper andhydraulic or pneumatic actuators,
which provide the desiredforce (controller actuator, Ua) in the suspension system, connecting
the body to a single wheel, which is in turnconnected to the ground via the tire spring.
Figure 1 illustrates the schematic representation of the closed-loop active car suspension
system (Karam & Awad, 2020). The active suspension system is dynamically represented by
the following Eqs. (1) and (2)
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Figure 1 Quarter car active suspension system schematic diagram.

Table 1 Parameters of a quarter active car suspension system

The parameters of a quarter active suspension system with respect to the static equilibrium
position, as given by Karam & Awad (2020) are shown in Table 1.

FRACTIONAL ORDER CONTROLLER
A. Standard PID control
The closed-loop system is initially tested with the PID controller.A proportional-integralderivative controller is a common feedback loop component in industrial control systems. The
difference (or "error" signal) is then used to adjust some input to the process in order to bring
the process' measured value back to its desired set point. PID controllers do not require
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advanced mathematics to design and can be easily adjusted (or "tuned") to the desired
application, unlike more complicated control algorithms based on optimal control theory.
Figure 2 is the block diagram of the PID controller. Kp , Ki and Kd are the parameters to be
varied to tune the controller for the required performance of the system.

Figure 2. PID controller

The controller’s parameters are obtained by trial and error, With: Kp
Kd=3.20.

=

3.055,

Ki=0.1,

The values of Kp, Kd, and Ki will give a stable operation of the system, and the result is
shown in Figures 5-10.
B. Proposed Fractional Order PIλ D-Dμ Control
In 1999, Podlubny introduced the concept of the FOPID controller. The primary difference
between a PID and FOPID controller is that the order of integral and derivative in the FOPID
is non-integer. This enhancement led to the generation of a nonlinear PID controller. By
depending on this attribute, the extra degrees of freedom in obtaining the tuned parameters
leads to the utmost dynamic performance of the FOPID in comparison to the conventional
PID controller as presented by Tepljakov et al. (2013) and by Taher et al. (2014).
In this paper, a new tuning method for fractional order proportional, integral and derivative
(PIλDDμ) is proposed, in order to decrease a car body displacement and oscillation time after
exposing to road disturbances. The general form of a feasible FOPID controller is presented
in figure3.
𝐾𝑝

E

1⁄
𝑆𝜆
S

𝐾𝑖

𝑆𝜇

Ʃ

U

𝐾𝑑

Figure 3. The block diagram of FOPID controller
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Where the controller parameters are the same as those presented for the PID controller in the
previous section and λ represents the fractional integral effect’s order, μ represents the
derivative effect’s order.

SIMULATION RESULTS AND DISCUSSION
The transient responses of both passive and active suspension system are determined in time
domain. Time domain analysis is carried out for different road inputs like step input (pot hole),
and sinusoidal road input. The results of the both have been presented and their hysteric

behavior has been studied. Results show that by applying a controller the desired effect can be
reached.
A. Step Input
The step input characterizes a vehicle coming out of a pot hole. The pot hole has been
represented by a step height of 0.1m.
𝑤={

0
0.1

⇒𝑡≤1
⇒𝑡>1

The mathematical model is being simulated in the MATLAB Simulink environment. Figure 4
shows the Simulink model of a quarter active car suspension system.

Figure 4. Simulink model for active quarter car suspension system

The dynamic of the car body displacement, wheel travel displacement, suspension travel, car
body acceleration, control signal and error for the car is shown in Figures 5 to 10 respectively.
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Figure 5. Car body displacement for input Zrt= 0.1 m

Figure 6. Wheel travel displacement for input Zrt= 0.1m

Figure 7. Suspension travel for road input Zrt= 0.1 m
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Figure 8. Car body acceleration for road input Zrt= 0.1 m

Figure 9. FOPID-IOPID control signal
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Figure 10. FOPI-IOPID error

It is clear that the output position of the passive suspension system is not acceptable as it
shows high oscillations with large overshoot.
From the results of Figures 5, 6, 7 and 10, it can be concluded that the best controller for the
active suspension system is the FOPID controller. The enhancement in the active suspension
system appears dynamically in its overshoot and settling time in comparison with the IOPID
controllers.
In Figures 9, the active suspension required a high supply of current.
Table 2. Performance of the different controllers for the suspension system

The results showed that FOPID controller parameters performed better than the PID
controller.
B. Sinusoidal Bumpy Road Input
The sine wave is determined by its amplitude and its frequency number.
O(t) = Amp*Sin(Freq*t+Phase) + Bias
With Amp=0.1m.
The mathematical model is being simulated in the MATLAB Simulink environment Figure 4.
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The dynamic of the car body displacement, wheel travel displacement, suspension travel, car
body acceleration, and control signal for the car is shown in Figure 11 to Figure15
respectively.
From Figures, the active suspension system is better than the passive suspension system in
terms of peak overshoot and settling time for the car body displacement and car body
acceleration (Ride comfort), suspension travel (Rattle space) and wheel travel (Road holding)
for sine road profile.

Figure 11. Car body displ. for road sine Amp= 0.1 m

Figure 12. Wheel travel displ. for road sine Amp= 0.1 m
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Figure 13. Suspension travel for road sine Amp= 0.1 m

Figure 14. Car body acceleration for road sine Amp= 0.1 m

Figure 15. FOPID-IOPID control signal
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CONCLUSION
In this paper, the minimum car body displacement and minimum oscillation time after
exposing to road disturbances (cusp or holes) is controlled using a proposed PID and
fractional order PID controller in order. The novel fractional order PIλD-Dμ control
configuration involves a standard derivative joined to fractional order integral and derivative
actions. λ and μ approximated with rational functions using the singularity function method
are introduced. Simulation results are proved the FOPID controller provides a faster speed
response of the suspension system with smaller overshoot, shorter setting time, and shorter
rise time than the PID controller.
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BIOCONVECTION IMPACT ON THE OLDROYD-B NANOFLUID FLOW OVER
AN INCLINED STRETCHING CYLINDER WITH THERMAL, SOLUTAL AND
MICROORGANISM DENSITY STRATIFICATION
W. Shiburi, H. Sithole, and S. Shaw

ABSTRACT
This study is aimed to investigating the impact of bioconvection on the Oldroyd-B nanofluid
flow over an inclined stretching cylinder with thermal, solutal and microorganism density
stratification. The mathematical modeling is based on momentum, energy, nanoparticle
concentration, and microorganisms’ equation. A new computational technique, namely
successive local linearization method (SLLM), will be used to solve nonlinear coupled
differential equations.
Keywords: Gyrotactic Microorganism, Oldroyd-B Nanofluid, Inclined stretching cylinder,
Magnetic field, Chemical reaction, Triple stratification, Thermal stratification, Solutal
stratification, Density of motile microorganism

Figure 1:Schematic diagram of the problem (Roughly : Hayat et al. [1].

INTRODUCTION
MATHEMATICAL MODELLING OF THE PROBLEM
We have considered an inclined stretching cylinder in an angle α with the horizon. The
cylindrical coordinate system (r,θ,x) is considered for the simplicity. The radial direction is
represented by r and x-coordinate along the axis of the cylinder. Oldroyd-B nanofluid flowing
past through the inclined stretched cylinder suspension of gyrotactic microorganism of radius
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R. The fluid experience a magnetic field B0. Influences of the linear radiation, heat generation
/ absorption, viscous dissipation are taken into account. We considered a Casson nanofluid
boundary flow over an inclined stretching cylinder suspension of gyrotactic microorganism.
Considered the nanoparticle concentration is less than 1% of the solute and hence the
suspension is stable Hillesdon and Pedley [3]. Moreover assume that the presence of
nanoparticles will not disturb the direction of swimming and velocity of the microorganism.
For the simplicity, assume that the shape of the microorganism is uniform and no production
of extracellular polynomial on the surface of the microorganism. As per the living condition,
the temperature of the solute will be considered always less than 420C (Sarkar et al. [2]).
Cartesian coordinate system is considered with x-axis along the surface of the plate and y-axis
is normal to the surface.
Oldroyd B fluid can be represent in the following constitutive equation form as
𝑇 = −𝜌Ι + 𝑆

(1)
𝑆 + 𝜆1

𝐷𝑆
𝐷𝑡

= 𝜇 (𝐴1 + 𝜆2

𝐷𝐴2
𝐷𝑡

)

(2)
with T, p, I, S, µ, λ1 and λ2 as stress tensor, pressure, identity vector, extra stress tensor,
dynamics viscosity, relaxation time and retardation time, respectively. However, the ReivlinEricksen tensor
(A1)s defined as [4]
A1 = ∇V + (∇V)T,

(3)

V = [u, v, w],

(4)

where V is the velocity vector. The present problem is a steady-state flow problem and hence,
time derivative terms are absent in the system. Utilizing the Oberbeck-Boussinesq
approximation, the continuity, momentum, nanoparticle concentration and concentration of
the motile microorganism can be written as
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where u and v are the respective velocities along axial (x) and radial (r) directions. λ1 is the is
the relaxation time coefficient, λ2 is the retardation time coefficient, ν is the viscosity, ρp is the
density of the nanoparticle, ρf is the density of the base fluid, ρp is the density of the perticle,
ρm is signify motile microorganism particles density, g is the acceleration due to gravity. The
respective ambient temperature, concentration of the solute and concentration of the motile
microorganism are T∞, C∞ and N∞. βT is the volume expansion coefficient of the fluid, γ is the
average volume of a microorganism. The respective temperature, concentration of the solute
and the density of the motile microorganism are defined by T, C and N. τ = ε(ρc)p/(ρc)f with
(ρc)p as effective heat capacity of the nanoparticle material and (ρc)f as heat capacity of the
fluid, Q0 is the dimensional heat generation / absorption coefficient, DB and DT is the
Brownian diffusion coefficient and thermophoresis diffusion coefficient, respectively, Cp is
the specific heat at constant pressure, k0 is the chemical reaction coefficient. ∆C = Cw − C∞ is
the characteristic nanoparticle volume fraction, b is the chemotaxis constant and Wc is the
maximum speed of the cell during swimming in the nanofluid. However, the product bWc is
assumed to be constant. The boundary conditions of the present system is
,
at r = 0,
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,
,

as r →∞.

(10)

The following transformation is used to make the governing equations are nondimensional,
as,

(11)
Using the above transformation, the governing equations is written as,

where the nondimensional constants are curvature parameter
number in terms of relaxation time
=

, the Deborah

, Deborah number in terms of retardation time Υ

, mixed convection parameter

, buoyancy ratio parameter

, bioconvection Rayleigh number
number

, radiation parameter

, Prandtl

, the heat generation coefficient

, Brownian motion parameter
, thermophoresis parameter
, Lewis number
stratification parameter
Peclet number

, the thermal stratification
parameter

, chemical reaction parameter
, bioconvection Lewis number
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, the solutal
, bioconvection

, density ratio of the motile microorganism Ω =

, density stratification

parameter of motile microorganism
. It is remarked that for β = 0, the fluid model is
converted to Maxwell fluid model while for β = Υ = 0 results viscous case. The related
boundary condition can be written in the non-dimensional form as
f = 0, f′ = 1, θ(0) = 1 − ST, ϕ(0) = 1 − SC, χ(0) = 1 − SN,

at η = 0,

f′ → δ, f′′ → 0, θ → 0, ϕ → 0, χ → 0,

as η →∞,

with thermal stratification constant

, solutal stratification constant

micoorganism density stratification constant

and stretching ratio

(16)
,
.

The significant physical quantities are local Nusselt number Nux, the local Sherwood number
Shx and the local density of the motile microorganism in terms of the dimensionless
temperature gradient at the surface θ′(0), the dimensionless nanoparticle concentration
gradient at the surface ϕ′(0) and dimensionless motile microorganism density gradient at the
surface, respectively as
(17)

,
(
(
with local Reynolds number

.
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ABSTRACT
Climate Change (CC) poses a serious threat and challenge to the sustainability of Morocco's
arid rangelands and the pasture-based small ruminant rearing, which is the backbone of the
economy of local rural households. Extensive livestock raising is increasingly vulnerable to CC
due to the low adaptive capacities of pastoralists and its over reliance on climatic conditions.
The high plateaus of eastern Morocco, which are one of the largest pastoral ecosystems
nationwide, have experienced in recent decades, proven signs of climate change highlighted by
the significant reduction in annual precipitation and the increase in annual average temperature
and frequency of droughts. This paper investigates the main adaptation strategies undertaken
by pastoralists and identifies the key factors that affect their choosing of adaptive practices
among a set of available adaptation options. Collected data were analyzed using descriptive
statistics, Kruskal-Wallis test and binary probit regression analysis.
Results showed that the most frequently used adaptation practices toward climate variability
and change were : mixed livestock-crop farming (83%), benefit from public agricultural
programs (79%), diversification of herd composition (78%), the practice of veterinary care
(57%), storage of animal feed (48%), climate insurance (48%), purchase supplemental feed by
selling animals (47%) and herd mobility (40%). Furthermore, there was a significant difference
in the frequency of adoption of CC adaptation measures, according to the categories of
pastoralists (χ2 = 12.211, DF = 2, p = 0.002) due to a strong dissimilarity between small and
large herders. Therefore, the larger the herd size of a livestock producer, the greater the
adoption' frequency of adaptation practices and their diversity. The regression models revealed
that the main factors influencing significantly the decision of pastoralists to adopt specific CC
adaptation strategies were: Agroecological zone, educational level of household head, access
to credit, perception of changes in rainfall and temperature, training, herd size, equipment, age,
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household income and distance to market. Therefore, CC public policy aimed at strengthening
the resilience of pastoralists should take into account these above-mentioned determinants and
support in priority the small herders, who represent the most vulnerable group, in order to
protect them against the adverse effects of climate change and extreme weather events.
Keywords: Climate change, Livestock producers, Sustainability, Vulnerability, Adaptation,
Resilience, Determinant, Binary probit regression, Arid rangelands.

INTRODUCTION
Morocco’s rangelands cover more than 500,000 km2 (Bechchari et al., 2014) and are mostly
located in arid areas (Mahyou et al., 2016). The high plateaus of eastern Morocco (HPEM) are
one of the largest pastoral ecosystems in Morocco spanning around 3.5 million hectares, or 10%
of the total area of pastoral zones nationwide. Since the 1970s, the climate of this region
experienced proven manifestations of climate change (CC) giving rise to warmer and drier
weather conditions (Born et al., 2008). Indeed, the amounts of annual precipitation have
decreased considerably (Jorion, 2009; Fink et al., 2010; François et al., 2016; Melhaoui et al.,
2018; Snaibi, 2020b), while the temperature and frequency of droughts have increased
(Moroccan Meteorological Office, 2007; Jorion, 2009; NIC, 2009; François et al., 2016;
Melhaoui et al., 2018; Snaibi, 2020b). These trends could continue until the end of the century
(Moroccan Meteorological Office, 2007; Bzioui, 2012; Mokssit, 2012; Schilling et al., 2012;
Maroc, 2016). Rangelands based- small ruminants rearing is the main source of income and
employment for the local population. However, this economic activity shows a high
vulnerability to major changes affecting local climate conditions (Bechchari et al., 2014). These
conditions are characterized by increasingly low and erratic rainfall and recurrent droughts
(Jorion, 2009; Mahyou et al., 2010; Maâtougui et al., 2011; Bechchari et al., 2014; Melhaoui et
al., 2018; Snaibi, 2020b).
Climate change has affected human and natural environments of the study area giving rise to
manifold effects. These include fall in forage production from rangelands and amplified water
stress, leading to a scarcity of fodder and water resources (Mahyou et al., 2010; Maâtougui et
al., 2011), which in turn entrains to increased competition or conflicts over existing pastoral
resources (Bourbouze and El Aich, 2000). In addition, climate change and extremes (droughts)
are one of the main factors responsible for the rangeland degradation in the high plateaus of
eastern Morocco, which has also been generated by overgrazing, clearing and conversion of
rangelands into cultivated lands as well as an inefficient pasture management (Mahyou et al.,
2010; Maâtougui et al., 2011; Schilling et al., 2012; Bechchari et al., 2014). Furthermore,
extreme weather events induced by climate change have increased poverty among poor smallscale pastoralists and rural-urban migration (El Harizi et al., 2005) and exacerbated social
inequalities among livestock keepers, especially during persistent droughts (Schilling et al.,
2012). Thus, in severe droughts, for instance, the vulnerability of small livestock owners is
heightened, as they are unable to buy higher-priced livestock feeds and they face increased
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competition on available fodder resources. Therefore, they are forced to sell part of their herds
to feed the rest of the livestock and provide for their families, engage in temporary wage labor
or even give up livestock rearing and leave for neighboring cities in search of work (Bourbouze,
2000; Bechchari et al., 2014; Snaibi, 2020a). After severe or prolonged droughts, it is very
difficult for small-scale producers to reconstitute their herds. Conversely, large livestock
owners are relatively less dependent on natural resources for the formation of their income,
have the financial means to buy animal feed even in times of crisis, and above all they can
reconstitute their herds once the climatic conditions become more favorable or after the advent
of subsidized feed (Kuhn et al., 2010; Bechchari et al., 2014). Hence, poorest herders with
livestock rearing-based livelihoods are hardest hit owing their increased vulnerability to the
adverse consequences of climate change and extremes (Bechchari et al., 2014; Snaibi, 2020a;
Snaibi and Mezrhab, 2021). Given all these multiple impacts induced by climate change, the
sustainability of extensive livestock farming (based on grazing) and of the entire pastoral
ecosystem of the study area is increasingly compromised. To face or mitigate these adverse
impacts regarding climate variability and change, livestock keepers in the high plateaus of
eastern Morocco have implemented a varied set of coping and adaptation practices. These
include rearing of mixed herds of sheep and goats, agriculture-livestock association, sale of
livestock to buy animal feed, pastoral mobility, destocking, storage of livestock feed,
commercializing of livestock, migration, climate insurance, diversification of income or
livelihoods, use of emigrants' remittances, social networks and intra-community solidarity to
mitigate income shocks and using subsidized livestock feed (Bourbouze, 2000; Bourbouze and
El Aich, 2000; Schilling et al., 2012; Bechchari et al., 2014; Snaibi, 2020a; Snaibi and Mezrhab,
2021). However, livestock producers have adopted these adaptation and mitigation actions
differentially. Indeed, their behavior and adaptive abilities depend on their respective socioeconomic conditions (Bechchari et al., 2014; Snaibi and Mezrhab, 2021). Hence, small-scale
livestock keepers only have the opportunity to implement a limited number of adaptation
measures, thus exhibiting lack of diversity in their adaptation portfolios, and they are more
exposed to the risk of abandoning the livestock production particularly in the event of recurrent
and persistent extreme weather events such the droughts (Bourbouze, 2000; Bechchari et al.,
2014; Snaibi, 2020a).
The CC adaptation literature suggests that adaptation is influenced by a set of factors
(Ouédraogo et al., 2010; Below et al., 2012; Mabe et al., 2014; Tiwari et al., 2014; Berhanu and
Beyene, 2015; Taruvinga et al., 2016; Idrissou et al., 2020; Snaibi and Mezrhab, 2021). They
include the socioeconomic attributes of farmers such as age, education and household size;
institutional factors such as access to credit, training, extension services and the market;
geographic factors or agroecological characteristics (location) as well as perception variables.
The objective of this study is to analyze the major adaptation strategies practiced by the
livestock producers to adapt to CC taking into account their social stratification based on the
size of the sheep herd in ownership and to ascertain the main factors that affect the pastoralists’
choice of CC adaptation strategies to be implemented.
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MATERIALS AND METHODS
Description of the study area
The high plateaus of eastern Morocco (HPEM) are one of the country's most extensive pastoral
ecosystems, covering an area of nearly 35,000 km2. Rangelands-based small ruminant
production is the main livelihood of the local population. Livestock is composed of 1.74 million
sheep heads, 514,500 goat heads and 31,200 bovine heads (DRAO, 2018). Altitude increases
regularly from north to south, ranging from 900 to 1400 m. The climate is of the Mediterranean
type, but under an important influence of the Sahara. The study area is characterized by a
rainfall gradient decreasing towards the South where the climate is of the arid to pre-Saharan
type, while the bioclimatic stage in the North is semi-arid. Precipitation is low, showing high
intra and interannual variability. Average precipitation ranges between 100 (south) and 360 mm
in the northern part (Jorion, 2009). Monthly rains vary in a bimodal pattern with two peaks, one
is fall (October-November) and the other is spring (March-April). From North to South, the
maximum temperatures are, respectively, 39.6 and 45 °C while the minimum temperatures vary
between 0.1 and -9 °C (Snaibi, 2020b). In summer, dry and hot winds, which can cause severe
sandstorms, are frequent (Mahyou et al., 2016). Water resources are very limited. The soils are
of a silty to sandy loam texture, resting on a calcareous crust and their organic matter content
is very low. They are sensitive to wind and water erosion (Mahyou et al., 2016). The plant cover
is dominated by steppe vegetation made up of steppes with Stipa tenacissima, and chaméphytic
steppes with Artemisia herba alba in particular in the northern zone and steppes with
Artrophytum scoparium in the southern part.
Data collection
A two-step sampling procedure was used to select study sites and sample livestock producers
to be surveyed. The first stage involved the purposive selection of three study sites, namely the
northern agroecological site (rural territorial collectivity of Bni Mathar), the intermediate
agroecological site (rural territorial collectivities of Tendrara and Maâtarka) and the southern
agroecological site (rural territorial collectivities of Bni Guil and Abbou Lakhal), based on a
set of criteria: type of climate, altitude, irrigation water potential, the extent of the natural
rangelands (the pastures are wider and more abundant in the intermediate and southern sites
compared to the Northern area) and type of dominant rearing system (semi-intensive in the
northern site while it is more extensive in the other two sites). Following this, in accordance
with the local agricultural extension services, three categories of livestock producers were
identified, based upon the sheep herd size in ownership, which has been chosen as the
discriminating criterion between pastoralists in the study area. Hence, large pastoralist is the
one who owns a herd of more than 300 sheep, medium herder has a sheep herd of between 101
and 300 heads and small-scale herder with a sheep flock not exceeding 100 heads.
Commensurately to the relative representativeness of these three livestock producers’
categories in each selected site, the respondents were selected at random and distributed as
follows: 96 small, 47 medium and 24 large pastoralists.

300

A semi-structured questionnaire was used to collect the necessary information on the socioeconomic characteristics of pastoralists, their perceptions of the main changes in climate and
the frequent climatic hazards that the study area has experienced over the past five decades,
access to institutional services (credit, training, market) as well as the adaptation and coping
practices they have undertaken in response to the negative impacts of climate variability and
change.
Analysis methods
Data on climate change adaptation were analyzed using frequency analysis and Kruskal-Wallis
test. This test was carried out to look for differences in the frequency of adoption of adaptation
practices among the three socio-economic categories of pastoralists (small, medium, large). If
the Kruskal-Wallis statistic is significant, the nonparametric multiple comparison method is run
to determine which categories of pastoralists are different from the others. Indeed, the KruskalWallis test is a suitable method to compare three or more independent samples and check if
these samples come from the same distribution (Ostertagova et al., 2014).
In order to identify the key factors influencing the adoption of the main adaptation practices
used by livestock producers in the high plateaus of eastern Morocco, a binary probit regression
analysis was performed. This regression method was preferred since the response variable is
binary in nature and not fully observed (Salamula et al., 2017). This binary choice model is
based on the likelihood of success of an event, which, in this case, is the decision to embrace a
specific adaptive measure. The empirical model that identifies the factors affecting pastoralists’
adoption of particular climate change adaptation practice can be specified as follows:
Yi = β0 + β1X1+ β2X2 +… + β16X16 + ɛ

(1)

Where: Y= the dichotomous dependent variable indicates whether or not a livestock producer
has adopted the adaptation practice considered; β0: the intercept term; β1- β16: the coefficients
of the predictors to be estimated; i: the choice of the practice; Xi: the explanatory variables, and
ɛ is the error term.
The explanatory variables used in the binary probit regression models are socioeconomic
attributes (age of the livestock keeper, educational level, size of household, number of
equipment owned, livestock herd size, size of cultivated lands and annual total consumption
expenditure as a proxy of household income), institutional factors (access to credit and training,
distance to the market), climate perception factors (perception of changes in rainfall,
temperature and sandstorms) and geographic variables (agroecological location) (Table 1). The
effect of these predictors on the adoption of climate change adaptation strategies differs
according to the measure embraced. The positive or negative sign of the coefficient (β) shows
the direction of the relationship between a given predictor variable (X) and the outcome variable
(Y). Thus, a univariate model was estimated for each choice within a set of nine adaptation
practices largely used by the livestock keepers in the study area, namely herd mobility,
diversification of herd composition, storage of animal feed, practice of veterinary care, fattening
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of livestock, climate multihazard insurance, selling livestock in a good physical condition,
converting livestock capital into real estate investments and engage in temporary salaried
employment.
Table 1. Explanatory variables hypothesized to influence pastoralists' decisions to adopt specific adaptation
measure to climate change
Variables
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

Description
Age
Educational level
Household size
Cultivated area
Sheep herd size
Goat herd size
Cattle herd size
Equipment
Annual total consumption
expenditure (ATCE)

Type
Continuous
Dummy
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Categorical
(Ordinal)

Access to formal credit
Market distance
Training received
Perceived temperature change
Perceived heavy rains
Perception of increased sandstorms
Agroecological site

Dummy
Continuous
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Categorical

Values/Measure
Years
1: Literate and 0: Otherwise
Numbers
Hectares
Heads
Heads
Heads
Numbers
1: Low ATCE <= 26000 MAD; 2: Medium
26001 MAD <=ATCE<= 39000 MAD; 3:
High ATCE>=39001 MAD
1: if access and 0: Otherwise
Kilometers
1: Yes and 0: Otherwise
1: if perceived and 0: Otherwise
1: if perceived and 0: Otherwise
1: if perceived and 0: Otherwise
1: Northern site, 2: Intermediate site, 3:
Southern site

Expected sign
±
+
+
+
+
+
+
+
+

HH: Household head, MAD: Morocco Dirham.

RESULTS AND DISCUSSION
Climate change adaptation strategies according to socioeconomic categories of
pastoralists
To cope with the negative impacts of climate variability and change, livestock producers in the
high plateaus of eastern Morocco, have implemented a varied set of adaptation and coping
practices, the main ones of which are shown in Table 2. Large pastoralists adopted most of the
available adaptation options with higher frequency and presented a rich diversity of adaptation
portfolios, compared to small herders who have engaged in other income-generating activities
in addition to raising livestock such as occasional paid labor, collecting truffles and small trades.
These coping practices are often used to overcome climate-induced risks and other insecurities
sources. Therefore, the larger the herd size of a livestock producer, the greater the adoption'
frequency of adaptation practices and their diversity. According to the Kruskal-Wallis test, there
was a significant difference in the frequency’ adoption of CC adaptation practices within the
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+
+
+
+
+
±

categories of pastoralists (χ2 = 12.211, DF = 2, p = 0.002). Besides, the distribution of the
overwhelming majority of adaptive practices differed significantly between categories of
livestock producers. This lack of similarity in the frequency distributions of adaptation practices
within pastoralists’ categories is due to the presence of a significant difference between small
and large livestock producers (χ2 = 16.667, p = 0.002). Thus, we can conclude that the
differences found between livestock producers with respect to the number and nature of the
adaptation practices implemented, are mainly attributed to differences in wealth status,
expressed in terms of the size of the livestock in ownership. This finding is supported by many
earlier studies (Bechchari et al., 2014; Berhanu and Beyene, 2015; Opiyo et al., 2015; Taruvinga
et al., 2016, Asfaw et al., 2019; Idrissou et al., 2020; Snaibi, 2020b; Snaibi and Mezrhab, 2021).
In fact, holding of large livestock herds represents a sign of pastoralists’ wealth (Watson and
Binsbergen, 2008; Deressa et al., 2009) and provides economic and socio-cultural values
required for adaptation (Opiyo et al., 2015).

Table 2. Distribution of CC adaptation practices in percentage according to pastoralists' categories
Adaptation practices (%)

HPEM Small

Medium

Large

P1

Mixed livestock-crop farming*

83.2

74.0

93.6

100.0

P2

Diversification of herd composition (sheep & goats)

77.8

71.9

85.1

87.5

P3

Integration of irrigated cropping and livestock raising

13.2

8.3

21.3

16.7

P4

Practice of veterinary care*

57.5

44.8

70.2

83.3

P5

Practice of fattening*

30.5

20.8

31.9

66.7

P6

Herd mobility*

40.1

27.1

48.9

75.0

P7

Benefit from public agricultural programs

79.0

75.0

83.0

87.5

P8

Storage of animal feed*

47.9

36.5

63.8

62.5

P9

Purchase supplemental feed by selling animals

47.3

44.8

53.2

45.8

P 10

Selling livestock in a good physical condition *

43.7

33.3

48.9

75.0

P 11

Climate insurance*

47.9

28.1

70.2

83.3

P 12

Engage in temporary salaried employment*

32.9

42.7

27.7

4.2

P 13

Collecting truffles as additional income*

8.4

13.5

2.1

0.0

P 14

Purchase of livestock feed by credit from animal feed' resellers*

22.2

18.8

19.1

41.7

P 15

Converting livestock capital into real estate investments*

40.1

29.2

44.7

75.0

Note: * Significant difference between distributions within the three categories of livestock producers (level of significance: 0.05).
Source: Author's own elaboration.

Factors influencing the pastoralists’ choice of climate change adaptation strategies
The results of the binary probit regression analysis of survey data relating to the main adaptation
measures undertaken by local livestock producers are presented in Table 3 a, b & c. The key
factors, which significantly affected the choices of climate change adaptation practices to be
implemented by pastoralists, were: agroecological zone, educational level of household head,
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access to formal credit, perception of changes in rainfall, temperature and sandstorms, training
received, livestock herd size, equipment, age, household income and distance to market.
From the binary probit regression analysis, it appeared that pastoralists living in different agro
ecological zones have adopted CC adaptation strategies differently. For instance, pastoralists
from the northern agroecological site were 8 times (odds ratio = 8.199) more likely than those
from the other agroecological areas to adopt livestock feed storage and three times more likely
to commercializing livestock in good physical condition. Indeed, the northern site being
endowed with a large groundwater, this has allowed the practice of irrigated agriculture, mainly
fodder crops (barley, oats and alfalfa). Consequently, the availability of on-site forage resources
has prompted many herders to stock livestock feed for use in times of forage shortages in natural
rangelands. In addition, due to its geographical proximity to the capital of the Eastern Region
of the country and above all the existence of an important local livestock market, the livestock
raising system at this site is oriented towards the market. Indeed, this region is a center of
intermediation between the production areas and the regional livestock market of Taourirt.
Also, the relatively high agricultural potential of the northern site has enabled local livestock
producers to be less constrained to engage in temporary salaried employment in addition to
livestock keeping compared to their counterparts on the southern site (reference category). In
contrast, due to their specialization in the extensive raising of small ruminants, pastoralists
belonging to the intermediate agroecological site (rural territorial collectivities of Tendrara and
Maâtarka) were more likely to adopt adaptive strategies related to pastoral livestock
management. Thus, they adopted as adaptive responses the practice of veterinary care on a
regular basis, the sale of animal products in good quality and in good physical condition, and
also the diversification of their herds by raising goats, in addition to sheep species, due to their
characteristics of hardiness, polyfunctionality and the growing urban demand for their meat.
The study found that livestock keepers adapted differently to climate change, depending on the
agroecological contexts in which they live. The differences observed between the three selected
study sites regarding the type of CC adaptation measures implemented there, were principally
due to contrasting biophysical and socio-economic conditions. Thus, the climate change
adaptation responses were found location - specific. This finding corroborated those of many
previous studies (Hinkel, 2011; Below et al., 2012; Nabikolo et al., 2012; Piya et al., 2013;
Tiwari et al., 2014; Atinkut and Mebrat, 2016).
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Table 3a. Binary probit regression results on determinants of livestock producers’ adaptation to
climate change in the high plateaus of eastern Morocco
Diversification of herd
composition
β
Exp (β)
-0.022*
0.978
0.675*
1.964
0.048
1.050
-0.004
0.996

Livestock feed
storage
β
Exp (β)
-0.005
0.995
0.748**
2.113
0.205**
1.227
0.008
1.008

Adaptation practices

Pastoral mobility

Variables
Age
Educational level
Household size
Cultivated area
Livestock herd size

β
-0.008
-0.033
0.061
-0.005

Exp (β)
0.992
0.967
1.063
0.995

0.002
-0.006
-0.042
0.167

1.002
0.994
0.959
1.182

-0.001
0.021*
0.036
0.158

0.999
1.021
1.036
1.171

0.002
-0.005
0.101**
-0.086

1.002
0.995
1.107
0.917

-0.972**
-0.230
-0.592*
-7.232E-5
0.789**

0.378
0.794
0.553
1.000
2.201

-0.512
0.241
0.318
0.001
-1.340**

0.599
1.272
1.374
1.001
0.262

0.821*
1.496**
1.496***
0.008*
-0.743*

2.273
4.462
4.464
1.008
0.476

-0.345
1.188**
-0.016

0.708
3.281
0.984

0.894*
-0.557
-0.179

2.446
0.573
0.836

-0.232
0.523
-0.316

0.793
1.687
0.729

-0.892
-0.972**

0.410
0.378

-0.685
1.413**

0.504
4.107

2.104**
-0.562

8.199
0.570

Sheep herd size
Goat herd size
Cattle herd size

Equipment
Consumption expenditure (ATCE)
Low ATCE <= 26,000 MAD
Medium 26,001 <= ATCE<= 39,000 MAD

Credit access
Market distance
Training
Climate perception
Temperature change
Heavy rains
Sandstorms

Agroecological site
Northern agroecological site
Intermediate agroecological site

Constant
Number of observation
Likelihood ratio chi-square
Prob > Chi Square

-0.011
167
76.836
0.000

0.423
167
60.206
0.000

-3.461
167
109.426
0.000

Note: β: Estimated coefficient; *** P<0.01, ** P<0.05, *<0.1. Exp (β): Exponential beta gives the odd ratio of the outcome variable.

In addition, the change in herd composition and practices of feed storage, animal fattening, and
converting livestock capital into real estate investments were more likely to be adopted when
the pastoralist had a high level of education. This observation was supported by previous
studies, which indicated that education level was a key factor affecting the farmers’ adaptation
in response to CC (Debalke, 2011; Nabikolo et al., 2012; Tiwari et al., 2014; Obayelu et al.,
2014; Opiyo et al., 2015; Ndamani and Watanabe, 2016). In contrast, the “Educational level”
factor has been found to be a non-significant determinant of CC adaptation, according to Arimi
(2014), Balew et al. (2014), Berhanu and Beyene (2015). The credit access had a positive and
very significant effect on the adoption of storage of animal feed and converting livestock capital
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into real estate investments, but negatively influenced the practice of herd mobility. Many
authors have pointed out that access to credit was a determining factor in adapting to climate
change (Debalke, 2011; Balew et al., 2014; Obayelu et al., 2014; Opiyo et al., 2015; Ndamani
and Watanabe, 2016). Contrariwise, Piya et al. (2013) indicated that although this factor had an
important role in climate change adaptation within Chepang households in the rural Mid-Hills
of Nepal, the direction of its influence was negative.

Table 3b. Binary probit regression results on determinants of livestock producers’ adaptation to
climate change in the high plateaus of eastern Morocco
Practice of veterinary
care
β
Exp (β)
0.027**
1.027
0.311
1.365
0.021
1.021
-0.009
0.991

Adaptation practices
Variables
Age
Educational level
Household size
Cultivated area
Livestock herd size
Sheep herd size
Goat herd size
Cattle herd size

Equipment

Livestock fattening
practice
β
Exp (β)
-0.004
0.996
0.627*
1.872
-0.059
0.943
-0.005
0.995

Climate insurance
β
0.006
-0.117
0.074
0.004

Exp (β)
1.006
0.890
1.077
1.004

0.004
-0.001
0.060
0.055

1.004
0.999
1.062
1.057

0.001
0.003
0.013
0.407**

1.001
1.003
1.013
1.503

0.004**
-0.006**
-0.013
-0.124

1.004
0.994
0.987
0.883

-0.192

0.825

0.173

1.189

-0.491

0.612

0.642

1.899

0.626

1.870

0.088

1.091

-0.440
-0.012**
7.223

0.644
0.988
1371.11

-0.347
-0.006
0.963**

0.706
0.994
2.618

0.489
-0.001
-0.255

1.631
0.999
0.775

0.467
-0.495
-0.047

1.595
0.609
0.954

-0.077
-0.743*
-0.301

0.925
0.476
0.740

-0.798*
0.983**
0.754*

0.450
2.671
2.126

0.774
1.370**

2.169
3.934

-0.113
0.142

0.893
1.153

-0.160
-1.135**

0.853
0.321

Consumption expenditure (ATCE)
Low ATCE <= 26,000 MAD
Medium 26,001 <= ATCE<= 39,000
MAD

Credit access
Market distance
Training
Climate perception
Temperature change
Heavy rains
Sandstorms

Agroecological site
Northern agroecological site
Intermediate agroecological site

Constant
Number of observation
Likelihood ratio chi-square
Prob > Chi Square

-2.347
167
129.710
0.000

-0.369
167
74.537
0.000

-1.068
167
78.458
0.000

Note: β: Estimated coefficient; *** P<0.01, ** P<0.05, *<0.1. Exp (β): Exponential beta gives the odd ratio of the outcome variable.
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The results indicated that livestock producers’ perception of long-term changes in climatic
factors (rainfall, temperature and sandstorms) was found to have a significant role in adopting
climate insurance, pastoral mobility, diversification of herd composition and converting
livestock capital into real estate investments as CC adaptation measures. This suggests that
these adaptation practices were specific responses to climate change. Previous studies
highlighted that farmers’ perception with regard to climate change significantly influenced their
adaptation (Debalke, 2011; Piya et al., 2013; Balew et al., 2014; Mabe et al., 2014; Ndamani
and Watanabe, 2016; Snaibi and Mezrhab, 2021). Findings revealed that the “training” factor
affected significantly the adoption of two relevant adaptation techniques, namely pastoral
mobility and livestock fattening practice. Meanwhile, trained pastoralists were less likely to
embrace diversification of herd composition and storage of animal feed. In line, Piya et al.
(2013) and Tiwari et al. (2014) highlighted that the training received by the head of household
enhanced the adoption of improved CC adaptation strategies. On the contrary, Yila and
Resurreccion (2013) underlined that this factor was not a significant determinant influencing
the farmers’ decision to adapt against climate change. Regression analysis results indicated that
the size of livestock herd in ownership had a significant impact on the likelihood of adopting
many CC adaptation practices such as climate insurance, storage of animal feed, converting
livestock capital into real estate investments, commercializing livestock in good physical
condition and the diversification of herd composition. Consistent with this finding, many
previous studies have pointed out that livestock herd size had a positive and significant impact
on the probability of farmers' adopting CC adaptation strategies (Balew et al., 2014; Bechchari
et al., 2014; Berhanu and Beyene, 2015; Opiyo et al., 2015; Snaibi and Mezrhab, 2021). The
livestock producers more endowed with agricultural and transport equipment (trucks, tractors,
water tanks and motor pump) were more likely to adopt livestock fattening practice and
converting livestock capital into real estate investments as CC adaptation measures. This
finding is consistent with other previous studies, which have shown that the ownership of heavy
machinery or agricultural equipment in general, played a positive and significant role in the
rural farming adaptation toward climate change (Hassan and Nhemachena, 2008; Ouédraogo et
al., 2010).
In addition, the age of head of pastoral household positively and significantly affected the
probability that livestock producers will undertake the practice of veterinary care and
converting livestock capital into real estate investments in response to climate change impacts.
Given that the coefficient of the factor “age” relating to the adoption of the diversification of
herd composition was negative and significant, it means that the likelihood of older herders
practicing this traditional adaptation strategy is lower than that of younger pastoralists. Berhanu
and Beyene (2015) found that the age is a very significant factor, with negative sign, influencing
the pastoral households to prefer the implementation of herd mobility and diversification of
livestock species. Obayelu et al. (2014) and Debalke (2011) pointed out that the age of the
farmers was one of the factors affecting the decision to choose the CC adaptation method to put
in place. The results indicated that household income significantly influenced the likelihood of
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adopting animal feed storage and herd mobility as climate change adaptation measures. In
accordance with this finding, household income has been a determining factor that has affected
the adaptation of pastoral communities to climate change (Mabe et al., 2014; Kgosikoma et al.,
2018; Menghistu et al., 2020). Furthermore, pastoralists who have short distances to reach the
market had a higher probability of adopting the regular practice of veterinary care and the
storage of animal feed. Similarly, Hassan and Nhemachena (2008) and Opiyo et al. (2016)
stated that better access to markets was a determinant factor regarding adaptation to climate
change in pastoral systems.
Table 3c. Binary probit regression results on determinants of livestock producers’ adaptation to climate
change in the high plateaus of eastern Morocco
Sale of livestock in
good physical
condition
β
Exp (β)
-0.010
0.990
0.082
1.085
0.003
1.003
0.002
1.002

Adaptation practices
Variables
Age
Educational level
Household size
Cultivated area
Livestock herd size

Investments in real estate

Temporary salaried
employment

β
0.022*
0.618*
0.000
-0.009*

Exp (β)
1.023
1.855
1.000
0.991

β
-0.007
-0.519
-0.031
0.008

Exp (β)
0.993
0.595
0.970
1.009

0.001
0.005
0.069*
-0.058

1.001
1.005
1.072
0.944

0.000
-0.002
0.094**
0.349**

1.000
0.998
1.098
1.418

0.001
-0.004
-0.019
-0.481**

1.001
0.996
0.981
0.618

Low ATCE <= 26,000 MAD

-0.514

0.598

-0.181

0.835

0.582

1.789

Medium 26,001 <= ATCE<= 39,000
MAD

-0.266

0.766

-0.160

0.852

0.267

1.306

0.412
-0.007
0.339

1.510
0.993
1.404

0.556*
0.001
0.163

1.744
1.001
1.178

0.587*
0.005
0.585

1.798
1.005
1.796

-0.571
0.050
0.045

0.565
1.051
1.046

-1.346**
2.498***
-0.010

0.260
12.163
0.990

-0.698
-0.066
0.897*

0.498
0.936
2.452

1.154**
1.345**

3.171
3.840

-0.325
-2.829***

0.723
0.059

-1.833**
-0.726

0.160
0.484

Sheep herd size
Goat herd size
Cattle herd size

Equipment
Consumption expenditure (ATCE)

Credit access
Market distance
Training
Climate perception
Temperature change
Heavy rains
Sandstorms

Agroecological site
Northern agroecological site
Intermediate agroecological site

Constant
Number of observation
Likelihood ratio chi-square
Prob > Chi Square

-0.179
167
66.634
0.000

-1.377
167
104.874
0.000

0.323
167
84.082
0.000

Note: β: Estimated coefficient; *** P<0.01, ** P<0.05, *<0.1. Exp (β): Exponential beta gives the odd ratio of the outcome variable.
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CONCLUSION AND RECOMMENDATION
The study found that there were significant differences among pastoralists in the frequency of
adopting adaptive strategies, primarily due to differences in the size of livestock owned. Large
livestock producers adopted a diverse set of adaptation measures compared to small herders
who implemented available adaptation options at low frequency and exhibited poorly
diversified adaptation portfolios with frequent resort to the occasional salaried work as an
alternative livelihood. In addition, the key factors influencing the choice of the pastoralists of
adaptation practices to be implemented in the face of climate change were socio-economic,
geographic, institutional and perceptual.
In order to improve the adaptive capacity of livestock producers in Morocco’s arid rangelands,
public climate change adaptation programs should take these determinants into account. Since
small livestock producers are the vulnerable group and the hardest hit by the negative impacts
of climate change, government support should therefore target them as a priority, while offering
them appropriate education and vocational training that allow them to secure more skilled and
regular employments.
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ÖZET
Saccharomyces cerevisiae maya türü hızlı çoğalabilme yeteneğinden dolayı yaşlanma
mekanizmalarının anlaşılmasında kullanılan model organizmalardan biridir. S.cerevisiae maya
hücrelerinde replikatif ve kronolojik yaşlanma olmak üzere iki tip yaşlanma mekanizması
bulunmaktadır. Kronolojik yaşlanma mekanizmasında görevli yolaklar ve ilgili genler yüksek
ökaryotlar ile benzerlik göstermektedir. Maya hücrelerinin yaşam süresi iç ve dış etkenlere
bağlı olarak değiştiğinden yaşam süresini etkileyen bitkisel kökenli doğal geroprotektörlerin
belirlenmesi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle çalışmamızda mahlep (Prunus
mahaleb L.) bitkisine ait yaprak örneklerinin farklı çözücüler kullanılark elde edilen özütlerinin
S.cerevisiae maya hücrelerinin çoğalması üzerine etkisi belirlenmiştir. Çalışmada hegzan,
aseton, metanol ve su çözücüleri ile elde edilen yaprak ekstraktlarının farklı konsantrasyonları
kullanılarak maya hücrelerinin çoğalması mikroplaka okuyucu ile belirlendi. Mahlep
yaprağının hegzan çözücüsü ile elde edilen özütünün 0,5M ve üzeri konsantrasyonlarda maya
hücrelerinin üremesini tamamen baskılandığı belirlendi. Aseton ile hazırlanan yaprak
özütlerinin 0,5M altındaki konsantrasyonlarda maya hücrelerinin üremesini pozitif, 0,5M ve
üzeri konsantrasyonlarda ise negatif etkilediği tespit edildi. Mahlep yaprağının metanol ve su
çözücüleri ile elde edilen özütlerinde maya hücrelerinin çoğalmasının kontrol grubunun
üzerinde olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre mahlep yaprağının metanol ve su özütleri
geroprotektif özelliğe sahip biyoaktif maddeler içermektedir. Bu nedenle ilerdeki çalışmalarda
elde edilen özütlerin analizinin yapılarak etken maddelerin belirlenmesi uygun olacaktır.
Anahtar kelimeler: Çoğalma, Yaprak ekstraktı, Prunus mahaleb, Saccharomyces cerevisiae.
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ABSTRACT
Saccharomyces cerevisiae yeast cells have been used as a model organism in recent years to
understand the mechanisms of aging in higher eukaryotes. S.cerevisiae yeast cells have two
different aging mechanisms as replicative and chronological aging. The pathways and related
genes involved in the chronological aging mechanism are similar to those of higher eukaryotes.
Since the life span of yeast cells varies depending on internal and external factors, the
determination of plant-based natural geroprotectors that affect the life span has gained great
importance in recent years. In our study, the mahaleb leaf extracts (Prunus mahaleb L.) were
used for analyzing the effects on yeast growth. The yeast growth was determined with a
microplate reader using different concentrations of leaf extracts obtained with hexane, acetone,
methanol and water solvents. It was determined that the hexane extract of mahalep leaf
completely repressed the yeast growth at 0.5M and above concentrations. The results showed
that 0.5M and above concentrations of leaf acetone extracts prevented the growth of yeast cells
while below that concentrations trigger the yeast growth. The yeast growth were above the
control group at all concentrations of methanol and water leaf extracts. According to the results
obtained, methanol and water extracts of mahaleb leaf contain bioactive molecules having
geroprotective properties. For this reason, it would be appropriate to determine the bioactive
substances in these extracts in the future.
Keywords: Growth, Leaf extract, Prunus mahaleb, Saccharomyces cerevisiae.

GİRİŞ
Saccharomyces cerevisiae, farklı büyüme koşullarında kolayca çoğalabilen, tek hücreli genomu
sekanslanmış ilk ökaryotik mikroorganizmadır bir organizmadır. S. cerevisiae maya hücreleri
diğer ökaryotlar gibi G1, S, G2 ve M safhalarından oluşan hücre döngüsüne sahiptir. Bu nedenle
S. cerevisiae maya türü metabolik yolakların genetik kontrolünün incelenmesinde ve kanser
hücrelerinin hücre döngüsünün kontrol mekanizmalarının belirlenmesinde model organizma
olarak kullanılmaktadır (Matuo ve ark., 2012). S. cerevisiae maya türünün yaşlanma
mekanizmasında görev alan metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görev alan genler yüksek
ökaryotik canlılar ile benzerlik gösterdiğinden, S. cerevisiae maya hücreleri yaşlanma
mekanizmalarının anlaşılmasında ve yaşlanma karşıtı ilaçların geliştirilmesinde de
kullanılmaktadır. Hayvanlarda denenerek geroprotectors.org veri tabanında listelenen yaklaşık
200 geroprotektör bulunmaktadır (Moskalev ve ark., 2015). Son yıllarda doğal yollarla elde
edilen özellikle bitkisel kökenli geroprotektörlerin araştırılması hız kazanmıştır. Genellikle
yöresel, tıbbi ve ticari değeri olan bitkilerin köklerinin, yapraklarının veya meyvelerinin farklı
ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak ayrıştırılan özütlerinin yaşlanma üzerine etkileri
araştırılmaktadır.
Curcuma longa (Zingiberaceae) bitkisinin rizomlarından izole edilen bioaktif curcumin
bileşiğinin Caenorhabditis elegans ve Drosophila melanogaster‘in yaşam uzunluğunu artırdığı
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belirlenmiştir. Bu bileşiğin, özellikle fare testlerinden sonra Alzheimer hastalığının tedavisinde
ilaç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir (Liao ve ark., 2011). Özellikle meyve ve sebzelerde
bol miktarda bulunan Quercetin flavanoidinin S. cerevisiae maya hücrelerinde yaşam
uzunluğunu %60 oranında, C. elegans kurtçuğunda ise %18 oranında artırdığı tespit edilmiştir
(Belinha ve ark., 2007). Bunlara ilave olarak Kaempferol, Fisetin, Catechin ve Icariin gibi
bitkilerden elde edilen flavonoid ve fenolik bileşiklerin S. cerevisiae ve C. elegans’ın yaşam
uzunluğunu değişik oranlarda artırdığı belirlenmiştir (Koutis ve Tavernarakis, 2011; Sohal ve
Weindruch, 1996; Dröge, 2003; Rattan, 2008). Yürütülen bir çalışmada 37 farklı bitki
ektraktının mayaların çoğalması ve yaşlanması üzerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre Rhodiola rosea, Cimicifuga racemosa, Passiflora incarnate, Ginkgo biloba,
Apium graveolens ve Salix alba bitki ekstraktlarının maya hücrelerinin büyümesi ve kronolojik
yaşam süresinin uzaması üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu, özellikle Salix alba kabuklarının
yaşlanmayı %400 oranında yavaşlattığı belirlenmiştir (Lutchman ve ark., 2016).
Türkiye üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölgede bulunması ve Avrupa ile Asya floraları
arasında geçiş merkezi oluşundan dolayı oldukça zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Halk
arasında kullanılan çok sayıda bitki günümüzde tamamlayıcı tıp alanında fitoterapi
tedavilerinde kullanılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak bu bitkilerin farklı
çözücülerle elde edilen ektraktlarının antimikrobiyal ve antiokasidan etkileri incelenmiş
mikrobiyal büyüme ve yaşlanmaya olan etkileri incelenmemiştir. Bu nedenle çalışmamızda
potansiyel mikrobiyal büyümeye ve yaşlanmaya etkisi olabileceğini düşündüğümüz Gülgiller
(Rosaceae) familyasından Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisi seçilmiştir.
Halk arasında yetiştiği yöreye göre İdris ağacı, Yaban Kirazı, Taş Kirazı, Meltem, Endez olarak
da bilinen mahlep meyvelerinin olgunlaşmış hali siyah, tadı acımsı ve ekşi olan bir meyvedir.
Mahlep meyvesi şarap yapımında, tohumu pastacılıkta ve mahlep tohumundan elde edilen
yağın suya dayanıklı olması sebebiyle boya sanayinde kullanılmaktadır. Ayrıca mahlep
bitkisinin farklı bölgeleri antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle böbrek taşı
tedavisinde, solunum yolu enfeksiyonlarında, diyabet ve gastrointestinal problemlerin
tedavisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kullanılmaktadır (Mariod, A.A., Ibrahim,
R.M., Ismail, M., ve Ismail, N., 2010; Akrayi ve Abdulrahman 2010; Oshi, M.A.M.,
Abdelkareem, A.M., ve Eltohami, M.S.H., 2013; Ieri, F., Pinelli, P., & Romani, A., 2012).
Mahlep tohumları, dihidrokoumarin, flavonoidler, amygdalin ve aspirinin ana metaboliti olan
salisilik asit içermektedir (Plouvier, 1960; Taghizadeh, S.F., Asgharzadeh, A., Asili, J.,
Sahebkar, A., ve Shakeri, A., 2015). Mahlep ağacının gövde kabuğu ve tohumları aromatik bir
fenolik olan Kumarin içermektedir. Mahlebin kimyasal içeriği ile ilgili yapılmış birçok çalışma
mevcut olup, bunlar bir araştırmada derlenmiş olarak mevcuttur (Özbey, A., Öncül, N.,
Yıldırım, Z., ve Yıldırım, M., 2011). Daha önce tamamlanan bir çalışmada mahlep kirazının
çiçek, yaprak, dal, meyve, meyve sapı, tohum ve tohum kabuğu gibi farklı kısımlarından elde
edilen metanol ve hekzan ekstraktlarının antibakteriyel, antifungal ve antioksidan aktiviteleri
çalışılmıştır (Özçelik, B., Koca, U., Alpaslan, D. A., ve Sekeroglu, N., 2012). Tüm bitki
ekstraktlarının antibakteriyel ve antifungal aktiviteye sahip olduğu ve özellikle metanol
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ekstraktlarının hekzan ekstraktlarından daha iyi antioksidan aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.
Yapılan başka bir çalışmada ise mahlep tohumlarının etanol ekstraktlarının antibakteriyel
aktivitesine bakıldığında bakteri türlerine göre etkisinin değiştiği bazı türlerde ise etkisinin
olmadığı gözlenmiştir (Seyyednejad, S.M., Maleki, S., Damab, N.M., ve Motamedi, H., 2008).
Mahlep bitkisinin mikrobiyal büyüme ve yaşlanma üzerine etkisi ile ilgili çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırmamızda mahlep yaprağının polar ve nonpolar çzücüler
ile elde edilen özütlerinin S. cerevisiae maya hücrelerinin öncelikli olarak çoğalması üzerine
etkisi belirlenmiştir. Metanol ve su özütlerinin maya hücrelerinin çoğalmasını artırdığı, hekzan
özütlerinin ise baskıladığı belirlenmiştir. Metanol özütünün ise 0,5M ve üzerindeki
konsantrasyonlarında maya hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı gözlenmiştir.

YÖNTEM
Mahleb bitkisine ait yaprak örnekleri 2020 yılının Haziran ayında Tokat (Türkiye) ilinden
toplandı. Yaprak örnekleri direk güneş almayan nem içermeyen ortamlada kurutularak porselen
havan içinde toz haline getirildi. Mahlep yaprak tozu 15 gr olacak şekilde paketlendi ve Soxhlet
cihazında sırasıyla hekzan, aseton, metanol ve distile su kullanılarak 8 saat süreyle ekstraksiyon
işlemi tamamlandı. Elde edilen özütler rotary evaproratör kullanılarak konsantre edildi ve daha
sonraki analizlerde kullanılmak üzere 4 ºC'de stoklandı.
Maya hücrelerinin büyüme ve inhibisyon testi, bazı modifikasyonlarla daha önce bildirilen
protokole göre yapıldı (Hung ve ark., 2018). Çalışmada BY4741 (MATa, his3Δ1; leu2Δ0;
met15Δ0; ura3Δ0) yaban tip S. cerevisiae maya suşu kullanıldı. Maya hücreleri YNBD-HLMU
minimal sıvı üreme ortamında (%0.67 yeast nitrogen base, %2 dextrose, histidin (40 mg/L),
lösin (60 mg/L), methionin (40 mg/L), urasil (40 mg/L)) sabit sıcaklıkta (30 °C) ve çalkalamada
(120 rpm) logaritmik faza kadar (OD600: 0,8-0,9) üretildi. Maya hücreleri 0,02M, 0,05M, 0,1M,
0,5M ve 1,0M konsantrasyonlardaki bitki yaprak ektraktları (hegzan, aseton, metanol ve su) ile
süspanse edildi ve elde edilen süspansiyonlardan 200’er µl alınarak 96 kuyucuklu plakalara
transfer edildi. Daha sonra plakalar Multiskan™ FC Microplate Photometer cihazı kullanılarak
24 saat inkübasyona bırakıldı. Her 30 dakikada OD600 değeri ölçülerek inkübasyon sonrası elde
edilen verilerin analizi yapıldı. . Her bir ekstrakt için üç tekrarlı okuma yapıldı ve tüm sıvı
kültür analizleri üç kez tekrarlandı. Elde edilen sonuçlar üç kez ölçülen üç bağımsız denemeye
ait ortalama değerlerin sonucu olarak verildi.

BULGULAR
Çalışamada mahlep yaprağının S. cerevisiae maya hücrelerinin çoğalması üzerindeki etkileri
belirlendi. Bu amaçla yaprak örnekleri sırasıyla Hekzan (C6H14, KN:68,9 C), Aseton
(CH3COCH3, KN: 56,2 C), Metanol (CH3OH, KN: 65 C) ve distile su (dH2O, KN: 100 C) ile
muamele edildi. Hekzan non-polar bir çözücü iken metanol ve su polar çözücülerdir. Aseton
ise hem polar hem de non-polar maddelerin özelliklerini sergilemektedir. Farklı polariteye
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sahip çözücüler kullanılarak mahlep yaprağından farklı biyoaktif bileşenleri içeren özütlerin
oluşturulması amaçlandı.
Genel olarak 0,5M ve 1,0M aseton özütleri hariç diğer tüm yaprak özütlerinde, maya
hücrelerinin çoğalmasının yaklaşık 4 saatlik bir lag aşaması sonrasında başladığı gözlendi.
Mahlep yaprağının 0,05M ve 0,1M hekzan özütlerinde maya hücrelerinin çoğalmasının kontrol
grubuna göre %50 oranında ve 0,02M hekzan özütlerinde %25 oranında azaldığı gözlenirken
0,5M ve 1,0M hekzan özütlerinde maya hücrelerinin üremesinin tamamen baskılandığı ve
hücrelerin çoğalamadığı tespit edildi (Şekil 1).

Şekil 1. Mahlep yaprağının hekzan özütünün maya hücrelerinin çoğalmasına etkisi

Mahlep yaprağının aseton özütlerinin maya hücrelerinin çoğalması üzerindeki etkisi Şekil 2'de
verildi. 0,5M ve 1,0M aseton özütlerinde maya hücrelerinin çoğalması yaklaşık 13-15 saatlik
bir lag aşaması sonrasında başladığı 24 saat sonunda maya hücrelerinin logaritmik olarak
üremeye devam ettiği gözlendi. Ancak maya hücrelerinin çoğalma hızı 24 saat sonunda hala
kontrol grubuna göre oldukça düşük seviyede olduğu belirlendi. Diğer aseton özütlerinin
konsantrasyonlarında (0,02M, 0,05M ve 0,1M) ise maya hücrelerinin yaklaşık 3 saat sonra
logaritmik aşamaya geçtiği ve maya hücrelerinin çoğalmasının kontrol grubuna göre yüksek
seviyede olduğu belirlendi.
Mahlep yaprağının metanol özütlerinin maya hücrelerinin çoğalması üzerindeki etkisi
incelendiğinde, kullanılan tüm metanol özütü konsantarsyonlarında maya hücrelerinin kontrol
grubuna göre daha yüksek çoğalma oranına sahip olduğu gözlendi (Şekil 3). Benzer şekilde
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mahlep yaprağının su özütlerinde de maya hücrelerinin çoğalma oranının kontrol grubuna göre
daha yüksek olduğu belirlendi (Şekil 4).

Şekil 2. Mahlep yaprağının aseton özütünün maya hücrelerinin çoğalmasına etkisi

Şekil 3. Mahlep yaprağının metanol özütünün maya hücrelerinin çoğalmasına etkisi
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Şekil 4. Mahlep yaprağının su özütünün maya hücrelerinin çoğalmasına etkisi

TARTIŞMA VE SONUÇ
Maya hücreleri uygun çevre koşullarında hızla çoğalabilen mikroorganizmalardır. Hücre içi ve
dışı etkenler maya hücrelerinin hayatta kalma sürelerini pozitif veya negatif yönde
değiştirebilirler. Maya hücrelerinin yaşam uzunluğunun negatif yönde etkilenmesi özellikle
patojen mayalara karşı kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesinde mayaların model sistem
olarak kullanılmasını sağlarken, pozitif etkilenmesi yüksek eukaryotik canlılardaki yaşlanma
mekanizmalarının araştırılmasında model sistem olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu
nedenle son yıllarda doğal ve bitkisel kökenli geroprotektörlerin belirlenmesine yönelik
çalışmalar hız kazanmıştır. Çalışmamızda mahlep yaprağının maya hücrelerinin çoğalması ve
dolaylı olarak yaşam uzunluğuna etkisi belirlenmeye çalışıldı. Yaprak örneklerinin hekzan,
aseton, metanol ve su çözücüleri kullanılark elde edilen özütlerinin S.cerevisiae maya
hücrelerinin çoğalması üzerine etkisi mikroplaka okuyucu ile belirlendi. Mahlep yaprağının
hegzan çözücüsü ile elde edilen özütün 0,5M ve üzeri konsantrasyonlarında maya hücrelerinin
üremesinin tamamen baskılandığı, aseton çözücüsü ile elde edilen özütün 0,5M ve üzeri
konsantrasyonlarda maya hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı tespit edildi. Mahlep yaprağının
metanol ve su çözücüleri ile elde edilen özütlerinin ise maya hücrelerinin çoğalmasında pozitif
artışa neden olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre mahlep yaprağının metanol ve su
özütlerinin geroprotektif özelliğe sahip etken maddeleri içerdiği tahmin edilmektedir. Bu
nedenle, mahlep yapraklarının geroprotektif özelliklerini belirlemek için, gelecekte maya
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kronolojik yaşlanma deneyleri yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu özütlerin analizinin
yapılarak etken maddelerinin belirlenmesi ve alternatif canlılarda da denenmesi uygun
olacaktır.
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ÖZET
Görünür ışığa duyarlı titanyum dioksit (TiO2) fotokatalizörlerinin antibakteriyel aktiviteleri
dezenfeksiyon, hava ve su temizliği, koku giderme ve kirlilik ve çevre kontrolü gibi bir dizi
uygulamaya sahiptir. Titanyum dioksit kimyasal olarak kararlı ve inert bir malzemedir ve
çevre ve insanlar için güvenli olabilir. Bu çalışmada, karbon katkılı titanyum dioksit filmler
elektrokimyasal biriktirme yöntemi ile hazırlanmıştır. Elde edilen karbon katkılı TiO2 filmler
10°C/dk sıcaklık artış hızıyla farklı sıcaklıklarda (300-500 °C) 1 saat süreyle tavlanmıştır.
Kimyasal durum ve yüzey morfolojisi, sırasıyla X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve
taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edildi. XPS analizi, filmin
yüzeyinde titanyum, oksijen ve karbon varlığını gösterdi. Ayrıca Karbon hem Filmin
yüzeyinde elementel olarak bulunabilir hem de TiO2 örgüsünün arayer konumlarına dahil
edilebileceğini gösterdi. Filmin yüzeyinde bu karbon türlerinin varlığı fotokatalitik aktiviteyi
etkileyebilir. SEM görüntülerinden filmin yüzeyi düzensiz aglomere ve pul benzeri
morfolojiye sahip küçük tanecikleri
göstermektedir. Escherichia coli (E. coli) ve
Enterococcus faecalis (E. faecalis)'e karşı karbon katkılı TiO2'nin antibakteriyel aktivitesi,
karanlık ve UV ışığı altında uluslararası tanınmış test (JIS Z 2801) ile değerlendirilmiştir.
Karanlık reaksiyonların sonuçları, S2 (500 °C'de tavlanmış) film kullanıldığında
Enterococcus faecalis ve E. coli'ye karşı iyi antibakteriyel aktivite (% 100) göstermektedir.
Bu yüzde oran karbon katkılı TiO2 filmlerin karanlıkta organik bileşikleri ayrıştırma
yeteneğine sahip olduğunu gösterir. UV ışığı ve TiO2 yüzeyleri tarafından üretilen ROS
birleşik etkileri hücre toplanması neden oldu. Işınlanmış TiO2 reaksiyonundan türetilen ROS,
hücre zarını bozabilir ve sonunda hücre ölümüne yol açabilir.
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Bu çalışmanın sonuçu, karanlık deneylerde tavlama sıcaklığı 500 °C olan filmlerin en iyi
antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel aktivite; Karbon katkılı TiO2 ; Elektrokimyasal
biriktirme yöntemi; SEM ; Enterococcus faecalis ; E. coli.

ABSTRACT
The antibacterial activities of visible light-responsive titanium dioxide (TiO2) photocatalysts
have a range of applications including disinfection, air and water cleaning, deodorization, and
pollution and environmental control. Titanium dioxide is a chemically stable and inert
material, and can be safe to the environment and humans. In this study, carbon doped TiO2
titanium dioxide thin films were prepared by the electrochemical deposition method. The
carbon doped TiO2 thin films were annealed at different temperatures (300-500 °C) for 1
hour with a temperature increase rate of 10 °C/min. Chemical state and surface morphology
were characterized using X-ray photoelectron spectroscopy and scanning electron
microscopy, respectively. XPS analysis showed the presence of titanium, oxygen and carbon
on the surface of the film. Also showed , Carbon can be found both elemental on the surface
of the Film and incorporated into the interstitial positions of the TiO2 lattice. The presence of
these carbon species on the surface of the film can affect the photocatalytic activity. The
SEM images were shown, the surface of the film small particles with irregular agglomerates
and flake-like morphology. Antibacterial activity of carbon TiO2 against Escherichia coli ( E.
coli) and Enterococcus faecalis (E. faecalis) was evaluated by international recognized test
(JIS Z 2801) under dark and UV light. Results of dark reactions show good antibacterial
activity (100%) against Enterococcus faecalis and E. coli when S2 (annealed at 500 °C) film
is used. This percentage indicates that carbon doped TiO2 films have the ability to decompose
organic compounds in the dark. The combined effects of UV light and ROS produced by
TiO2 surfaces caused cell aggregation. ROS derived from the irradiated TiO2 reaction can
degrade cell membrane and eventually leading to cell death.
The result of this study showed that the best antibacterial activity of films with an annealing
temperature of 500 °C in the dark experiments.
Keywords: Antibacterial activity; Carbon doped TiO2 ; Electrochemical deposition method ;
SEM ; Enterococcus faecalis ; E. Coli.

GİRİŞ
Dezenfeksiyon, kritik aletlerin sterilizasyonu, su arıtma, gıda üretimi ve hastanelerde veya
sağlık tesislerinde patojenlerin sayısını kontrol etmenin en yaygın ve önemli yöntemlerinden
biridir. Alkoller, aldehitler, iyot, fenoller ve klor gibi geleneksel kimyasal bazlı
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dezenfektanlar, çevre temizliğinde yüzyıllardır kullanılmaktadır (Liou et al. 2012). Bu
dezenfektanlar,patojenik mikroplara karşı oldukça etkili olmalarına rağmen, dezavantajları
vardır. Bu dezenfektanların çoğu uçucudur ve yan ürünleri toksik ve insanlar için kanserojen
olabilir. Bu nedenle, yeni dezenfeksiyon stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, insan
patojenlerinin kontrolünde ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde önemlidir. Çoğu çalışmalar,
TiO2 aracılı fotooksidasyonun, özellikle kimyasal temizlik maddelerinin veya biyositlerin
kullanımının etkisiz olduğu kanıtlandığı alanlarda, birçok uygulamada mikroorganizmaların
ortadan kaldırılması için çok ümit vaat ettiğini göstermiştir, örneğin farmasötik veya gıda
endüstrisinde (Skorb et al. 2008).
TiO2, UV ışığı ile ışınlandığında,elektron ve boşluk çiftleri üretir. Bunlar, ya yeniden
birleşirler ya da organik bileşikleri ayrıştıran güçlü oksidatif radikaller (hidroksil radikalleri,
süperoksit anyonları ve hidrojen peroksit) üreterek oksidasyon ve indirgeme reaksiyonlarına
katılabilecekleri katalizör yüzeyine göç ederler (Barthomeuf et al. 2019).
Metal yükleme, metal iyonu katkılama, metal olmayan katkı, boya duyarlılaştırma, bileşik
yarı iletken yapı, anyon katkısı ve metal iyon implantasyonu gibi çeşitli yollarla fotokimyasal
aktiviteyi arttırmak veya görünür ışık absorpsiyonuna izin vermek için modifiye TiO2 ile
ilgili birkaç önerilmiştir (Shim et al. 2016, Piątkowska et al. 2021). Son zamanlarda, TiO2'nin
nitrojen, karbon ve sülfür gibi ametal olmayan atomlarla katkılanması büyük ilgi görmüştür
(Yin et al. 2009). Metal katkılı olmayan TiO2 fotokatalizörler arasında, bant aralığı daralması
açısından karbon katkılı TiO2 en iyilerden biri olarak önerilmiştir (Lin et al. 2013).
Titanyum dioksit genellikle üç kristal yapıda doğal olarak bulunur: anatase , rutile ve
brookite. Birçok araştırma, anataz TiO2'nin genellikle rutil TiO2'den fotokatalitik olarak daha
aktif olduğunu doğrulamıştır, çünkü rutile (3.0 eV) kıyasla daha büyük bant aralığı (3.2 eV)
daha güçlü bir redoks kabiliyetine karşılık gelir (Damkale et al. 2021). Bu çalışmada, karbon
katkılı TiO2 filmler elektrokimyasal biriktirme yöntemiyle biriktilerek, yüzey morfoloji,
kimyasal kompozisyon ve antibakteriyel özellikleri araştırılmıştır. Filmler 300 ve 500 °C’de
tavlanarak, tavlama sıcaklığının karanlık ve ultraviyole ışık (UV) altında filmlerin
antibakteriyel özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir.

MATERYAL VE METOT
Karbon Katkılı TiO2 Film Hazırlama
Bu çalışmada yapılan deneylerde Silisyum (Si) altlığı (1.5×4 cm2) boyutlu kullanılmıştır. Si
altlığı ultrasonik bir banyo içerisinde 5 dakikada önce deiyonize suyun, aseton, etanol, sonra
deiyonize suyun ile sırayla yıkanmıştır. Daha sonra Si altlık Argon (Ar) gazı ile iyice
kurutularak safsızlıklardan arındırılmıştır. Karbon katkılı TiO2 filmler, metanol (CH4O)
(ISOLAB, % 99.9) ve titanium (IV)izopropoksit (Ti[OCH(CH3)2]4) (Sigma Aldrich, % 97)
karışımından oluşan çözeltilerin oda sıcaklığında ve atmosferik basınçta elektrolizi ile
biriktirildi. Bu çalışmamızda iki adet film elde edilmiş, filmlerin hazırlanma koşulları ve
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kodları Tablo 1’de verilmiştir. Katot olarak Silisyum (Si) altlığı ve anot olarak parlatılmış
grafit plaka kullanılmıştır.

Tablo 1. Film kodları ve üretim koşulları.
Film Kodu
S1
S2

Titanium(IV) izopropoksit
Konsantrasyon(μl )
800
800

Methanol(m
L)
80
80

Gerilim(Volt)

Süre(DK)

250
261

20
20

Elde edilen Karbon Katkılı TiO2 filmler 10°C/dk sıcaklık artış hızıyla farklı sıcaklıklarda
(300-500 °C) 1 saat süreyle tavlanmıştır. Karbon katkılı TiO2 filmlerin kodları ve tavlanmış
sıcaklı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Deneysel çalışmaların tavlama koşulları.
Film

Numune
kodları

Tavlama Sıcaklığı
(°C)

Tavlama Süresi
(saat)

Karbon Katkılı TiO2
Karbon Katkılı TiO2

S1
S2

300
500

1
1

Karakterizasyon
Tavlanmamış Karbon katkı TiO2 Yüzey bileşimini ve kimyasal durumları belirlemek için Xışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) yapıldı. Filmlerin morfolojisini araştırmak için
taramalı elektron mikroskobu (SEM – FEI Quanta FEG-450 marka) kullanıldı.
Anti-bacterial Test
İnce filmlerin antibakteriyel aktivitesini değerlendirmek için antibakteriyel aktivite
uluslararası test ile değerlendirildi (JIS Z 2801) (AL-Jawad et al. 2017). Antibakteriyel
aktivitesini değerlendirmek için kontrol olarak Çıplak Silisyum (SK) altlığı kullanılmıştır.
Karbon katkılı TiO2 filmler ve SK kullanılmadan önce otoklavda 15 dakika 121 oC'de
sterilize/mikropsuz edildi Test, gram pozitif olarak E. faecalis a karşı gerçekleştirildi ve E.
coli, 24 saat boyunca 37 °C 'de besin suyu ve agar ortamında büyütülen gram negatif
bakterilerdir. Bakteri sayımları normal salin ile McFarland tüpüne (0.5) göre ayarlandı.
Filmler karanlıkta ve UV ışığı altında aşağıdaki gibi incelenmiştir:
1. Karanlık Testi
Aseptik koşullar altında, yüz mikrolitre bakteri (108 CFU/ml) Silisyum(SK) yüzeyine ve
filmlere yüklendi ve karanlıkta 37 oC 'de 24 saat inkübe edildi Daha sonra, 25 μl bakteri
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süspansiyonu aktarıldı ve Şekil 1'de gösterildiği gibi 37 oC 'de 24 saat daha inkübe etmek için
besleyici agar üzerine yayıldı. Denklem 1’deki, sk ve karbon katkılı TiO2 filmleri için
öldüren bakteri yüzdesini hesaplamak için kullanıldı:
Öldüren bakteri yüzdesi = (

𝑁𝑡 − 𝑁𝑠
) × 100%
𝑁𝑡

(1)

𝑁𝑡 ve 𝑁𝑠 sırasıyla kaplanmamış ve kaplanmış altlıkların yüzeyinde gözlemlenen bakteri
kolonilerinin sayısıdır.
2 .UV Işığı Altında Testi
Önceki adımda, SK ve filmlerin yüzeyine bakteri yüklendi. Daha sonra, tüm numuneler oda
sıcaklığında 60 dakika süreyle UV ışıklarına (8W, 365 nm dalga boyu) maruz bırakıldı.
Bundan sonra, karanlık inkübasyonda belirtildiği gibi aynı adımları takip ettik. Ayrıca bakteri
oranı önceki denklemdeki gibi hesaplanır/Bakteriyel canlı sayım da Denklem 1'deki gibi
hesaplanır.

Şekil 1. Antibakteriyel aktiviteyi değerlendirmek için uluslararası test yöntemi JIS Z 2801
(Japon endüstriyel standardı).
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BULGULAR
XPS ANALİZİ
Tavlanmamış karbon katkılı TiO2 filmin yüzey bileşenleri ve kimyasal durumları X-ışınları
fotoelektron spektroskopisi (XPS) ile incelenmiştir. Şekil 2 a, b ve c karbon katkılı TiO2
tavlanmamış filmi yüksek çözünürlüklü Ti2p, C1s ve O1s spektrumlarını göstermektedir. Bu
spektrumları, Ti, C ve O elementlerin varlığını gösterir.
1. Karbon Katkılı TiO2 Filmin Ti2P Spektrumu
Şekil 2 a’da karbon katkılı TiO2 filmine ait Ti2p 'nin yüksek çözünürlüklü XPS spektrumunu
göstermektedir. Şekil 2 a’da 458.58 ve 464.28 eV’da konumlanan pikler sırasıyla Ti2p1/2 ve
Ti2p3/2 bağlanma enerjileri karşılık gelmektedir ( Pant et al. 2020). Bu pikler simetrik ve
pikler arasındaki 5,7 eV’luk fark TiO2 örgüsündeki Ti+4 oksidasyon durumuna karşılık
gelmektedir ( Liu et al. 2019, Chauhan et al. 2020 ).

Şekil 2 a. Karbon katkılı TiO2 filmin Ti2P spektrumu.
2. Karbon Katkılı TiO2 Filmin C1S Spektrumu
Şekil 2 b’de karbon katkılı TiO2 filmi yüksek çözünürlüklü C1s spektrumu 284.75, 285.63 ,
286.2 ve 289.06 eV’da görülen dört pik elde edilmiştir. Buna göre 284.75 eV’daki pik
(C=C/C–C) bağına (C elementel), 285.63, 286.2 ve 289.06 eV’deki piklerde C–O–C, (CO/C-OH) ve (O–C=O) bağlarına karşılık gelmektedir (Delekar et al 2018, Varnagiris et al.
2019, Alexpandi et al. 2020, Pisarek et al 2020). Bu pikler, filmin yüzeyinde bulunan
karbonat türlerini gösterir (Chauhan et al. 2020, Luo et al. 2021).
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Şekil 2 b. Karbon katkılı TiO2 filmin C1S spektrumu.

Karbon hem filmin yüzeyinde elementel olarak bulunabilir hem de TiO2 örgüsünün arayer
konumlarına dahil edilebilir.

3. Karbon Katkılı TiO2 Filmin O1S Spektrumu
Şekil 2 c'de gösterildiği gibi, karbon katkılı TiO2 filmi yüksek çözünürlüklü O1s spektrumu
iki pik elde edilmiştir. 530.06 ve 531.65 eV’da konumlanan pikler sırasıyla Ti–O–Ti/Ti–O–C
ve C=O bağlarına karşılık gelmektedir (Alexpandi et al 2020, El-Shazly et al 2021 ).

Şekil 2 c. Karbon katkılı TiO2 filmin O1S spektrumu.

SEM ANALİZİ
Karbon katkılı TiO2 filmlerin yüzey morfolojileri ve film yüzeylerinin bakterilerin
morfolojileri üzerindeki etkileri SEM ile incelenmiştir. S1 filmi (300 oC tavlanmış) farklı
büyütmeler SEM görüntülei çekilmiş Şekil 3 a, b ve c’de göstermektedi. Filmin yüzeyi
düzensiz aglomere ve pul benzeri morfolojiye sahip küçük tanecikleri Şekil 3 a’da
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göstermektedir (AL-Jawad et al. 2017). Şekil 3 a, b ve c'de filmin görüntüleri yüksek
büyütme altında, pürüzlü yüzeylerde, çatlaklar arasında ve gözeneklerde Bakteriler
gözlenmiştir.

Şekil 3 a. S1 filmin SEM görüntüsü.

Şekil 3 b. S1 filmin SEM görüntüsü.

Şekil 3 c. S1 filmin SEM görüntüsü.
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S2 filmi (500 oC tavlanmış) farklı büyütmeler SEM görüntülei çekilmiş Şekil 4 a, b’de
göstermektedi. Şekil 4a'da S2 filmin SEM görüntüleri Sürekli bir yüzeye sahip olan filmde
çatlaklar göstermektedir. Film Görüntüsü yüksek büyütme altında, belirsiz forma sahip
aglomera partikülleri elde edildiğine Şekil 4 b’de gösterilmektedir (Zhang et al.2019).

Şekil 4 a. S2 filmin SEM görüntüsü.

Şekil 4 b. S2 filmin SEM görüntüsü.

ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE
Karanlık ve UV ışığı ile katalize edilen tüm hazırlanmış filmler için bakteri ölüm yüzdesi
Şekil 6'da özetlenmiştir. Karanlık reaksiyonların sonuçları, S2 film kullanıldığında
Enterococcus faecalis ve E. coli'ye karşı iyi antibakteriyel aktivite (% 100) Şekil 6 a ve b 'de
göstermektedir. Diğer yandan , Sk ve karbon katkılı TiO2 filmlerin antibakteriyel aktivitesi,
oda sıcaklığında 1 saat UV ışığı altında önemli ölçüde artmıştır. Şekil 6'da gösterildiği gibi
UV ışınları altında filmlerin antibakteriyel aktivitesini test ederken, en yüksek değer S1 Film
kullanıldığında E. coli'ye karşı (% 96) ve S2 Film kullanıldığında Enterococcus faecalis'e
karşı (% 53) olmuştur. Şekil 7 ve 8’de gösterdi gibi Karbon katkılı TiO2 ile kaplanmış
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Silisyum (SK) altlığı, kaplanmamış Silisyumdan daha yüksek antibakteriyel aktivite ortaya
koymuştur.

(a)

(b)

Şekil 6. Karanlık ve UV ışığı ile aktive edilen Silisyum (SK) ve karbon katkılı TiO2 filmlerin
bakteri ölüm yüzdesi(a) E.faecalis (b) E. coli, 37 °C'de 24 saat inkübe edildi.
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Şekil 7. UV ışığı altında hayatta kalan bakterilerin kolonisi oda sıcaklığında, 1 saat.
(a) E.
coli
(b) E.

faecalis. (SK) Silisyum, (S1) 300 oC ile tavlanmış film ve (S2) 500 oC ile tavlanmış
film.
Şekil 8. karanlıkta hayatta kalan bakterilerin kolonisi oda sıcaklığında, 24 saat. (a) E. coli (b)
E. faecalis. (SK) Silisyum, (S1) 300 oC ile tavlanmış film ve (S2) 500 oC ile tavlanmış film.

SONUÇ
Elektrokimyasal biriktirme yöntemle elde edilen karbon katkılı Titanyum dioksit filmlerin
yüzey morfoloji (SEM), kimyasal kompozisyon (XPS) ve antibakteriyel özellikleri
araştırılmıştır. Filmler 300 ve 500 °C’de tavlanarak, tavlama sıcaklığının karanlık ve
ultraviyole ışık (UV) altında filmlerin antibakteriyel özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir.
XPS spektrumların sonucularından Karbon katkılı TiO2 filminde titanyum, oksijen ve
karbon içerdiği görülmüştür. Filminde titanyum, oksijen ve karbon içerdiği görülmüştür.
Karbon hem filmin yüzeyinde elementel olarak bulunabilir hem de TiO2 örgüsünün arayer
konumlarına dahil edilebilir. Karanlık reaksiyonların sonuçları, S2 (500 °C'de tavlanmış)
film kullanıldığında Enterococcus faecalis ve E. coli'ye karşı iyi antibakteriyel aktivite (%
100). Bu çalışmanın sonuçu, karanlık deneylerde tavlama sıcaklığı 500 °C olan filmlerin en
iyi antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.
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ÖZET
İstatistiksel araştırmalarda çıkarımda bulunurken uygun örneklem sayısının ve doğru örneklem
yönteminin belirlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü istatistiksel araştırmalarda, örnek
birimlerinin ilgilenilen değişken bakımından ölçülmesinin, zaman ve maliyet gibi kısıtları
dikkate alan bir örnekleme yönteminin kullanılması ekonomik açıdan gereklidir. Ayrıca
anakütlenin coğrafi yapısı, anakütleyi oluşturan birimlerin ilgilendiği özellik bakımından
alacakları değerlerin benzer ya da farklı olması gibi anakütle hakkındaki ön bilgilerin olması,
uygun örnekleme yöntemlerinin belirlenmesinde kolaylık sağlar. Anakütlenin bu tür
özelliklerine göre belirlenen örnekleme yöntemlerinden seçilecek örnek, anakütleyi iyi şekilde
temsil edecektir. Çünkü anakütleki birimler ilgilenilen özellik bakımından ölçüldüğünde elde
edilecek ortalama, oran vb. gibi bilinmeyen parametre değerinin tahmincisi olacaktır. Bu
tahminlerin geçerliliği ve güvenilirliği seçilen örneğin anakütleyi iyi temsil etmesine ve yapılan
ölçümün doğruluğuna bağlıdır. Günümüzde uluslararası pazarlar, yüksek kalitede üretim
yapan, bunları zamanında piyasaya sevk eden ve aynı zamanda verimliliğini arttıran firmalar
tarafından ele geçirilmektedir. Günümüz rekabet koşullarında ürünün fiyatının yanında,
kalitesinin de tüketicilerin satın alma kararını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir.
Dolayısıyla firmaların pazar içerisindeki diğer firmalarla rekabet edebilmeleri için ürettikleri
hizmet ya da ürünün kalitesine büyük önem vermeleri gerekmektedir. Birçok sanayi dalında,
ürünlerin kalitesini ölçmek için üründe birden fazla kalite değişkeninin ele alınması zorunlu
hale gelmiştir. Ürün kalitesini etkileyen değişken bakımından ürünün kontrol edilmesi
bakımından, örnek birimleri pahalı ölçüm gerektirmeyen bazı yöntemlerle incelenmesi
sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda, örnek birimleri eğer pahalı ölçüm gerektirmeyen bazı
yöntemlerle aynı değişken bakımından sıralanabiliyorsa, Sıralı Küme Örneklemesi (SKÖ),
anakütle ortalamasını tahmin etmede Basit Tesadüfi Örneklemeye (BTÖ) göre daha etkili
olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, bir veri seti üzerinde sıralı küme örneklemesi kullanılarak
bu yöntemin etkinliği ortaya koyulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre sıralı küme
örneklemesinden elde edilen duyarlılığın, basit tesadüfi örneklemeye göre daha etkin olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Örneklem, Örnekleme yöntemi, Sıralı Küme Örneklemesi
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ABSTRACT
It is important to determine the appropriate number of samples and the correct sampling method
while making inferences in statistical research. Moreover, in statistical research, if the
measurements of sampling units according to the variable under consediration in expensive in
all sense, and if it is possible to rank sampling units according to the same variable by means
of a method which is not expensive at all, in those cases, Ranked Set Sampling (RSS) is more
efficient than Simple Random Sampling (SRS) as a sampling method in the sense of estimation
the popilation mean. Today, international markets are being taken over by companies that
produce high quality products, deliver them to the market on time, and increase their
productivity at the same time. In terms of controlling the product in terms of the variable
affecting the product quality, it is possible to examine the sample units with some methods that
do not require expensive measurement. Therefore, Ranked Set Sampling (RSS) is more
efficient than Simple Random Sampling (SRS) as a sampling method in the sense of estimation
the popilation mean. In this study, the effectiveness of this method was demonstrated by using
sequential cluster sampling on a data set. Furthermore, it is showed that the estimators that are
obtanied based on RSS is more efficient than that’s of SRS.
Keywords: Sample, Sampling method, Ranked Set Sampling

GİRİŞ
Günümüz rekabet koşularında ürünün fiyatının yanında, kalitesinin de tüketicilerin satın alma
kararını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla firmalar ürünün kalitesini sürekli
iyileştirmeyi hedeflemişlerdir. Bu hedef doğrultusunda firmada üretilen ürünün miktarı değil,
ürünün ne kadarının uygun veya kullanışlı olduğu önem arz etmektedir. Tüketicilerin
beklentilerini ve isteklerini dikkate alarak, daha iyi ürünün sunulması amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda firmaların zaman ve maliyeti de göz önünde bulundurarak ürün kontrolünü
sağlamalı ve bu kontrolü sağlarken test edilen ürünün tüm ürünü temsil edecek büyüklükte
olmasına dikkat etmelidirler. Bu kontrolün yapılmasında anakütleden seçilecek bir örnekten,
ilgili sonuçların istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak elde edilmesi gerekir. Araştırma
sonuçlarının ne ölçüde gerçeği yansıttığı ise, seçilecek örneğin anakütleyi ne kadar iyi temsil
ettiği ile ilgilidir. Bu çalışmada, uygulamalı olarak sıralı küme örneklemesi kullanılarak bu
yöntemin etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

LİTERATÜR
Örneklemede asıl amaç anakütleyi en iyi temsil edecek örneklemi belirlemektir. Örneklem
seçme işlemi yapılırken de maliyet, zaman ve emek faktörleri en aza indirilerek anakütle
parametrelerinin en iyi şekilde tahminleri yapılmaya çalışılır. Örnekleme türü seçilirken
örnekleme birimi kolaylıkla tanınmalı ve sınırlandırılmalıdır, örneklem örnekleme türüne
elverişli olmalı, en düşük maliyetle elde edilmeleri sağlanmalıdır. Basit tesadüfi örnekleme
338

(BTÖ) bilinen en eski örneklem yöntemlerinden biridir. Ancak basit tesadüfi örnekleme ile
örneklem seçmek bazı durumlarda çok maliyetli ve zaman alıcı olabilmektedir. Çünkü bu
yöntemde birimlerin tek tek ölçülmesi gerektiğinden bu yöntem bazı durumlarda zaman alıcı
olabilmektedir. Böyle durumlar için basit tesadüfi örneklemeye alternatif olarak sıralı küme
örneklemesi ve bu örneklemenin alt yöntemleri önerilmektedir.
Bu amaca yönelik bir örnekleme yöntemi ilk olarak 1952 yılında G.A. McIntyre tarafından
geliştirilmiş ve sıralı küme örneklemesi (SKÖ) adıyla önerilmiştir. G.A. McIntyre SKÖ ile elde
edilen örnekten meralardaki ortalama ürün miktarını tahmin ederek SKÖ yönteminin anakütle
ortalamasını tahmin etmede basit tesadüfi örneklemeye (BTÖ) göre oldukça etkin bir
örnekleme yöntemi olduğunu göstermiştir. Halls ve Dell (1966) yılında Amerika da Teksas
yakınlarında Stephan F. Austin ormanının 300 hektarlık alanında bitkilerin ve otların
ağırlıklarını tahmin etmek için kullanılmıştır. Bu çalışmada her bir kenarının uzunluğu 3.1 feet
olan kareler rastgele olarak alanlara yerleştirilmiştir. Bitkiler ve otların ağırlığı 70 0C gibi kuru
bir havada ölçülmüştür. Ölçüme odunsu olmayan tüm bitkiler dâhil edilmiş ve bu denekler 13
feet olan bir çember içine alınarak örnekleme işlemi yapılmıştır. Dale (1972) tarafından
sıralamada hata olsa da olmasa da bulunan anakütle ortalaması tahmininin yansız olduğunu ve
BTÖ’ ye göre varyansının daha küçük olacağını gösterilmiştir (Dell ve Clutter, 1972:550).
Yapılan çalışmalar incelendiğinde, SKÖ’nun farklı alanlarda kullanıldığı görülmektedir.
Özellikle, bu yöntemin basit çoklu doğrusal regresyon modelleri, SKÖ ile birimlerin bağımsız
değişkene göre sıralandığı durumda da ele alındığı belirlenmiştir. parametrik olmayan ve
parametrik istatistiksel yöntemlerde, regresyon tahminlerinde ve anakütle ortalamasını tahmin
etmek amacıyla yapılan araştırmalarda, anakütleden seçilecek örnek birimlerinin BTÖ yerine
SKÖ uygulanarak seçilmesi durumunda ortaya çıkan etkiler incelenmektedir (Özdemir, 2005).
Bu konuda yapılan bazı önemli çalışmalar, aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. SKÖ ile ilgili yapılan çalışmalar.
Yazar

Yıl

G.A Mclntyre

1953 Ortalama mera hasılasını
tahmin
1966 Bitki ve otların ağırlıklarını
tahmin etmek
1967 Büyük yapraklı çam ağacı
tohumlarının incelenmesi
1968 Sıralı küme örneklemesi ile
bulunan anakütle
ortalamasının tahminin
yansız olması

L.S. Halls ve T.R.
Dell
M.J. Evans
K. Takahashi ve K.
Wakimoto

Konusu
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Örnek
Küme Sayısı
Hacmi
Belirtilmemiş Belirtilmemiş
126
72 parsel

Ağaç:126
Bitki:124
24 küme

Belirtilmemiş Belirtilmemiş

D.R. Dell ve J.L
Clutter

1972 Sıralı küme örneklemesinin
basit tesadüfi örneklemeye
göre etkinliği

Belirtilmemiş Belirtilmemiş

W.L. Martin

1980 Virginia’daki bir ormanda
fundalık yığının değerinin
tahmini
1980 SKÖ’ye dayalı anakütle
varyansının tahmin
edilmesi
1985 Çimlerdeki yeşillik miktarı
ve çim yonca karışımını
belirlemek
1988 Tüketici harcamaları

16 parsel

1994 Bir şirketin gaz hatları
boyunca oluşan toprak
kirliliği

Belirtilmemiş Belirtilmemiş

S.L. Stokes

J.M. Cobby

S.L. Stokes ve
T.W. Sager
G.P. Patil, A.K.
Sinha ve C. Tallie

4 küme

Belirtilmemiş Belirtilmemiş

Belirtilmemiş Belirtilmemiş

Belirtilmemiş Belirtilmemiş

Kaynak: Yıldız, H., Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi İle Yatırımcı Profili Analizi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s.44.

YÖNTEM
Araştırmada, sıralı küme örneklemesinin etkinliği örnekler üzerinde incelenmiştir. Örneklem
seçimi Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Sıralı küme örnekleme seçim işlemi
Tekrar
sayıs
r = 10
r=1

r=2

Rank (Sıralama, Küme büyüklüğü), m = 5
1
2
3
4
5


























































































340

r = 10
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: Sıralı küme örneklemine seçilen ve ölçümü yapılacak olan örnekle birimlerini
göstermektedir.
Küme büyüklüğü m = 5 ve tekrar sayısı r = 10 olarak alındığında örneklem seçim işlemi
yukarıda görülmektedir. Örnek seçme işleminde öncelikle; herhangi bir F(y) dağılım
fonksiyonuna sahip sayılabilir sonsuzluktaki bir anakütleden, m çaplı m tane rasgele örnek basit
tesadüfi örneklemeyle seçilir ve aşağıdaki adımlar takip edilir:
1. adım: Anakütleden rasgele m2 çaplı örnek birimleri seçilir.
2. adım: Bu m2 örnek birimleri, her biri m çaplı m kümeye tamamen
rasgele paylaştırılır. Böylede birbirinden bağımsız m çaplı m satıda
rasgele örnek elde edilmiş olur. Bu örneklerin her biri küme olarak adlandırılır.
3. adım: Bu kümelerdeki birimler kendi içinde hassas ölçüm yapılmadan zaman ve
maliyeti fazla tutmayan ölçümle küçükten büyüğe doğru sıralanır. Bu durumda henüz
ilgilenilen değişken ile ilgili belirlenmiş bir değişken yoksa, bu sıralama görsel yolla
veya daha ucuz ölçüm yapılması mümkün olan bir yardımcı değişkenden yararlanılarak
yapılabilir.
4. adım: En küçük sıralı birim ilk kümeye alınmak koşuluyla bir örnek seçilir. Daha
sonra ikinci en küçük sıralı birim ikinci kümede, üçüncü en küçük sıralı birim üçüncü
kümede ve bu şekilde devam edilerek m. Kümeden m. sıradaki birim seçilir.
5. adım: Bu işlem sonucunda m çaplı sıralı küme örneği elde edilir.
Çizelge 1 şeklindeki bir veri kümesi ele alındığında ilgilenilen sonsuz büyüklükteki
anakütleden, 5 büyüklüğündeki 5 tane küme rastgele seçilmiştir. Şayet bir yardımcı değişken
seçilmiş ise bu değişkene göre görsel olarak kendi içerisinde sıralandıktan sonra 1’înci
kümeden en küçük sıralı birim, 2’ini kümeden 2’nci küçük sıralı birim, 3’üncü kümeden 3’üncü
küçük sıralı birim, 4’üncü kümeden 4’üncü küçük sıralı birim ve 5’inci kümeden en büyük sıralı
birim seçilir. Aynı işlemler n = 10*5=50 elde edilinceye kadar 10 kez tekrarlanır. Sonuç olarak
anakütleden 10 tekrarda m2r = 25*10 = 250 örneklem seçilmesine rağmen her kümeden sadece
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biri birim alınarak mr = 50 birimlik sıralı küme örneklemi oluşturulur ve sadece bu birimler
üzerinden analiz yapılır.
Örnek seçim işlemi üzerine bir uygulama Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. n=5 ve r=1 için SKÖ ile örneğe seçilen birimler
X1[1,5]1

X1[2,5]1

X1[3,5]1

X1[4,5]1

X1[5,5]1

X2[1,5]1

X2[2,5]1

X2[3,5]1

X2[4,5]1

X2[5,5]1

X3[1,5]1

X3[2,5]1

X3[3,5]1

X3[4,5]1

X3[5,5]1

X4[1,5]1

X4[2,5]1

X4[3,5]1

X4[4,5]1

X4[5,5]1

X5[1,5]1

X5[2,5]1

X5[3,5]1

X5[4,5]1

X5[5,5]1

SKÖ’ye göre anakütle ortalaması µ’nün yansız tahmin edicisi
𝑟

𝑋̅𝑆𝐾Ö

𝑛

1
=
∑ ∑ 𝑋𝑖[𝑖:𝑛]𝑗
𝑟𝑛
𝑗=1 𝑖=1

şeklinde tanımlanır. Birimler hassas olmayan ölçümle sıralandığında hata yapılmadığı
varsayımı altında Xi(i:n)j , j’inci tekrarda n büyüklüğündeki i. kümenin i. sıra istatistiğini ifade
etmektedir. (j=1,2,…r, i=1,2,…,n). Sıra istatistikleri bu örnekleme altında birbirinden bağımsız
olacaktır.

ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu çalışmada bir yatırım şirketinin takip ettiği verilerden yararlanılmıştır. Bu şirketten 365
günlük bir veri seti alınmış ve çalışmanın anakütlesini oluşturmuştur. Böylece anakütle
hacmimiz 365 birim olarak belirlenmiştir. Bu veri setinde günlük döviz kuru, şirketin hisse
senedi endeksi, uluslararası sermaye endeksi, COVİD-19’dan ölen müşteri sayısı çalışmamızın
değişkenlerini oluşturmuştur.
Öncelikle BTÖ yöntemine göre örneklem seçildikten sonra oluşturulan BTÖ örneği için
örnekleme ortalaması ve varyansları hesaplanır. BTÖ yönteminde ilk olarak 365 birimden
oluşan anakütleden Excel programının rassal sayı türeten fonksiyonuyla rasgele 50 tane sayı
türetilmiştir. Bu 50 sayıya karşılık gelen birimler anakütleden seçilerek tamamen rasgele
şekilde BTÖ örneği oluşturulmuştur. Bu çalışmada BTÖ örneği ve SKÖ örneği için de en ideal
örnek sayı belirlenmiştir ve örnek hacimleri iki yöntemde de n = 50 birim belirlenmiştir.
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Tablo 1. Seçili değişkenler için Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi İle Ortalama ve Varyans
Tahminleri
Seçilen
Gözlem no
5
11
20
34
.
.
𝑋̅𝐵𝑇Ö
𝑉𝑎𝑟(𝑋̅𝐵𝑇Ö )

Günlük döviz Şirketin hisse Uluslararası
kuru
senedi
sermaye
endeksi
endeksi
6.192
0.984
5.781
5.880
1.121
9.018
6.761
0.584
6.015
7.876
2.785
10.014
.
.
.
.
.
.
5.540
3.347
8.735
0.945

0.879

4.785

Ölüm sayısı

38
40
57
29
.
.
42
0,842

Öncelikle SKÖ örneği oluşturabilmek için 365 birimlik anakütleden m2=25 birim Excel
programından rassal fonksiyonundan seçilerek m=5 kümeye ayrılmıştır. Bu 25 birim her biri 5
er birimden oluşan 5 kümeye ayrılarak bu işlem r=10 kez tekrar edilmiştir.
Tablo 2. Birimlerin SKÖ Yöntemi İle Kümelere Dağılımı
Tekrar

r=1

r=10

1
Birim
No
18
120
245
74
102
.
.
.
171
91
192
256
203

Küme Büyüklüğü
2
3
Birim
Birim
No
No
304
245
84
147
102
117
278
48
212
158
.
.
.
.
.
.
174
121
165
71
223
27
17
56
61
304

4
Birim
No
261
357
241
82
33
.
.
.
177
275
86
105
120

5
Birim
No
6
54
73
119
223
.
.
.
9
147
15
196
71
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Birimler yukarıda ki tabloda da görüldüğü gibi rastgele olarak kümelere ayrıldıktan sonra
sıralama yapılırken günlük döviz kuru değişkeni dikkate alınır. Kümelerdeki gözlemler döviz
kuru değişkenine göre küçükten büyüğe doğru sıralanırlar. Bu sıralama 10 tekrar için de aynı
şekilde yapılmaktadır.

Tablo 3. Seçili değişkenler için Sıralı Küme Örneklemesi
Küme Büyüklüğü
Tekrar
1
2
3
Birim Döviz Birim Döviz Birim Döviz
No
kuru
No
kuru
No
kuru
r=1
.
117
.
120
6,178 278
74
.
.
84
5,980 158
245
.
304
.
48
6,508
102
.
102
.
147
.
18
.
212
.
245
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r=10
.
147
.
91
5,751 17
203
.
.
61
7,011 158
256
.
165
.
117
6,854
171
.
223
.
245
.
192
.
174
.
48
.

4
Birim
No
368
261
33
357
82
.
.
.
357
82
261
368
33

5
Döviz
kuru
.
.
.
7,054
.
.
.
.
.
.
.
6,151
.

Birim
No
73
119
6
54
223
.
.
.
196
15
9
71
147

Döviz
kuru
.
.
.
.
6,364
.
.
.
.
.
.
.
7,824

Tablo 3’deki gözlemler için sıralama, işlem hacmi değişkenine göre yapılmıştır.
Her bir kümedeki birimler döviz kuru değişkenine göre küçükten büyüğe doğru Tablo 3’deki
gibi sıralandıktan sonra birinci kümedeki en küçük sıralı birim (120 numaralı birim), ikinci
kümedeki ikinci küçük sıralı birim (84), üçüncü kümeden üçüncü en küçük sıralı birim (48),
dördüncü kümeden en küçük sıralı birim (357) ve beşinci en büyük sıralı birim (223) SKÖ
örneğine seçilir. Bu işlem 10 kez tekrar edilir ve aynı şekilde birimler seçilerek SKÖ örneği
oluşturulur.
Seçilen gözlemlerle n=50 birimden oluşan SKÖ örneği oluşturulmuştur. Bu aşamada yapılacak
işlemi özetlenecek olursak öncelikle anakütleden m2r=250 adet birim rasgele seçilmiş, daha
sonra bu birimler 5 er birimli 5 adet kümeye ayrılarak bu işlem 10 kez tekrar edilmiştir. Her
biri küme kendi içerisinde döviz kuru değişkenine göre küçükten büyüğe doğru görsel olarak
sıralandıktan sonra birinci kümeden en küçük sıralı birim, ikinci kümeden ikinci küçük sıralı
birim, üçüncü kümeden üçüncü küçük sıralı birim, dördüncü kümeden en küçük sıralı birim ve
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beşinci kümeden en büyük sıralı birim seçilerek bu işlemler 10 kez tekrar edilir ve aynı şekilde
birimler seçilerek SKÖ örneği seçilir.

Tablo 4. Seçili değişkenler için Sıralı Küme Örnekleme Yöntemi İle Ortalama ve Varyans
Tahminleri
Seçilen
Günlük döviz Şirketin hisse Uluslararası
Gözlem no kuru
senedi
sermaye
endeksi
endeksi
120
6,178
2,547
9,524
84
5,980
1,985
11,250
48
6,508
3,845
9,705
357
7,054
2,901
8,885
223
6,354
4,502
10,909
.
.
.
.
.
4,250
3.101
8.980
𝑋̅𝑆𝑇Ö
0,722
0.561
4.336
𝑉𝑎𝑟(𝑋̅𝑆𝑇Ö )

Ölüm sayısı

32
45
52
53
39
.
42,64
0,889

Tablo 1 ve Tablo 4 incelendiğinde BTÖ yöntemi sonucu hesaplanan varyans tahminleri SKÖ
yöntemi sonucu hesaplanan varyans tahminlerine oranla daha küçük çıkmıştır.
SONUÇ
Sıralı Küme Örneklemesi, anakütle dağılımın bilinmesi durumunda da anakütle
parametrelerinin tahminin de ve hipotez testlerin de kullanılmaktadır. Anakütle dağılımın
özelliklerine göre SKÖ’nün farklı kullanımlarında geliştirilerek birçok alanda kullanıldığı
belirlenmiştir. SKÖ yönteminin, anakütle ortalamasının tahmini için etkili bir yöntem olarak
birimlerin ölçüm maliyetlerinin yüksek olduğu çevre, ekoloji ve tarım gibi birçok alanda
kullanıldığında yaralı olabilmektedir. Araştırma sonucunda BTÖ yöntemi sonucu hesaplanan
varyans tahminleri SKÖ yöntemi sonucu hesaplanan varyans tahminlerine oranla daha küçük
çıktığı belirlenmiştir. Bu bakımdan SKÖ yöntemi, düşük düzeyli ölçüm metodu ile sağlanan bir
sıralama yöntemi olduğundan anakütleti temsi kabiliyeti yüksek bir örnek elde edilmesini
sağlamaktadır. Bizim araştırmamız sonucunda da literatürde de ifade edildiği gibi SKÖ’nün,
BTÖ’den etkin olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Jeodezik koordinatlardan 3B Kartezyen koordinatlara dönüşüm çok kolaydır, oysa 3B
Kartezyen koordinatlardan jeodezik koordinatlara dönüşüm enlem ve 3B Kartezyen
koordinatlar arasındaki matematiksel ilişki nedeniyle biraz daha zordur. Jeodezik
literatüründe ters dönüşüm problemini çözme yöntemlerini açıklayan çok sayıda makale
yayınlanmıştır. Ancak, bu çalışmalar ileri dönüşüm durumunda çok katmanlı algılayıcı yapay
sinir ağları (ÇKAYSA)’nın kullanılabilirliğine odaklanmış olup, ters dönüşüm durumunda
ÇKAYSA tam olarak araştırılmamıştır. Sonuç olarak, bu çalışma, 3B Kartezyen
koordinatlarından jeodezik koordinatlara dönüşüm için ÇKAYSA’nın kullanılabilirliğini
incelemiştir. ÇKAYSA’na dayalı dört farklı model önerilmiş ve farklı sayıda çıktı parametresi
ve iki farklı eğitim algoritması (Bayesian regularization (BR) ve Levenberg-Marquardt (LM))
kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda, ÇKAYSA’nın 3B Kartezyen koordinatların
jeodezik koordinatlara ileri dönüşümünde umut verici bir yöntem olarak görülebileceği
sonucuna varılmıştır. Ancak sonuçlar MLP-TM#2 modelinin (enlem, boylam ve yükseklik
parametrelerini çıktı katmanları olarak birlikte kullanan ve BR ile eğitilmiş) tahmin
performansı açısından önerilen diğer modellerden açıkça üstün olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Bayesian Regularization, Kartezyen ve Jeodezik Koordinatlar,
Koordinat dönüşümü, Çok Katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı, Levenberg-Marquardt.

ABSTRACT
The transformation from geodetic coordinates to 3D Cartesian coordinates is very easy,
whereas the transformation from 3D Cartesian to geodetic coordinates is a bit more difficult
because of the mathematical relationship between the latitude and the 3D Cartesian
coordinates. Numerous papers have been published in the geodetic literature describing
methods of solving the inverse transformation problem. However, these studies have focused
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on the usability of a multilayer perceptron (MLP) neural network for forward transformation,
although MLP neural networks have not been fully investigated for this task. Consequently,
this study examined the feasibility of using an MLP neural network to transform 3D Cartesian
coordinates to geodetic coordinates. Four different MLP neural network-based models were
proposed and tested using different numbers of output parameters and two different training
algorithms: the Bayesian regularization (BR) and the Levenberg-Marquardt (LM). This
investigation concluded that the MLP neural network may be seen as a promising method in
the forward transformation of 3D Cartesian coordinates into geodetic coordinates. However,
the results indicated that model MLP-TM#2 (using latitude, longitude, and elevation
parameters together as output layers and trained with BR) was clearly superior to the other
proposed models in terms of prediction performance.
Keywords: Bayesian Regularization, Cartesian and Geodetic Coordinates, Coordinate
Transformation, Multilayer Perceptron (MLP) Neural Network, Levenberg-Marquardt.

INTRODUCTION
The transformation between 3D Cartesian coordinates (X, Y, Z) and geodetic coordinates (φ, λ,
h) is frequently used in many disciplines, including global navigation satellite system (GNSS)
navigation, cartography, geodesy, and astro-geodesy. The relations linking 3D Cartesian and
geodetic coordinates can be expressed as Equations (1) - (3) (Heiskanen and Moritz, 1967):

𝑋 = (𝑁 + ℎ) cos 𝜑 cos 𝜆

(1)

𝑌 = (𝑁 + ℎ) cos 𝜑 sin 𝜆

(2)

𝑍 = [𝑁(1 − 𝑒 2 ) + ℎ] 𝑠𝑖𝑛 𝜑

(3)

where 𝜑 (−𝜋 ⁄ 2 ≤ 𝜑 ≤ +𝜋 ⁄ 2), 𝜆 (−𝜋 < 𝜆 ≤ +𝜋), and ℎ (−𝑏 ≤ ℎ < +∞) denote the
geodetic latitude, geodetic longitude, and geodetic (ellipsoidal) height, respectively. In
Equation, 𝑁 is the radius of curvature in the prime vertical.

𝑁=

𝑎

(4)

√1−𝑒 2 sin2 𝜑

where
𝑒2 =

𝑎2 −𝑏2

(5)

𝑎2

where a, b, and e are the semi-major, semi-minor axes, and first eccentricity of the reference
ellipsoid (oblate spheroid), respectively. If the geodetic coordinates are known, it is easy to
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obtain 3D Cartesian coordinates with Equations (1) - (3). The calculation of 3D Cartesian
coordinates is straightforward, whereas the calculation of geodetic coordinates is more
complicated, particularly when solving them to find the geodetic latitude and geodetic height.
The classical methods of transforming the 3D Cartesian coordinates (X, Y, Z) into geodetic
coordinates (φ, λ, h) can be divided into two groups: (1) the analytical approaches, e.g.
Bowring (1976), Borkowski (1987, 1989), You (2000), Zhang et al. (2005), Sjöberg (2008),
Turner (2009), Vermeille (2011), and Zeng (2013), and (2) the numerical approaches, e.g.
Heiskanen and Moritz (1967), Lin and Wang (1995), Fukushima (1999, 2006), Jones (2002),
Pollard (2002), Feltens (2008), and Shu and Li (2010).
In the past few years, an alternative to two-, or three-dimensional (2D, or 3D) coordinate
transformation has emerged through the use of artificial intelligence algorithms (Tierra et al.,
2008; Kutoglu, 2009; Gullu, 2010; Tierra and Romero, 2014; Konakoğlu and Gökalp, 2016;
Ziggah et al., 2016a; Cakir and Konakoglu, 2019; Ziggah et al., 2019). For example,
Konakoglu et al. (2016) utilized different artificial neural networks (ANNs) for modeling 2D
coordinate transformation. They found that, by using optimum model parameters, the ANN
was a suitable tool for two-dimensional coordinate transformation. Ziggah et al. (2016b) used
multilayer perceptron (MLP) and radial basis function (RBF) neural networks for local
coordinate transformation. In order to show the accuracy of the ANN models, a comparison
was made using two different conventional transformation methods (six- and four-parameter
models). The Levenberg-Marquardt (LM) algorithm and the gradient descent rule were used
to train the MLP and RBF neural networks, respectively. The results showed that the MLP
and RBF neural networks gave more convincing results compared with conventional methods.
Ziggah et al. (2017) designed a new approach to improve the geocentric translation model
performance based on MLP, RBF, and generalized regression (GR) neural networks. The
results revealed that the proposed artificial neural network-error compensation models (ANNECMs) were applicable for coordinate transformation within Ghana’s geodetic reference
network. They also observed that the problem-solving success of the proposed ANN-ECMs in
coordinate transformation was higher than that of the geocentric transformation model.
Elshambaky et al. (2018) designed a three-direction ANN for modeling geocentric datum
transformation over Egypt for the first time. The results obtained with the designed neural
network provided more accurate results than the Helmert, Molodensky, regression, and
minimum curvature surface models. Moreover, the authors stated that the ANN technique
could be used as an alternative tool when applied for solving the datum transformation
problem in Egypt.
When the topic of transformation from 3D Cartesian coordinates to geodetic coordinates (also
called inverse transformation) was researched in the geodetic literature, one paper was found
that dealt with an alternative to classical methods. In this paper, inverse transformation was
investigated using differential search and computational-intelligence algorithms (Civicioglu,
2012). On the other hand, in the study of Ziggah et al. (2016a), ANN techniques, including
MLP and RBF neural networks and multiple linear regression (MLR) methods, were utilized
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for transformation of the geodetic coordinates into 3D Cartesian coordinates (also called
forward transformation). The optimum structure of the ANN was selected as five neurons in
the input layer and one neuron in the output layer, with the 3D Cartesian coordinates (𝑋, 𝑌, 𝑍)
used separately in the output layer.
Inverse transformation using the MLP neural network was not fully discussed in the
aforementioned research studies. Hence, for the first time, this study investigated the
application of the MLP neural network for the inverse transformation of 3D Cartesian
coordinates (X, Y, Z) to geodetic coordinates (φ, λ, h). In the present study, the models were
formed with three neurons in the input layer and one or three neurons in the output layer. In
addition, two different training algorithms, the Bayesian regularization (BR) and LevenbergMarquardt (LM), were used to update the weights and bias values. Eventually, four different
MLP-based inverse transformation models (TMs) (MLP-TM#1, MLP-TM#2, MLP-TM#3,
and MLP-TM#4) were proposed and developed. Detailed information about the models is
given in Section 4. In order to demonstrate the accuracy of the MLP-TMs, a wide variety of
standard statistical performance evaluation measures were utilized including mean square
error (MSE), root mean square error (RMSE), mean bias error (MBE), mean absolute error
(MAE), and the Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) coefficient. Residual analysis was also used
to verify the robustness of the proposed models. The most successful prediction was achieved
by MLP-TM#2 and the least successful by MLP-TM#3.

MULTILAYER PERCEPTRON (MLP) NEURAL NETWORK
Several neural network structures have been described, but the MLP neural network, is the
most popular and most widely used ANN for a number of applications. The MLP is
comprised of three layers: (1) the input layer, (2) the hidden layer, and (3) the output layer.
The input layer receives the set of input data, whereas the output layer produces the predicted
results. The hidden layer is between the input and output layers. In the MLP neural network,
all information is transmitted only in the forward direction and there is no loop in the
network. The neurons of the same layer are not connected with each other. Each neuron in a
layer receives weighted inputs from a previous layer and transmits its output to neurons in the
following layer. The output of the MLP neural network is determined by the activation of the
units in the output layer, as in Equation (6).

𝑁

(6)

𝑘−1
𝛾𝑗𝑘 = 𝑓(∑𝑖=1
𝑤𝑖𝑗𝑘 𝛾𝑖(𝑘−1) + 𝛽𝑗𝑘 )
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where 𝛾𝑗𝑘 is the output of neuron 𝑗 from layer 𝑘, 𝛽𝑗𝑘 is the bias weight for neuron 𝑗 in layer 𝑘,
𝑤𝑖𝑗𝑘 are the link weights that were chosen arbitrarily at the beginning of the network training
process, and 𝑓(.) is the activation function. There are many algorithms available for training
MLP neural networks. In this study, the Bayesian regularization (BR) and LevenbergMarquardt (LM) were chosen for training purposes. The BR is a training algorithm that
updates the weight and bias of the LM optimization. It minimizes a linear combination of
squared errors and weights so that at the end of the training, the resulting network has good
generalization qualities. The BR takes place within the LM algorithm. Detailed information
about the BR and LM algorithms is available in the literature (MacKay, 1992a, 1992b; Hagan
et al., 1996; Haykin, 1999; Bishop, 2006). More details about the MLP neural network can be
found in the work of Haykin (1999).

STUDY AREA AND DATA
This study was carried out in Turkey, located at the crossroads of the Balkans, Caucasus,
Middle East, and Eastern Mediterranean, as shown in Figure 1. It lies between latitudes 36° N
and 42° N and longitudes 26° E and 45° E. The data used in this study were provided by the
Turkish National Fundamental GPS Network (TNFGN). The TNFGN is the first fundamental
geodetic network based on GPS technology in Turkey (Ayhan et al., 2002). The network was
established in 1999 by the General Command of Mapping and consists of 594 highly
homogenously distributed points, the coordinates of which are referred to in the International
Terrestrial Reference Frame (ITRF). The positional accuracy of the points is 1-3 cm, and the
relative accuracy is within the range of 0.1 to 0.01 ppm. For each TNFGN point, 3D Cartesian
coordinates were calculated in ITRF1996 (reference epoch 2005.00) and their associated
geodetic coordinates were employed in the training and testing periods of the four different
MLP-based models developed in this study. Using the models, a subset of this dataset
consisting of 416 points (about 70% of the data) was selected as the reference for inverse
transformation. The remaining 178 points (about 30% of all data) were used as the test points
to evaluate the performance of the TMs. In this study, the reference and test points were
randomly selected from the dataset. The reference points and test points are marked with blue
triangles and red circles, respectively, in Figure 1.
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Figure 1. Location of the study area and distribution of the points

MLP NEURAL NETWORK MODEL DEVELOPMENT
Four different types of transformation models (MLP-TM#1, MLP-TM#2, MLP-TM#3, and
MLP-TM#4) were proposed and developed in order to convert 3D Cartesian coordinates (X,
Y, Z) into geodetic coordinates (φ, λ, h) using MLP neural network. All the proposed MLPbased models for converting 3D Cartesian coordinates to geodetic coordinates consisted of an
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input layer, two hidden layers, and an output layer. In the design of the MLP-based models,
the number of hidden layers was selected by trial-and-error procedures. According to the
literature, generally, an MLP neural network designed with one layer gives sufficient results
(Cybenko, 1989; Hornik et al., 1989). However, the results of the MLP neural networks with
one layer were not accurate enough. Therefore, in this study, a four-layer network with two
hidden layers was found to be good for the best accuracy. In the first type of transformation
model (MLP-TM#1 and MLP-TM#2), all 3D Cartesian coordinates (X, Y, Z) were used as the
input layer data, whereas the geodetic coordinates (φ, λ, h) were used separately in the output
layer data (i.e., X, Y, Z→ φ; X, Y, Z→ λ; X, Y, Z→ h). In the second type of transformation
model (MLP-TM#3 and MLP-TM#4), there were three input (X, Y, Z) and three output (φ, λ,
h) parameters for converting the 3D Cartesian coordinates (X, Y, Z) into geodetic coordinates
(φ, λ, h) (i.e., X, Y, Z→ φ, λ, h). The architecture of the MLP neural networks having one
output and three outputs are represented in Figures 2 and 3, respectively.

Figure 2. Structure of MLP neural network with one output parameter

Figure 3. Structure of MLP neural network with three output parameters
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MATLAB software was used for all analyses. The Bayesian regularization (BR) and
Levenberg-Marquardt (LM) training algorithms were applied for training the TMs. As there
is no specified manner for selecting the iteration numbers prior to training, several iterations
were tested, and 10,000 iterations were found to be the optimum for each of the training
algorithms. The hyperbolic tangent activation function was selected for the hidden layer and
the linear transfer function was applied for the output layer. To yield a satisfactory result, an
adequate number of neurons must be selected in the hidden layer. If there are a large number
of neurons in the hidden layer, the training can be very slow and may be compromised by
local minima or over-fitting. There is no specific rule for determining the optimum number of
neurons in the hidden layer, but it can be found through a trial-and-error procedure. Different
numbers of neurons, in increments of 5, from 5 to 20, were used to assign the optimum
number of neurons for the hidden layers. The optimal MLP neural network structure was
selected based on the lowest MSE values for converting 3D Cartesian coordinates into
geodetic coordinates. The MSE is the average of the square of deviations between the
observed and predicted coordinate values, as shown in Equation (7).

1

𝑀𝑆𝐸 = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 )2
𝑛

(7)

where 𝑂𝑖 represents the observed coordinates, 𝑃𝑖 the predicted coordinates, and n the number
of observations. Other statistical performance metrics for evaluating the results obtained for
the MLP-TMs are given in Section 5. The final structures of the MLP-TMs are given in Table
1. In this table, the fourth column denotes the neurons of each layer for the MLP models. For
all the proposed models, the number of neurons in the hidden layer varied between 5 and 15.

Table 1. The final structures of the MLP-TMs
Transformation
model number

1

2

3
4

Model
inputs

X, Y, Z

X, Y, Z

X, Y, Z
X, Y, Z

Model
output(s)
φ

MLP-TM
structure
[3 - 5 - 10 - 3]

λ

[3 - 5 - 10 - 3]

h

[3 - 10 - 10 - 3]

φ

[3 - 15 - 15 - 3]

λ

[3 - 5 - 10 - 3]

h

[3 - 5 - 10 - 3]

φ, λ, h
φ, λ, h

[3 - 10 - 10 - 3]
[3 - 10 - 15 - 3]
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Training algorithm

Levenberg-Marquardt

Bayesian regularization
Levenberg-Marquardt
Bayesian regularization

Using non-normalized coordinate data may lead to undesirable results. Therefore, the data
should be normalized before modeling. In this study, one commonly used normalization
technique (min-max) was used to normalize the input and output variables, as defined by
Equation (8).

( 𝑥−𝑥min )

𝑦 = (ymax − ymin ) (x

max −𝑥min )

(8)

+ 𝑦min

where [𝑥min , 𝑥max ] is the original data range, [𝑦min , 𝑦max ] is the normalized data range, x is the
original value, and 𝑦 denotes the normalized value. In this study, 𝑦min and 𝑦max were set as −1
and +1, respectively.

PERFORMANCE EVALUATION
In order to evaluate the performance of all the proposed MLP-TMs in this study, a number of
statistical performance metrics were used. These consisted of the root-mean-squared error
(RMSE), mean bias error (MBE), mean absolute error (MAE), and Nash-Sutcliffe efficiency
(NSE) coefficient.
The RMSE is the square root of the average of the squared error between the observed and
predicted coordinates and can be stated as in Equation (9).

RMSE =

1

( ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖
𝑛

)2

1⁄
2

− 𝑃𝑖 )

(9)

The MBE is an indicator of the average deviation of the predicted values from the
corresponding observed data. A positive MBE value indicates the amount of overestimation
in the predicted coordinate value and vice versa and can be stated as in Equation (10).

1

MBE = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 )
𝑛

(10)

The MAE is the average of the absolute differences between the observed and predicted
coordinates and can be stated as in Equation (11).

1

MAE = ∑𝑛𝑖=1|𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 |
𝑛
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(11)

The Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) is used to assess the predictivity of models.
An efficiency of “1”, that is, NSE = 1, corresponds to a perfect match between the observed
and predicted coordinates and is defined as in Equation (12) (Nash and Sutcliffe, 1970).

NSE = 1 − (∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 )2 ⁄∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂̅)2 )

(12)

where 𝑂̅ stands for the mean observed coordinate.

RESULTS AND DISCUSSION
The studies on coordinate transformation using ANNs that were cited in Section 1 reported
that almost all the developed models had a single hidden layer. In other words, the geodetic
researchers who examined coordinate transformation using ANNs stated that one hidden layer
was sufficient in coordinated transformation. However, precise predictions could not be made
in experiments using only one hidden layer and therefore, two hidden layers were used in all
the proposed models. It was determined that numbers of as high as 20 neurons were not
needed in the hidden layer, and that low prediction error rates could be obtained with 5, 10, or
15 neurons. The results of MLP-TM#1 and MLP-TM#2 in the training and testing periods
with the LM and BR training algorithms for one output parameter in terms of the MSE,
RMSE, and NSE are given in Tables 2 and 3. In addition, the results of MLP-TM#3 and
MLP-TM#4 in the training and testing period with LM and BR training algorithms for three
output parameters in terms of the MSE, RMSE, and, NSE are given in Tables 4 and 5. On the
basis of the results based on MSE and RMSE values, the MLP neural networks produced
good results in the training and test periods for geodetic coordinate prediction. The NSE value
was found to be greater than 0.95 for all proposed models, thus confirming the performance
quality of the training and testing periods.
Table 2. Results from the training and testing periods for MLP-TM#1
Period
Training
MSE
RMSE
NSE
Testing
MSE
RMSE
NSE

φ (°)

MLP-TM#1
λ (°)

h (m)

3.90169E−12
1.97527E−06
0.99999

3.88331E−11
6.23162E−06
0.99999

2.99391E−04
1.73029E−02
0.99999

4.70678E−12
2.16951E−06
0.99999

6.30464E−11
7.94018E−06
0.99999

2.18749E−04
1.47902E−02
0.99999
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Table 3. Results from the training and testing periods for MLP-TM#2
Period
Training
MSE
RMSE
NSE
Testing
MSE
RMSE
NSE

φ (°)

MLP-TM#2
λ (°)

h (m)

1.56056E-12
1.24922E-06
0.99999

8.98311E−14
2.99718E−07
0.99999

2.06963E−05
4.54931E−03
0.99999

1.65778E−12
1.28755E−06
0.99999

1.27216E−11
3.56673E−06
0.99999

2.19236E−05
4.68226E−03
0.99999

Table 4. Results from the training and testing periods for MLP-TM#3
Period
Training
MSE
RMSE
NSE
Testing
MSE
RMSE
NSE

φ (°)

MLP-TM#3
λ (°)

h (m)

9.79080E−11
9.89485E−06
0.99999

7.06440E−10
2.65789E−05
0.99999

1.14154E−04
1.06843E−02
0.99999

1.39314E−10
1.18031E−05
0.99999

1.1829E−09
3.43933E−05
0.99999

2.26825E−04
1.50607E−02
0.99999

Table 5. Results from the training and testing periods for MLP-TM#4
Period
Training
MSE
RMSE
NSE
Testing
MSE
RMSE
NSE

φ (°)

MLP-TM#4
λ (°)

h (m)

6.90791E−12
2.62829E−06
0.99999

1.45404E−11
3.81319E−06
0.99999

8.82879E−06
2.97133E−03
0.99999

4.44074E−12
2.10731E−06
0.99999

1.28196E−11
3.58044E−06
0.99999

1.15999E−05
3.40587E−03
0.99999
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When comparing MLP-TM#1 and MLP-TM#2 with one output parameter, the findings of this
study revealed that the MLP-TM#2 had better accuracy for inverse transformation compared
to MLP-TM#1, since MLP-TM#2 produced lower RMSE and MSE values. When comparing
MLP-TM#3 and MLP-TM#4 with three output parameters, the findings of this study revealed
that MLP-TM#4 had better accuracy for inverse transformation compared to MLP-TM#3,
since MLP-TM#4 produced lower RMSE and MSE values.
When the overall performance was considered, MLP-TM#2 performed the best and MLPTM#3 performed the worst, while the performance of the MLP-TM#1 and MLP-TM#4
models was moderate. The results of the TM#4 model were the closest to the results of the
TM#2 model. In other words, the proposed inverse transformation model trained by the BR
with one layer yielded more successful results than those of other methods for both training
and testing periods.
The graphical results in terms of measured and predicted coordinates based on the training
and testing periods are shown in Figures 4 and 5, respectively. The X axis shows the geodetic
coordinate component, whereas the Y axis shows the number of data. It is obviously seen
from the figures that the geodetic coordinate values predicted by all of the proposed models
closely followed the measured geodetic coordinate values. A visual inspection of the
predicted and the measured coordinates clearly demonstrated the potential of the MLP neural
network for inverse transformation. This is confirmed by the MSE and RMSE statistics given
in Tables 2, 3, 4, and 5. In general, the findings of this study revealed that the BR training
algorithm yielded the best accuracy for inverse transformation compared with the LM
algorithm.

358

Figure 4. Geodetic coordinate prediction results in the training period: (a) MLP-TM#1; (b)
MLP-TM#2; (c) MLP-TM#3; (d) MLP-TM#4
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Figure 5. Geodetic coordinate prediction results in the testing period: (a) MLP-TM#1; (b)
MLP-TM#2; (c) MLP-TM#3; (d) MLP-TM#4
With reference to Figures 4 and 5, it is difficult to visually define the amount of deviation of
the predicted geodetic coordinates from their corresponding measured geodetic coordinates.
Therefore, it was important for the residuals obtained from all the proposed models in the
training and testing periods to be shown clearly in graphical form. To do this, the residuals
were first calculated by subtracting the predicted geodetic coordinates from the corresponding
measured geodetic coordinates. Thus, the obtained residuals indicated the prediction
limitations of the proposed MLP-based transformation models. These residuals are normally
expected to be “0”. However, this is almost impossible to achieve, so they were projected to
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be “close to zero”, which was better for determining the degree to which the estimated
coordinates of the proposed models and the measured coordinates overlapped. Figures 6 and 7
indicate the residuals obtained in the training and testing periods, respectively. The X axis
indicates the calculated residuals for each geodetic coordinate component, whereas the Y axis
indicates the number of data. These figures proved that MLP-TM#2 was able to predict better
geodetic coordinates compared to the other proposed models. It was clear that the residual
change closest to “0” was in the MLP-TM#2 model. The MLP-TM#2 (Fig. 6b) residual value
for the latitude ranged between −2.84E−06° and 3.37E−06° with the mean value of
1.26E−09°. Although the average residual value of longitude was 9.94E−08°, the values
varied from −8.82E−06° to 8.11E−06°. The mean residual value of height was determined as
−4.16E−04 m (−8.42E−03 m to 8.89E−03 m). In both Figure 6(c) and Figure 7(c) it can be
noted that among the proposed models, MLP-TM#3 produced high residual values, especially
in the latitude and longitude coordinates.

Figure 6. Residuals for reference data: (a) MLP-TM#1, (b) MLP-TM#2, (c) MLP-TM#3, (d)
MLP-TM#4
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Figure 7. Residuals for test data: (a) MLP-TM#1, (b) MLP-TM#2, (c) MLP-TM#3, (d)
MLP-TM#4

The MBE and MAE were also utilized to further evaluate the results obtained from the
different proposed models. These statistical results are reported in Tables 6, 7, 8, and 9 for
MLP-TM#1, MLP-TM#2, MLP-TM#3, and MLP-TM#4, respectively. These tables indicated
that all the proposed models had lower MAE and MBE values.
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Table 6. Comparative error statistics of the MLP-TM#1 model in the training and testing
period
Period
Training
MAE
MBE
Testing
MAE
MBE

φ (°)

MLP-TM#1
λ (°)

h (m)

1.42234E−06
−1.42456E−09

4.72203E−06
−1.61119E−08

1.20902E−02
8.09024E−06

1.53377E−06
−2.66741E−09

5.22742E−06
−2.88073E−08

1.07441E−02
2.79858E−05

Table 7. Comparative error statistics of the MLP-TM#2 model in the training and testing
period
Period
Training
MAE
MBE
Testing
MAE
MBE

φ (°)

MLP-TM#2
λ (°)

h (m)

4.02968E−07
8.93340E−10

3.73138E−06
−3.40736E−09

3.73363E−03
3.66670E−07

1.01774E−06
−7.44947E−09

2.87044E−06
1.09726E−08

3.85476E−03
4.74766E−06

Table 8. Comparative error statistics of the MLP-TM#3 model in the training and testing
period
Period
Training
MAE
MBE
Testing
MAE
MBE

φ (°)

MLP-TM#3
λ (°)

h (m)

7.34725E−06
−3.6726E−09

1.96599E−05
−2.87656E−08

7.68759E−03
6.46518E−06

8.06048E−06
−7.69301E−08

2.34836E−05
−1.15417E−07

9.62530E−03
2.15900E−05
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Table 9. Comparative error statistics of the MLP-TM#4 model in the training and testing
period
Period
Training
MAE
MBE
Testing
MAE
MBE

φ (°)

MLP-TM#4
λ (°)

h (m)

8.60994E−07
−6.91687E−10

1.25397E−06
4.15515E−10

9.96881E−04
1.19568E−06

1.65952E−06
3.72434E−09

2.91647E−06
8.35989E−11

2.70680E−03
5.40693E−06

The low values obtained for both MAE and MBE indicated a fairly good prediction. The
MBE was used to describe whether a model was under (negative value) or over (positive
value) in its estimates. According to the MBE results, the overall maximum under- and overestimations by MLP-TM#2 in the latitude and longitude components, considering the training
and testing periods together, were about −7.45E−09° and 1.10E−08°, respectively. In the
height component, the maximum under- and over-estimations were about 3.67E−07 m and
4.75E−06 m, respectively. The MAE was also used to measure how close the predicted values
were to the measured values. According to the MAE values in Tables 6, 7, 8, and 9, the least
reliable model was MLP-TM#3, whereas MLP-TM#2 was the most reliable proposed model,
displaying the lowest MAE values.

CONCLUSION
This study investigated the capability of MLP neural networks trained using two different
algorithms, the BR and LM, in the transformation from 3D Cartesian (X, Y, Z) to geodetic
coordinates (φ, λ, h). Four different types of MLP-based transformation models were
proposed and developed for the transformation. The results showed that the MLP neural
networks accomplished a reasonable prediction for the geodetic coordinates; however, with
the evaluation of the statistical error values, it was clear that the MLP-TM#2 model provided
more accurate results compared to the MLP-TM#1, MLP-TM#3, and MLP-TM#4 models. In
general, the predicted geodetic coordinate values seemed to be in good agreement with the
corresponding measured geodetic coordinate values. Some authors in their studies on
coordinate transformation have reported that one hidden layer was sufficient for coordinate
transformation using ANNs. However, in this study, more than one hidden layer was used.
When the training algorithms used in the transformation models were compared, the BR gave
better results than the LM. The results presented here on the proper selection of the network
architecture and training algorithms could help to improve the accuracy of MLP models used
for inverse transformation. Future research should focus on investigating the transformation
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between the geodetic coordinates and 3D Cartesian coordinates using different prediction
models. This study provides an additional contribution to the knowledge of coordinate
transformation applications using current ANNs in the field of geodesy.
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ÖZET
Kültürel mirasın inşasında oldukça sık tercih edilen yapı taşları, atmosferik süreçler ve
antropojenik etkiler neticesinde zamanla bozunur. Bozunma süreçleri, kültürel anıtların mimari
değerlerini düşürmesiyle birlikte ilerleyen aşamalarda strüktürel problemler oluşabilir.
Dolayısıyla tarihin izlerini taşıyan bu kültürel mirasların korunması için bozunma
gelişimlerinin tespit aşaması son derece önem taşımaktadır. Bu aşamada sahada yapılacak
makroskopik incelemeler ile birlikte laboratuvar çalışmalarından elde edilecek indeks-mekanik
özellikler, koruma planlamalarının (taş değiştirme, konsolidasyon, enjeksiyon vb.)
oluşturulmasına altlıklar hazırlar. Bu çalışmada zengin taşınmaz kültür varlıklılarına ev
sahipliği yapan, tarihi özellikleri ve kültürel yapısı sebebiyle adeta bir açık hava müzesi niteliği
taşıyan Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan, en fazla bozunma etkilerinin gözlemlendiği Hacı
Abdurrahman Cami’nin yapı taşları ve bozunma tipleri incelenmiştir. "Mağaralar kenti" olarak
nitelendirilen Midyat'ta, birçok din ve dil bir arada bulunmaktadır. Tarihi han, manastır, kilise,
cami ve binlerce yıllık taş evleri sebebiyle her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından yoğun
bir şekilde ziyaret edilmektedir. Hacı Abdurrahman Cami 1915 yılında yaptırılmıştır. Yapı taşı
olarak Midyat taşı kullanılmıştır. Midyat taşları kare planlı olarak yerleştirilmiştir. Hacı
Abdurrahman Camiinin cephesinde bulunan altı adet kemerden beşinde pencere bulunmaktadır.
Yapılan saha çalışmaları neticesinde incelenen Hacı Abdurrahman Cami’nde 6 tip bozunma
türü (siyah kabuk, biyolojik kolonizasyon, çatlak, diferansiyel erozyon, nemli alan ve mekanik
hasar) tespit edilmiştir. Ayrıca Hacı Abdurrahman Cami’nin inşasında kullanılan yapı taşlarına
ait antik ocak belirlenmiş ve daha sonra laboratuvarda kayaca ait mühendislik özellikleri
incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların, Hacı Abdurrahman Cami’nin muhtemel
restorasyonuna katkılar sağlayağı beklenmektedir. Ayrıca kent dokusunu oluşturan Midyat
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taşından elde edilen laboratuvar sonuçları, bölgesel koruma planlamasına önemli bir temel
oluşturacaktır.
Anahtar kelimeler: Yapı taşı, Bozunma süreçleri, Hacı Abdurrahman Camii, Midyat.

ABSTRACT
Building stones used in constructing cultural heritage deteriorate over time due to atmospheric
processes and anthropogenic effects. Deterioration processes not only decrease the architectural
value of monuments but can also cause structural problems in later periods. Therefore, it is very
important to identify the progress of deterioration to protect these heritage buildings that carry
traces of history. Along with macroscopic investigations to be carried out in the field, indexmechanical properties to be obtained through laboratory analysis would provide the basis for
creating conservation plans (stone replacement, consolidation, injection, etc.). The building
stones and deterioration kinds of the Hacı Abdurrahman Mosque in Mardin's Midyat
neighborhood, which houses a wealth of immovable cultural goods and functions virtually as
an open-air museum due to its historical features and cultural structure, were investigated in
this study. Midyat, known as the "city of caves," is home to a diverse range of religions and
languages. It attracts a large number of local and international tourists each year due to its
historical inns, monasteries, cathedrals, mosques, and thousands of years old stone buildings.
Haci Abdurrahman Mosque was built in 1915. Midyat stone was used as the building stone.
Midyat stones were placed in a square plan. Five of the six arches on the façade of the Hacı
Abdurrahman Mosque have windows. In-situ work carried out revealed 6 types of deterioration
(black crust, biological colonization, crack, differential erosion, moist area, and mechanical
damage) in the monument. Moreover, the ancient quarry from which the building stones of the
mosque were extracted was identified, and the engineering properties of the rock were analyzed
in the laboratory. The findings of the study would contribute to a possible restoration of the
Hacı Abdurrahman Mosque. Moreover, laboratory findings regarding the Midyat stone, which
forms the urban texture, will provide an important basis for regional conservation planning.
Keywords: Building stone, Deterioration processes, Hacı Abdurrahman Mosque, Midyat.

INTRODUCTION
The district of Midyat, located to the east of the city center of Mardin, has been home to many
civilizations with a history going back 4000 years. Home to different religions including Islam,
Christianity (Catholic, Orthodox, and Protestant), and Yazidism, and different languages
including Turkish, Arabic, and Syriac, Midyat has a rich culture in terms of ethnicities,
languages, and religions. This cultural diversity of the city is reflected in its architecture as well
as different building types including mosques, churches, khans, and traditional houses. Along
with this architectural diversity, building properties such as construction techniques and
materials create a unique texture in the city. The urban texture mostly created with the building
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Stones (Midyat Stone) quarried in the region has been preserved to the present day. However,
atmospheric and anthropogenic effects cause deformations in these building stones, threatening
the texture of this unique locality. This study examines deformations in Hacı Abdurrahman
Mosque, one of the monuments in Midyat with the most severe deterioration and the highest
number of types of deterioration among historical structures in the city. In-situ macroscopic
observations were carried out to this end, and the root causes and progress of deterioration were
discussed. The method used in this study was applied to a single building, but the use of similar
procedures is expected to contribute to the conservation of immovable cultural heritage in the
texture of Midyat.

DESCRIPTION OF THE HACI ABDURRAHMAN MOSQUE
Located in southeastern Anatolia Midyat has been home to civilizations such as the Persian
Empire, the Roman Empire, the Seljuk Sultanate of Rum, and the Ottoman Empire. The
numerous monuments built by these civilizations, including mosques, churches, and chapels,
are important pieces of heritage showing that different religions coexisted peacefully in the city.
Hacı Abdurrahman Mosque (Fig. 1), which is part of this heritage, is an important part of the
urban texture with its architectural properties and function. The monument, built-in 1915, has
a square plan with a courtyard. The minaret has a single-balcony minaret, and a circular body
placed over a square base.
The monument has plain walls (Fig. 1a), but it features plant-shaped and geometric ornaments
in the balcony of the minaret (Fig. 1b), the courtyard gate (Fig. 1c), the mihrab, and the minbar
(Fig. 1d), and under the parapets.

MATERIAL AND METHOD
The study was conducted in two stages: fieldwork and laboratory analysis. Fieldwork consisted
of identifying types of deterioration and taking photos. When identifying deterioration, anomaly
types were defined based on ICOMOS-ICSC (2008). Representative block samples for
experimental laboratory analysis were collected from the Icoren (Teffe) ancient quarry. Index
properties (dry density, porosity, water absorption, and P-wave velocity) of building stones
were identified using the methods recommended by ISRM (2007). The uniaxial compressive
strength and the Schmidt hammer rebound value of the rock were identified based on the
methods specified, respectively, in ASTM D7012 (2014) and ASTM D5873 (2014) standards.
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Fig. 1. Views of the Hacı Abdurrahman Mosque: a) entrance, b) minaret, c) courtyard gate, d)
minbar, and mihrab.

RESULTS AND DISCUSSIONS
Index and Mechanical Properties of Midyat Stone
Index-mechanical properties of the samples collected from the ancient quarry are reported in
Table 1. Table 1 shows that average dry density (d), porosity (n), water absorption by weight
(Wa) and P-wave velocity (Vp) values of the building stone were 1.69 g/cm3, 24.84%, and 3.08
km/s, respectively. The Schmidt hammer rebound value of the sample was 15. The unconfined
compressive strength (UCS) value of the building stone was 24.73 MPa, classified as a
“medium-strength” rock according to the ISRM (1979).
Table 1. Average index and mechanical properties of the limestones
Sample No
Midyat Stone

d - g/cm3

n-%

Wa - %

Vp - km/s

SHR

UCS - MPa

1.69

24.84

14.70

3.08

15

24.73
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Deterioration observed in the Hacı Abdurrahman Mosque
Depending on engineering properties and environmental effects, deterioration in building
stones can range from a few millimeters to meters. Building stones of the Hacı Abdurrahman
Mosque have low or medium strength (UCS, SHR, and Vp) and high water absorption
coefficients by weight, resulting in visible deterioration effects in the monument. Deterioration
is mainly caused by the presence of water in capillary and infiltration zones. Discoloration due
to water is particularly visible in the capillary zone of the monument (Fig. 2).

Fig. 2. Moist area in the capillary zone of the monument.

Water movements in this zone triggered the activation of wetting-drying, freeze-thaw, and
thermal shock processes, leading to differential erosion anomaly, which is the erosion of weak
parts (chemical and/or physical) in the internal structure of the stone (Fig. 3).
Another type of deterioration that developed in the capillary zone was biological colonization.
Biological colonization develops in the presence of suitable temperature and humidity levels
and sufficient organic material on building stones (Korkanç and Savran, 2015). Lichen growth
was identified in the capillary zone of the northern wall of the Hacı Mosque due to its high
humidity content (Fig. 4).
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Fig. 3. Differential erosion-type deterioration identified in the mosque.

Fig. 4. Biological colonization observed on the northern wall.

Black crust-type deterioration was observed in the infiltration zone of the monument, another
zone where water effects were visible.
Black crust forms as a result of the reaction between CaCO3-rich stones and contaminants such
as SOx, NOx, CO, and PM. This type of deterioration, which develops in zones that are not
washed with water but have a high humidity content, was identified under the parapet of the
monument (Fig. 5).
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In addition to 4 different types of deterioration that developed due to atmospheric processes,
cracks were also observed due to ground settlement of the structure (Fig. 6). During restoration
work, filling treatment was used to arrest the progress of the crack, which ran the height of the
wall.

Fig. 5. Black crust anomaly identified in the mosque.

Fig. 6. Crack deterioration observed in the monument and the restoration application.
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Another problem identified in the monument was anthropogenic effects. Two air conditioners
were installed on the northern wall of the mosque for indoor air conditioning. Holes were drilled
in building stones to connect inside and outside units of the air conditioner, resulting in
mechanical damage-type deterioration (Fig. 7). Moreover, air conditioners on the walls damage
the aesthetic and authentic value of the monument.

Fig. 7. The type of mechanical damage degradation identified in the mosque.

CONCLUSION
This study examined the index-mechanical properties of Midyat stone (limestone), and the
types of deterioration observed in Hacı Abdurrahman Mosque, which was built of this stone.
Types of deterioration observed in the monument are mainly caused by humidity and the low
to medium engineering properties of the building stone. Black crust-type, biological
colonization, differential erosion, and moist area deteriorations were observed in zones affected
by water (capillary and infiltration zones), due to activation of atmospheric processes. Apart
from atmospheric processes, a crack formation was observed due to ground settlement, the
progress of which was arrested with filling treatment. Moreover, two air conditioners installed
on the walls of the monument resulted in mechanical damage, as well as lowering the aesthetic
value of the structure.
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ABSTRACT
This paper is related to the concept for hands-free browsing on the web. It facilitates user with
easy handling of computers using their voice. When the Personal computer first became
available, people communicated with their computers using only the keyboard. Then they
used a mouse to point and click their intentions. The search for improved alternatives has
resulted in the introduction of voice technology. Now you can speak to your computer and it
responds to your voice! In some organizations the users may use more than two hand busy
devices, that is, they may use some designing devices like CAD tools, other than a keyboard
and a mouse. The scope of this project is to create a Voice- Enabled Browser, which enables
hand free use of computers and supports access to computing capacities away from the desk.
Basically, this project deals with two processes, one is Text-to-speech conversion and speechto-text or similar to text from conversion. Thus, this system facilitates users with easy
browsing and surfing any web pages using their voice.
Keywords: Designing Devices, Text-to-Speech, Speech-to-Text Conversion, Voice
technology, Voice enabled browser.

1. INTRODUCTION
In recent years, the potential of Artificial Intelligence (AI) enlarges its application. The
preeminent applications are NLP- Natural Language Processing, Cloud Computing, Neural
Network Technology and Internet of Things (IOT). They reshapes the way people engross
with the world and transforms the digital experiences which develops the communication
more comfortable with human. Voice Control is said to be next evolution of human-machine
interaction. Voice enabled browser saves consumers time and money. Before the
implementation of Voice recognition, the average typing speed of a man is around 40 words
per minute on computer. On another decade, the smartphones and mobile devices diminishes
the rate a bit. Finally, when man finds a path on speech recognition, it can rack up between
125 and 150 words per minute. From the year,
1950: “Audrey” was developed under Bell laboratories, here the system can recognize only
the numbers 1-9 spoken by a single voice.
1960: “Shoebox” was developed under IBM, which can be recognized and differentiated
between 16 spoken English words.
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1970: ‘Harpy’ is the system from Carnegie Mellon have ability to understand over 1,000
words.
1990: The dictation technology has been introduced that is comes under the Bell.
2000: Speech recognition has been achieved close to an 80% accuracy rate, and then Google
Voice came for the platform, that makes the technology available to millions of users that
allows Google to collect valuable data from the users.
2010: Apple’s Siri and Amazon’s Alexa and Google’s google assistant make a lead to the
Networking world.

From the year 2010 to now, Leading Voice Enabled systems are Google’s Google assistant,
Amazon’s Alexa and Apple’s Siri. It is historically performed by a personal assistant or
security, includes taking dictation, reading text or emails, looking up or phone numbers,
Scheduling, placing phone calls, Play music, videos and act as a reminder. Those systems
world top tech companies are offering this feature on various through services like google
Home, Amazon Echo and Siri. There were plenty of voice recognition products are involved
in the market for business, for homes, browsing and on school implementation. The at most
goal for those companies is to attain a great accuracy on speech and reply around context and
content. In 2017, the word error rate of Microsoft’s voice recognition technology has been
recorded at 5.1% by the company, where google reports that its error rate has been reduced to
4.9%. By 2023 the speech recognition market will be worth of 18 billion dollars. As those
industry and implementation gets bigger and bigger it incorporates into everything from
Phones to Refrigerator to cars. The capabilities of voice assistants are continuously extending.
Other than voice enabled browser a device is incorporated that are equipped with a
microphone and a speaker to communicate with the user called smart speakers. Here smart
speakers are subject oriented on the other hand virtual assistant are task oriented.
Voice enabled browser typically a cloud-based platform that requires internet-connected
devices or need an application to work. Cloud platform provides voice assistant in millions of
homes. Like other systems, Cloud computing Architecture divided into two main sectors
namely Frontend and Backend. Frontend indicates a Web browser and Backend performs as a
data storage system. Though the cloud which converts voice into text. Then the text goes to
the backend after the process gets completed, again the text passes through the cloud and it
again transforms into voice that is called text to voice conversion.
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The purpose of this paper is to discuss about how the voice enabled browser enables Hand
free use of computers and supports access to computing capacities away from the desk. Voice
assistants can access everything out of hand by making a command. Although the
implementation of voice assistants has not increased its size on school environment for
educational purposes. Because the people think of their data collections and privacy security.

2. METHODOLOGY
Agreeable Voice Browser (like internet browsers today) would give standard arrangement of
voice discussion route orders like start, back, repeat, stop, call, and so on with designers
ready to give augmentations and set of significant worth added voice discussions portrayed in
an exceptionally versatile voice discussion markup language and JavaScript code fragments
for custom aims to take care. Such standard voice browser environment and voice discussion
markup language would probably empower altogether with more significant of higher levels
of adoption and penetration of voice enabled services by users and ability for a more scalable
and reusable code development by corporate administrator. A person may speak to another
person as a speaker more than we write. It may even easier to learn to speak than to write. We
just think about how a child learns a language. They hear a word being used all over those
from day one, then parents speak and the children listen to the parents. They absorb all kind
of verbal clues like intonation, inflection, syntax and pronunciation. Their brain trains to the
language and how they use (pronunciation) and identify the complex pattern and connections
of words likewise it takes more than 50 years to attain complete process of voice recognition.
The researchers were finally able to beat human performance on a broad range of language
understanding task. A microphone transmits a vibrational pattern of human voice into an
electrical signal through a cloud. Then the signal converted into a digital signal by a system’s
hardware. The speech recognition software examines the digital signal to the register
phenomena, that differentiate a word which have been used a same word on another language.
Trigram analysis is used for picking up the correct word. This method depends on a database
and frequent word clusters, where probabilities are allocated that any two words will be escort
by a given first word. This is the most advantages of voice enabled browser, where voice
enabled browser saves time, money and also it provides comfort. Likewise, these predictive
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texts even more make the process simple. The voice recognition software breaks the audio of
the speech into an identical sound, then it analyses each sound by using an algorithm to
compute the most suitable word to match that language and converting those sounds into
texts.

3.1 High Level Architecture
The best-known NLP voice assistant devices today are the Amazon’s Alexa, Google’s Google
Home, Microsoft’s Cortana and Apple’s Home Pod. They all perform fairly similar basic
architectures.

1. Smart speaker device: Smart speaker device is just a hardware that interfaces with the set
of microphones and a speaker to the user for capturing audio commands and playing back the
audio responses to the user.

2. Proprietary AI / NLP service layer: It is provided by the voice assistant device retailer
(Amazon, Google, Microsoft or Apple), the smart speakers receives the unstructured audio
command files that uses built-in proprietary AI / NLP ability to interpret the audio to build the
structured text utterance automatically give rise to the user for essential missing information
in the utterance, like pre-defined ‘slot’ like variable values attempts to match the constructed
and completed utterance to a pre-defined ‘intent’ or ‘action’ handler seize the ‘skill’/’action’
handler with structured JSON commands and handles the JSON responses.

3. Skill / Actions / Intents fulfilment service layer: It either built-in or provided by the 3rd
party developers, which is involved by the NLP service layer with JSON command as a
payload and which generates JSON responses back to the NLP service layer.
3.2 Voice AI –Cloud Computing and NLP (Natural Language Processing):

CLOUD COMPUTING
Cloud has a centralized server administration system. It balances client supply, adjust
demand, monitoring traffic and it avoids congestion. It follows middleware which controls the
communication of cloud network among them. Server virtualization is enabled in all physical
server, that runs multiple servers with their application. Though a physical server act as
multiple physical servers, it reduces the need for more physical machines. The most important
part of cloud computing is data security. All data will be packed up at multiple location in
order to secure the files from hacking. In comparison with regular systems, cloud
astoundingly increases the data storage to multiple times. There is some cloud monitoring
software like app dynamics, Amazon cloud watch, etc., By using this cloud monitoring
system, we are able to monitor, manage and access the performance of the cloud computing
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architecture, infrastructure, services and application. The customer can use this platform with
more potential.

NLP (Natural Language Processing)
It is a branch of AI, which involves to understand text and spoken words in a better way than
human beings can. It combines with a computational linguistics. It performs some tasks
namely speech recognition, part of speech lagging, word sense, named entity recognition, coreference, resolution, sentiment analysis and finally Natural language generation. These were
the tools used in NLP to acquire the result of speech to text conversion. Python language has
been used for several NLP tasks because of its open-source collections, libraries, programs
and education resources for building the NLP programs.

4. APPLICATION
Smartphones, smart speakers, and other IoT devices are no longer can consider just as
electronic boxes. Now they’re becoming full-fledged companion which enhance one’s life in
millions of ways. People starts to adopt voice technology in their lives because of its comforts
and convenience they offer since it can be controlled hands-free just by using a simple voice
command. There are some Voice Assistants functions in regular life,
Work/Office Assistant:
Voice assistant technology incorporated into a business software for the sake of employee’s
comfort which helps for communication protocol and organization processes within the
company.
In-Car Voice Assistant:
Modern cars with a voice assistant have become a very common thing in the modern society.
Constantly Brands have started incorporating them in their car model’s digital system.
Manufacturers like Toyota, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Fiat and so many top brand
companies have impressed with their inbuilt voice assistants to increase sales while improving
the customer’s experience. User can control or make a command to Car assistants as a way
for entertainment features and for even more complicated actions like unlocking the car, auto
driving and so on.
Transcribing and Dictation:
Voice recognition proficiency in taking interview notes, transcribing meetings, podcasts, and
other types of conversations. A user can completely write (spell) a document without touching
the keyboard and mouse. It can also be edited with the use of google slide speaker notes on
some software, a good example is type with your voice (Chrome browser).
Voice Tech in Education:
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Many universities have shown their high interest in incorporating voice technology as part of
their education system and curriculum to help students learn better and improve their
performance and also for their comforts. As they were so many advantages in educational
field in fact the voice browser is actually introduced for seeking information. But it should
need some more improvements in below (Fig) fields.

Fig
Voice Tech in Health:
A positive effect voice innovation has had in medical care has made better intends to deal
with older individuals. Voice tech in wellbeing permits older individuals' children and
parental figures to care more for them, be more in contact with them or help them with their
treatment. It has additionally helped patients during the pandemic and permitted specialists to
keep up with consistent perception of their patients in any event, when in distance.
Security and Privacy:
Voice innovation is developing more exact and modern. This further improvement has made
opportunities for voice innovation use cases in security and protection matters. Capacities like
exact voice acknowledgment permit the coordination of it in security frameworks for both inhouse and office employments. Likewise, capacities like recognizing the voice of a child
contrasted with the voice of an adult permit the guardians to have better control of what their
children can access through keen speakers they have in their homes.
4.1 The growth of Voice Marketing:
Voice technologies grab the business and marketing agencies. It is a means of improved
marketing campaigns. Voice marketing innovation and advancement created a new channel to
reach their desired audience and customers. Voice enabled browser attract both the customer
and the brand.
Another arising that is innovation our lives changing made is
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man-

brainpower (AI). This tech is advancing into our everyday lives in an assortment of ways.
Such tech is being utilized a great deal in IoT and other voice-actuated gadgets, making voice
innovation more broadly utilized than any time in recent memory. Specialists anticipate that
the quantity of voice colleagues will increment altogether in the coming years. Likely it will
reach pretty much every application in day-by-day life.
CONS
As they were many pros, there is as much as cons in implementing AI have mentioned as
follow,
Man-made reasoning thought about that it surpasses human scholarly limit and control. Bill
Gates, Elon Musk, and the late Stephen Hawking told that AI could be an existential danger to
people, while other powerful masterminds like Eric Horvitz, overseer of Microsoft Research
Lab, reject the AI Judgment day situations—however he alerts that worries and dangers
should be tended to as we develop more dependent on AI.
Privacy Considerations
In addition to invasion of privacy issues, though voice enabled browser is accessed
under AI (network), if there is any interruption during the data transmitting may cause a
severe loss to the user or if the data is hacked under some dark web users it leads to privacy
impact to the society. Further advancement in voice enabled smart browser or in voice
assistant may cost a life, cost privacy issues.
As more robots play a role of caretaker under the guidance of human, if there is any
misleading or wrong commanding may even lead to cause of death. Or even what will happen
if the robot builds an emotional relationship with human.
Last but not the least, further advancement in life, in robots and in automation causes
drastic loss in human employment. As the population increases the job seeking needs gets
increases. Advancement in economy is more welcomed but the advancement in sophistication
affects the livelihood of mankind.
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Impact of Automation on Economy and Employment:
This conversation pits the monetary advantages at shoppers when costs are brought down
through automated production against the positions that are lost when robots supplant
individuals. Zeng says in any case “a new group of people can innovate, design, and develop
new products, services, and business models might emerge as winners in the new knowledge
economy.”
Legal Ramification and Accountability:
There were many problems in implementing daily usage like In Driverless cars, if the
automated driving system fails who will be responsible in the event of an accident?
Zeng told that “In the field of medical who will take responsible for accidents or errors occurs
by a robotic surgical systems or automatic diagnostic systems”.
Robot Rights:
"People have common freedoms. Creatures have basic entitlements. Should robots have robot
rights? Would it be advisable for them to be treated as cognizant creatures? Does the First
Amendment secure robots' discourse? Do we need laws to shield robots from being
manhandled?" composes Zeng. The arising field of robo-ethics looks to resolve these and
different inquiries.

5. CONCLUSION
Voice enabled Smart Browser enables the speaker (user) to speak that understands and
process the query and proceed answer to the user again by using an AI- Natural Language
Processing and Cloud Computing. It needs to connect to the device in order to work in the
smart way by connecting IoT application and devices. As those industry and implementation
gets bigger and bigger it incorporates into everything from Phones to Refrigerator to cars.
Now they’re becoming full-fledged companion which enhance one’s life in millions of ways.
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