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Simultaneous Determination of Food Colorants Used Hplc Method 
 

Güzide Pekcan ErtokuĢ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

Ahmet Hakan AktaĢ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

 

ABSTRACT 

Allura red, sunset yellow, tartrazine and caramel are color substances used in foods. In this study, 

allura red, sunset yellow, tartrazine and caramel were simultaneously determinated without any 

chemical pre-separation by HPLC method.The role of food coloring in the food industry is really 

important [1]. However, when some synthetic colorants are consumed, especially in excessive 

amounts, they can have pathological effects. Therefore, the use of the dyes must be controlled 

according to the laws and regulations. Because of this, analysis is quite important for synthetic 

colorants [2]. The use and the amount of these chemicals must be controlled because they can 

occasionally produce allergy, asthma and other health disolders in sensitized individuals [3]. Various 

analytical methods have been used for the qualitative and quantitative analyses of food color, 

including HPLC.Multivariate calibration techniques were powerful analytical tools [4] to used in data 

analysis for the mixtures. The most widely used techniques, e.g., classical least square (CLS), 

principal component regression (PCR), partial least square (PLS) were determinated the amount of the 

compounds. In this work, Partial Least Squares ( PLS), Principal Component Regression (PCR) was 

used for the simultaneous determination of the colorants in foodstuff samples without any separation 

stey. Two methods were used chemometric-HPLC method and UV spectrophotometric method 

comparatively.  

Keywords: Food Colorants, chemometric method, principal component regression (PCR),partial least 

square (PLS), HPLC. 
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Chemometric Methods for the Simultaneous Potentiometric Determination 

of Ibuprofen, Indomethacin and Naproxen 
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Ahmet Hakan AktaĢ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

  

ABSTRACT 

Ibuprofen, indomethacin and naproxen are widely used clinically as non-steroidal anti-inflammatory 

agents. The European Pharmacopoeia describes methods for the routine analysis of these anti-

inflammatory agents in pure form or in pharmaceutical formulations. The described volumetric 

methods, however, have some disadvantages. They are time consuming with poor precision and 

sensitivity and chemical indicators (Skoog et al.,1994:354) are used for the end-point determination in 

the presence of colored or non-soluble excipients in the drug formulations.In this study, three anti-

inflammatory agents, namely ibuprofen, indomethacin and naproxen, were titrated potentiometrically 

using tetrabutylammonium hydroxide in acetonitrile solvent under a nitrogen atmosphere at 25 °C. 

MATLAB R 2013a software was applied for data treatment as a multivariate calibration tool in the 

potentiometric titration procedure. A principal component regression (PCR) and partial least squares 

(PLS) chemometric methods were used as a multivariate calibration tool in the potentiometric titration 

to model the complex non-linear relationship between ibuprofen, indomethacin and naproxen 

concentrations and the millivolt (mV) of the solutions measured after the addition of different volumes 

of the titrant. The optimized network predicted the concentrations of agents in synthetic mixtures. 

Keywords : anti-inflammatory agent, principle component regression, partial least squares 
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Enkapsüle Vibriofaj İçeren Metil Selüloz Filmlerin Bakteriyofaj 

Stabilitesinin Belirlenmesi 
 

Selin kalkan 

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

 

ÖZET 

 

Bakteriyofaj esaslı ambalaj materyallerini geliĢtirmekteki baĢlıca zorluklardan biri ambalaj 

formülasyonlarındaki fajların stabilitesidir. Ambalaj materyalleri formülasyonlarındaki fajların 

kararlılığı konusunda sınırlı sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Aktif ambalajlama materyalinde enkapsüle 

bakteriyofajların stabilitesi, fajların ambalajlama materyalleri ve gıda sistemlerindeki uygulama 

alanlarında baĢarıyla entegrasyonu için kritik bir gerekliliktir. 

Bu çalıĢmada, emülsifikasyon yöntemi ile mikroenkapsüle edilerek hazırlanan vibriofajlar ile, 

antimikrobiyel özellikte metil selüloz filmler hazırlanmıĢ ve hazırlanan filmlerin bakteriyofajların 

stabilitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, metil selüloz filmlerdeki bakteriyofaj 

stabilitesi hem karanlıkta, buzdolabı koĢullarında (4 oC‘de) hem de aydınlıkta oda koĢullarında (22 

oC‘de) depolanan filmlerde, depolamanın 0, 4., 7. ve 14. günlerinde test edilmiĢtir. Yapılan analiz 

sonuçlarına göre, karanlıkta, buzdolabı koĢullarında (4 oC‘de) depolamanın 0. günü ile 14. günü 

arasından geçen depolama zamanında bakteriyofaj canlılığı yaklaĢık olarak 2 logaritmik birim 

azalmıĢtır. Kontrol grubunda ise, depolama sonucunda yaklaĢık 7 logaritmik birim azalma olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bakteriyofaj stabilitesi ile depolama süresi arasındaki iliĢki istatiksel olarak önemlidir 

(p≤0,05). Aydınlıkta oda koĢullarında (22 oC‘de) depolanan filmlerde ise, depolamanın 0. günü ile 14. 

günü arasında geçen depolama zamanında bakteriyofaj canlılığı yaklaĢık olarak 4 logaritmik birim 

azalmıĢtır. Bu oran buzdolabı ve karanlık koĢullara kıyasla daha fazla oranda bakteriyofaj canlılığı 

kaybını göstermektedir. Kontrol grubunda ise, depolama sonucunda, buzdolabı ve karanlık koĢullara 

benzer olarak yaklaĢık 7 logaritmik birim azalma olduğu tespit edilmiĢtir. Bakteriyofaj stabilitesi ile 

depolama süresi arasındaki iliĢki istatiksel olarak önemlidir (p≤0,05). Bakteriyofaj stabilitesi 

açısından, buzdolabı (4 oC) ve karanlık ortam ile ortam koĢulları (22 oC) ve aydınlık koĢullar 

arasında, depolama süresi boyunca meydana gelen fark istatiksel olarak çok önemlidir (p≤0,05). Her 

iki koĢulda da metil selüloz filmlerdeki enkapsüle bakteriyofaj canlılığındaki en belirgin düĢüĢ 7. ve 

14. günlerde gerçekleĢmiĢtir  

 

Anahtar kelimeler:Enkapsülasyon, Vibriofaj, Metil selüloz film, Stabilite, Aktif ambalajlama 

 

(Bu çalıĢma, 215O851 numara ve "Enkapsüle Bakteriyofaj Ġçeren Metil Selüloz Filmler Ġle Vibrio 

Parahaemolyticus Ġnaktivasyonu" isimli proje ile 3001-BaĢlangıç AR-GE Projeleri Destekleme 

Programı kapsamında TÜBĠTAK tarafından desteklenmektedir). 

 

Determination of Bacteriophage Stability of Methly Cellulose Films 

Incorporated Encapsulated Vibrio Phages 

ABSTRACT 

One of the major difficulties in developing bacteriophage based packaging materials is the 

stability of phages in packaging formulations. There is a limited number of studies on the stability of 

phages in packaging material formulations. The stability of encapsulated bacteriophages in active 

packaging material is a critical requirement for the successful integration of phage into packaging 

materials and application areas in food systems.  

In this study, antimicrobial methyl cellulose films were prepared with microencapsulated 

Vibrio phages by emulsification method and the stability of bacteriophages of prepared films was 

aimed. For this purpose, bacteriophage stability in methyl cellulose films was tested on days 0, 4, 7, 

and 14 of storages, both in darkness in refrigerator conditions (at 4 oC), and in films stored at room 

temperature (at 22 oC) in light. According to the analysis results, the bacteriophage viability was 
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decreased by approximately 2 logarithm units in the dark and refrigerator conditions (4 oC) on 

between days 0 and 14 of storage period. In the control group, it was determined that is about 7 

logarithmic units decrease at the end of the storage period. The relationship between bacteriophage 

stability and storage time is statistically significant (p≤0.05). For films stored in bright room 

conditions (at 22 oC), bacteriophage viability was decreased by approximately 4 logarithm units 

during the storage time from day 0 to day 14 of storage. This rate was shown more loss of 

bacteriophage viability than in the refrigerator and dark conditions. In the control group, it was 

determined that as a result of storage, there was a decrease of about 7 logarithm units, similar to 

refrigerator and dark conditions. And also, the relationship between bacteriophage stability and storage 

time is statistically significant (p≤0.05). In terms of bacteriophage stability, the difference between the 

refrigerator (4 oC) and the dark environment versus the ambient conditions (22 oC) and the light 

conditions during the storage period is statistically significant (p≤0.05). In both cases, the most 

significant reduction in bacteriophage viability with encapsulation in methyl cellulose films occurred 

in 7 and 14 storage days. (This study is supported by TUBITAK under project number 215O851 and a 

project titled "Inactivation of Vibrio parahaemolyticus with Methyl Cellulose Films Containing 

Encapsulated Bacteriophage"; 3001-Initial AR-GE Project Support Program). 

 

Keywords: Encapsulation, Vibriophage, Methyl Cellulose Film, Stability, Active packaging  
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Micromorphological properties of Leaf, Fruit and Seed of Medicinal Plant 

Hypericum origanifolium var. depilatum 

 

Öznur Ergen Akçin 

Ordu Üniversitesi 

 

Merve Yasemin AltıntaĢ 

 

 

Gülcan ġENEL 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

Tuğba Özbucak 

Ordu Üniversitesi 

 

 

ABSTRACT 

 

Micromorphological properties of leaf, fruit and seed of Hypericum origanifolium var. 

depilatum were reported. The genus Hypericum L. is represented by 94 taxa (78 species) in Turkey. 

Hypericum species is known as ‗binbirdelikotu, kılıç otu, kantaron‖ in Turkish. Some Hypericum 

species are used as medicines plant. The presence of Hypericin is an important pharmacological value 

in Hypericum species. It is very important to collect the right plants for the use of medical plants. 

Close species or subspecies are very similar to each other. The collection and use of the wrong plant is 

very dangerous. This means that plants must be well-recognized and diagnosed correctly. 

Taxonomical properties are very important to identification of plant. Micromorphological properties of 

plant are important taxonomical properties. In conclusion, micromorphological features of leaves, fruit 

and seed surface were determined and to help recognize the H. origanifolium var. depilatum. 

The plant specimens were collected from different localities in the north of Turkey. For 

scanning electron microscopy, dried mature leaf, fruit and seed were mounted on stubs using double-

sided adhesive tape. Samples were coated with 12.5–15 nm of gold. Coated leaves were examined and 

photographed with a JMS-6060 LV scanning electron microscope. There are dense aglandular 

trichome on both abaxial and adaxial surface of leaves. The surface type of fruit is reticulate. Seedcoat 

of H. orientale is reticulate – foveate. 

 

Keywords: Hypericum origanifolium var. depilatum, fruit surface, seedcoat surface, 

micromorphology, Hypericaceae 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine the feed value of five different durum wheat varieties 

by chemical analysis and in vitro gas production technique and to compare feed values. In vitro gas 

productions and gas production kinetics of five durum wheat varieties were determined at 0, 3, 6, 12, 

24, 48, 72 and 96 h incubation times. The names of five durum wheat varieties were Amanos, 

SarıbaĢak, Ayzer, Fuatbey and Eker. The results of analysis of variance indicating that the level of 

significance differences in the contents of crude ash (CA), crude oil (CO), crude protein (CP), Acid 

detergent fiber (ADF), Neutral detergent fiber (NDF), Hemisellulose (HEM) and Digestible organic 

matter (DOM) between several varieties of durum wheat (P<0.05). Dry matter did not changed 

(P>0.05). The highest CP content was obtained from the variety of Amanos with a value of 12.71%, 

whereas the lowest value was obtained from the Fuatbey variety with a value of 11.56%. Crude oil 

contents varied from a 1.47% (SarıbaĢak) to 1.90% (Amanos). The ADF values were changed from 

Eker (3.24%) and Amanos (3.90%) varieties. The lowest and highest NDF contents were obtained 

from Sarıbasak (15.02%) and Ayzer (16.86%) varieties. The highest HEM value was obtained from 

Ayzer variety with a value of 13.51% KM. The gas production rate of durum bread wheat varieties 

ranged from 62.50 to 72.50 ml/200 mg DM. The metabolisable energy (ME) and net energy lactation 

(NEL) contents of durum wheat varieties ranged from 11.45 to 12.79 MJ/kg DM and 6.94 to 7.95 

MJ/kg DM respectively. 

 

Keywords: Durum bread wheat variety, Chemical composition, Digestibility, In vitro gas production, 

Nutritive value 

 

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği 

Kullanılarak Besleme Değerinin Tespiti 
 

ÖZET 

 

Bu çalıĢma, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitünde bulunan farklı makarnalık buğday 

çeĢitlerinin besin değerinin in vitro gaz üretim tekniği kullanılarak tespit edilmesi amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 5 farklı makarnalık buğday çeĢitlerinin in vitro gaz üretimleri, ve gaz üretim 
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kinetikleri, 0, 3, 6,12, 24, 48 ve 96. Inkübasyon zamanında saptanmıĢtır. 5 makarnalık buğday 

çeĢidinin adları ise Amanos, SarıbaĢak, Ayzer, Fuatbey ve Eker‘dir. AraĢtırma sonucunda, makarnalık 

buğday çeĢitleri arasında ham kül (HK), ham protein (HP), ham yağ (HY), Asit deterjan fiber içerikleri 

(ADF), Nötral deterjan fiber (NDF), hemiselüloz (HES) ve Sindirilebilir Organik Madde (SOM) 

içerikleri arasında istatistiki bir farklılık bulunmuĢtur (P<0.05). Kuru madde (KM) ise değiĢmemiĢtir 

(P>0.05). En yüksek HP içeriği %12.71 ile Amanos çeĢidinden elde edilirken; en düĢük değer ise 

%11.56 ile Fuatbey çeĢidinden elde edilmiĢtir. HY içeriği %1.47 (SarıbaĢak) ile %1.90 (Amanos) 

arasında değiĢim göstermiĢtir. ADF değerleri Eker (%3.24) ve Amanos (%3.90) çeĢitlerinde 

saptanmıĢtır. En düĢük ve en yüksek NDF değerleri Sarıbasak (15.02%) ve Ayzer (16.86%) 

çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. En yüksek HES değeri KM bazında %13.51 ile Ayzer çeĢidinden 

saptanmıĢtır. Makarnalık buğday çeĢitlerinin gaz üretim miktarları 62.50 ile 72.50 ml/200 ml KM 

arasında değiĢmiĢtir. Metabolik enerji ve net enerji laktasyon içerikleri ise sırasıyla 11.45-12.79 MJ/kg 

KM ve %6.94-7.95 arasında saptanmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Makarnalık buğday çeşitleri, İn Vitro Gaz Üretimi, Kimyasal Kompozisyon, 

Sindirilebilirlik 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢma, SDÜ Ziraat Fakültesi seralarında yetiĢtirilen soya fasulyesinde Fe-Humat, Fe-

Fulvat ve molibden uygulamalarının, nodülasyon ve bazı fide özelliklerine etkilerini belirlemek 

amacıyla yürütülmüĢtür. Denemede tohum materyali olarak SA-88 soya fasulyesi çeĢidi tohumları 

kullanılmıĢtır. Ekimden önce tüm saksı toprakları Bradyrhizobum japonicum bakteri türünün 1809 

numaralı suĢu ile aĢılanmıĢtır. ÇalıĢmada; molibdenin iki farklı dozu (kontrol, 50 ppm), Fe-Humat ve 

Fe-Fulvatın ise 3‘er dozu (kontrol, 150 ppm, 300 ppm) deneme konusu olarak ele alınmıĢtır. AraĢtırma 

tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel düzende 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Her saksıda 

5 bitki olacak Ģekilde seyreltme yapılmıĢ olup, denemeler ekimden itibaren 10. haftada 

sonlandırılmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçlarına göre; ortalama çimlenme süresi 4,87-7,16 gün, bitki boyu 70,6-90,6 cm, nodül 

sayısı 13,07-29,0 adet/bitki, nodül ağırlığı 1,37-2,86 g/bitki, kuru madde verimi 21,58-28,30 g/saksı, 

toplam Fe içeriği 39,74-58,03 mg/kg arasında değiĢim göstermiĢtir. Ġncelenen özellikler yönünden 

Molibden, Fe-Humat ve Fe-Fulvatın olumlu etkilerde bulunduğu belirlenmiĢtir. Molibden uygulanan 

parsellerde bitkinin toplam demir içeriği genellikle azalmıĢtır.  

 

Anahtar kelimeler: Soya fasulyesi, molibden, demir, çimlenme 

 

The Effects of Fe-Humat, Fe-Fulvat and Molybdenum Applications in 

Soybean Beans on Nodulation and Some Seedling Properties  
 

ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine the effects of Fe-Humat, Fe-Fulvate and molybdenum 

applications on nodulation and some seedling characteristics of soya beans in SDÜ Agricultural 

Faculty greenhouses. In the experiment, SA-88 soybean variety seeds were used as seed material. 

Prior to planting, all potting soil was inoculated with strains 1809 of Bradyrhizobum japonicum 

bacteria. In the study; experiment of subject is Mo (Control, 50 ppm), Fe-Humat and Fe-Fulvate 

(control, 150 ppm, 300 ppm). The study was conducted in completely randomized plot design 

experimental factorial design with 3 replication. Each pot was diluted to be 5 plants and the 

experiment was terminated at 10 weeks after planting. 

According to the results of the research; it is indicated to vary mean germination time 4,87-

7,16 days, plant height 70,6-90,6 cm, number of nodules 13,07-29,0 pcs / plant, nodule weight 1,37-

2,86 g / plant, dry matter yield 21,58-28,30 g / pot, total Fe content 39,74-58,03 mg / kg. 

Molybdenum, Fe-Humat and Fe-Fulvate have positive effects on the properties investigated. The total 

iron content of the plant is generally reduced in the molybdenum applicated plots. 

 

Keywords: Soya beans, molybdenum, Fe, germination 
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ABSTRACT 

 

Ethanol refineries and biodiesel plants deliver several co-products which can be used in animal 

productions. Corn gluten feed and dried distillers grain with solubles (CDDGS) are two most 

important co-products from ethanol biodiesel plants. Both co-products can be used in poultry and 

livestock industries.  

The objective of this study was to investigate the effects of different levels of corn distillers 

dried grains with solubles on growth performance,carcass quality,some blood parameters and 

histologic structure of the terminal ileum in quails (Coturnix coturnix japonica).In experiment 228 

quails were used, 1 day old quails are allocated to 4 experimental groups with 3 replicates 

(19/pen).The diets based on corn and soybean meal and fed as mash throughout the experiment. The 

metabolic energy and crude protein levels of the diets 22% CP and 2920 kcal/kg ME, respectively. 

The basal diet was given to the control group and the other three groups were fed with basal diet 

supplemented with increased concentrations of CDDGS (5-10-15 %). The experiment was lasted five 

weeks. All chicks had free access to feed and water. Average daily gain, feed intake and feed 

conversion efficiency were determined. At the end of the study 16 chicks (8 males and 8 females) per 

treatment were randomly chosen and slaughtered for determining carcass yield. Blood samples were 

collected into the the heparinized tubes from the wing wein at the end of the study. The samples were 

centrifuged for 10 minutes,at 3,000 rpm and stored at -20 C until analyses. Total protein, total lipid 

and total cholestrol levels were determined colorimetrically  using commercial kits. Ilueums of 

animals were fixed in alcohol formaldehyde solution for histological examination. The fixed tissues 

were passed through routine process and were embedded in parafin. Goblet cells were counted in a 15 

µm-long section that is in the middle of one side of villus. The results indicated that,differences in 

terms of body weight, body weight gain, feed intake and feed conversion ratio were found between 

treatment groups. As a result of the slaughtering process at the conclusion of the trial, no differences 

were found carcass traits and yields. Differences also emerged between the groups in terms of blood 

parameters. No differences were found in terms of histologic structure of the terminal ileum. The 

results obtained clearly showed that CDDGS can be used successfully fed at level %15 in quail diets. 

 

Keywords: quails, corn distillers grains with solubles, growing performance, carcass traits, ileum 
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Farklı Düzeylerdeki Mısır Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Tanelerinin Bıldırcınlarda 

Büyüme Performansı, Karkas Kalitesi, Bazı Kan Parametreleri Ve İleumun Histolojik 

Yapısı Üzerine Etkileri 
 

ÖZET 

 

Etanol rafinerileri ve biyodizel fabrikaları, hayvansal üretimde kullanılabilecek birkaç ortak 

ürün sunar. Etanol biodizel bitkilerinin en önemli iki ürünü mısır gluten yemi ve mısır kurutulmuĢ 

damıtma çözünürlü taneleridir.  Her iki ürün de kanatlı hayvan ve hayvancılık endüstrisinde 

kullanılabilir. 

Bu çalıĢma, farklı düzeylerdeki mısır kurutulmuĢ damıtma çözünürlü tanelerinin (CDDGS) 

bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) büyüme performansı, karkas kalitesi, bazı kan 

parametreleri ve ileumun histolojik yapısı üzerine etkilerinin belirlenmesi üzerine amaçlanmıĢtır. 

Denemede, 228 adet 1 günlük yaĢta bıldırcın kullanılmıĢ, bıldırcınlar 4 deneme ve 3 alt gruba 

ayrılmıĢtır (19 adet/ her alt grupta). Rasyonlar mısır ve soya küspesine dayalı olup, deneme boyunca 

hayvanlar bu rasyonlarla beslenmiĢlerdir. Rasyonların ham protein içeriği %22 ve metabolik enerji 

düzeyi 2920 kcal/kg ME‘dir.  

Kontrol grubuna bazal rasyon verilirken, diğer üç deneme grubu bazal rasyona artan düzeylerde 

CDDGS ilavesi yapılmıĢtır (5-10-15 %). Deneme 5 hafta sürdürülmüĢtür. Tüm bıldırcınlara yem ve su 

ad-libitum verilmiĢtir. Ortalama günlük canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda her deneme grubundan 16 adet bıldırcın (8 erkek/ 8 diĢi) rastgele 

seçilmiĢ ve karkas veriminin belirlenmesi için kesilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda kan örnekleri, kanat 

altından heparin tüplerinden toplanmıĢtır. Örnekler 10 dakika, 3,000rpm de santrifuj edilmiĢ ve -20 

°C‘de saklanmıĢtır. Toplam protein, toplam yağ ve toplam kolesterol düzeyleri ticari kitler kullanılarak  

kolorimetrik olarak belirlenmiĢtir. Hayvanların ileum örnekleri histolojik analizler için formaldehit 

solüsyonda fiske edilmiĢtir. Fikse edilen dokular sabit iĢlemlerden geçirilmiĢ ve parafine 

gömülmüĢtür. Goblet hücreleri, villusun bir tarafının ortasında olan 15 um'lik bir kesitte sayılmıĢtır. 

Sonuçlar, deneme grupları arasında canlı ağırlık, canlı ağırlık artıĢı, yem tüketimi ve yemden 

yararlanma oranı bakımından farklılıklar olduğunu göstermiĢtir. Denemenin sonunda kesim iĢlemi 

sonucu, karkas özellikleri ve karkas verimi bakımından farklılık bulunmamıĢtır. Kan parametreleri 

bakımından gruplar arasında farklılıklar belirlenmiĢtir. Ġleumun histolojik yapısı bakımından ise, 

herhangi bir farklılık saptanmamıĢtır. Sonuçlar açıkça göstermiĢtir ki, CDDGS bıldırcın rasyonlarına 

% 15 düzeyinde baĢarılı bir Ģekilde kullanılabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, mısır kurutulmuş damıtma çözünürlü taneleri, büyüme performansı, 

karkas özellikleri, ileum 
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ABSTRACT 

 

The current study was aimed to present the relationships between total length-otolith 

dimensions (weight, length, width) and to determine otolith shape indices such as form factor, 

roundness, aspect ratio, circularity, rectangularity, and ellipticity for big-scale sand smelt, Atherina 

boyeri from Lake Iznik. Total length (TL) and the weight (W) of the specimens were measured to the 

nearest 0.01 mm and 0.01 g, respectively. The otolith pairs were removed for each individual. Otoliths 

were weighed to an accuracy of 0.0001 g, then stored dry for further examination. Otolith dimensions 

such as length, width, perimeter, and area were measured using Leica S8APO brand microscope with 

the computer-connected camera system. Moreover, shape indices (form factor, roundness, aspect ratio, 

circularity, rectangularity, ellipticity) were calculated using otolith dimensions. Differences between 

right and left otoliths were tested with a paired t-test using the MINITAB 16.0 statistical analysis 

program. In the current study, a total of 66 specimens were examined and their total length and weight 

were ranged from 63.67-103.63 mm and 1.53-6.05 g, respectively. According to paired t test results, 

the differences between otolith weight, otolith length, otolith area of right and left sagittal otoliths 

were not significant (P>0.05), whereas differences between otolith width and otolith perimeter of 

otolith pairs were statistically significant (P<0.05). The left otoliths were preferred for further 

calculations. The linear relationships were determined between A. boyeri total length and sagittal 

otolith dimensions in Iznik population. The relationships between total length and otolith size such as 

otolith length,otolith width, and otolith weight were determined as y= 0.0335x – 0.1351 (R²=0.88); y= 

0.0206x + 0.0611 (R²=0.88); y= 0.0001x – 0.0055 (R²=0.86) for A. boyeri population, respectively. 

Shape indices were calculated as 0.748 for form factor, 0.621 for roundness, 1.480 for aspect ratio, 

16.847 for circularity, 0.720 for rectangularity and 0.193 for ellipticity. Generally, fish length is 

linearly related to otolith length. In the current study, otolith width, length, and weight are noted good 

indicators for a total length of A. boyeri in Iznik population. The otolith length, width,and weight can 

be also strongest indicators for the fish length in the different populations. Ecological and 

environmental factors are known to be two important factors affecting fish life. All these factors may 

be a major impact on A. boyeri otolith morphometry and otolith shape differences. 

 

Keywords: Relationship, Atherina boyeri, Otolith size, Shape indices, Lake Iznik . 
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ABSTRACT 

 

Petroleum based synthetic polymers have been commonly used in various areas. Plastic usage 

causes a serious solid waste problem, which affects the environment negatively. Ecofriendly materials 

have received an increased interest from both academy and industry recently due to the more 

environmentally aware consumers and shortage together with the increased price of crude oil (Kodal 

vd., 2014:264). Poly (lactic acid) (PLA) is the most widely used biodegradable polymer because PLA 

with relatively same price in comparison with the petroleum-based polymers can be obtained from 

natural resources such as sugar cane and corn. Moreover, it can be produced in industrial scale. PLA 

has a relatively high strength and high modulus but its brittleness and low toughness confines its 

applications. Blending PLA with flexible polymers is a practical and economical way to toughen PLA 

products. Poly(butylene adipate-co-terephtalate) (PBAT) is a flexible, tough, biodegradable and 

aliphatic-aromatic copolyester. Blending PLA with PBAT can improve its flexibility. On the other 

hand, PLA and PBAT are thermodynamically immiscible like most other polymers. As a result of this 

situation, phase separation is occurred between the phases, which resulted in poor mechanical 

properties (Dong vd., 2013:20190). Reactive compatibilization is so practical way to improve the 

properties of immiscible polymer blends. In recent years, a new approach has attracted interest in 

polymer blend compatibility: the usage of nanoparticles as compatibilizers. Polyhedral oligomeric 

silsesquioxanes (POSS) are organic/inorganic hybrid materials used as nanofillers with possibly 

reinforcement of polymers. The incorporation of POSS with reactive groups into a polymer matrix 

creates a possible nanoscale reinforcement, in which POSS molecules may link to polymer chains 

covalently 

In this study, POSS with epoxy functional groups (Epoxy-POSS) was used to improve the interfacial 

interactions between PLA and PBAT. Moreover, effects of PBAT ratio on the mechanical, 

morphological and rheological properties of POSS compatibilized PLA/PBAT blends were 

investigated. PLA/PBAT/Epoxy-POSS ternary blends with different PBAT loading levels (20, 30 and 

50 wt%) were prepared in a twin-screw microcompounder. Mechanical properties of ternary blends 

were determined by tensile and impact tests. A rheometer was used to evaluate the rheological 

properties of the blends. Phase morphology of the components in the blends was investigated by 

scanning electron microscopy (SEM). SEM results revealed that independent from PBAT loading 

ratio, no clear change in the particle size of dispersed phase of PBAT was obtained in the blends. 

Tensile strength decreased, however elongation at break and impact strength increased as the PBAT 

ratio increased in the blends. Besides, rheological analysis showed that interactions between PLA and 

PBAT were improved at higher PBAT loading levels. 

 

Keywords:Poly (lactic acid), poly(butylene adipate-co-terephtalate), POSS 
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ABSTRACT 

 

Membrane processes are commonly used in the treatment of industrial wastewaters besides 

drinking water treatment and desalination. There are three main sources of motivation that need to be 

addressed in the treatment of industrial wastewater: (1) harmonization with ever-tightening 

regulations, (2) reusable water and (3) valuable raw material recovery. In addition to recovering the 

raw material and water, compliance with the discharge regulations also contributes to the developing 

clean production concept. Ceramic membranes may be advantageous over polymeric ones due to their 

higher mechanical strength and resistance to harsh chemicals and extreme values of pH and 

temperature. However, lack of an effective molecular sieving mechanism limits the widespread usage 

of these membranes. In order to overcome this limitation, ceramic membranes were modified with a 

silica layer and amino groups, simply. Thus, developed membranes became more selective for the 

copper ions in industrial wastewaters.A lab-scale, cross-flow ceramic membrane test unit was used in 

all experiments. Mono-channel tubular ceramic membrane module was tested with molecular weight 

cut-off (MWCO) value of 10 kDa (Filtanium™, TAMI Industries, France). Ceramic membrane 

module was modified with silica and then coated with amino groups. Copper values in concentrate 

streams were 512 and 1280 mg/L calculated from the 128 mg/L feed water with 75% and 90% 

recovery, respectively. Copper solutions prepared with CuSO4 (CuSO4*5H2O, Merck). The tested 

membrane operating pressure was 2 bar. Tested feed water pH values were 4.0 and 5.0. Modified 

membranes were characterized by SEM-EDX, membrane surface charge, XRD, FTIR, and contact 

angle measurements. Modified ceramic membranes have provided better copper rejection than original 

ceramic membranes in our previous studies (Harman et al., 2016). Preliminary results of concentrate 

treatment suggest that modified ceramic membranes could be used for the treatment of membrane 

concentrates originating from industrial wastewaters. Results showed that copper rejection 

performance of modified ceramic membrane was about 22% for 512 mg/L and 18% for 1280 mg/L 

feed concentration. However, it should be underlined that copper removal based on adsorption is 

significant besides enhanced sieving mechanism. Thus, removal efficiency is limited with the 

adsorptive sites on the membrane surface. Studies by employing multi-channel membranes with 

enhanced membrane surface area on pilot scale systems should be conducted to a better understanding 

of the mechanisms. 

Keywords: concentrate, copper, membrane, treatment 
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ABSTRACT 

 

Due to the heterogeneous distribution of metals, especially those with industrial importance 

(aluminum, copper, nickel, etc.) and precious metals (gold, silver, etc.), there is considerable 

fluctuation in the supply and cost of these metals due to world trade balances, exchange rates and 

political uncertainties. However, industries want to build their future projections on predictable data. 

In this context, it is desirable for all sectors to increase the recycling processes and the internal supply 

ratio by reducing the external procurement rate for the use of critical raw materials. The recovery of 

some valuable metals from concentrate streams from membrane processes plays an important role in 

increasing the operational feasibility of the industry. Membrane processes can provide very efficient 

metal removal with a proper design (Mohammad et al., 2004). Concentrated streams from membrane 

processes may contain significant amounts of metal content depending on the type of industry. The 

complex physico-chemical characteristics of concentrate streams can sometimes influence the 

efficiency in recovery steps. However, as there are many old and new methods of recovering metals 

from aquatic environments, this plays a minor role in metal recovery. 

Iron (10 µm, powder form, Merck) was used for cementation processes and copper solutions prepared 

with CuSO4 (CuSO4*5H2O, Merck). During the cementation process, tested operating temperatures 

were 20, 30 and 40 C. Selected agitation speeds were 200, 300 and 400 rpm. Copper values in 

concentrate streams were 512 and 1280 mg/L calculated from the 128 mg/L feed water with 75% and 

90% recovery, respectively. The tested reaction durations were 20, 40 and 60 minutes. 

Preliminary results suggest that cementation process is suitable for the recovery of copper from 

concentrate streams. More than 90% of copper was cementated in solid form. Especially higher copper 

concentrations led to enhanced copper recovery values. No significant effect of reaction duration and 

agitation speeds were observed within the tested ranges. Copper recovery was slightly enhanced for 

the elevated temperature values. Effective separation and recovery of copper by the proposed method 

has a strong potential to improve overall process feasibility.  
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REFERENCES 

 

Mohammad, A.W., Othaman, R., Hilal, N. (2004). Potential Use of Nanofiltration Membranes in 

Treatment of Industrial Wastewater from Ni-P Electroless Plating, Desalination, 168, 241-252. 

 

  



 

 

15 

 

C20H18N2O2 Kristalinin X-ışını, FT-IR ve YFT (MEP, NLO, Mulliken ve 

NPA Analizi) ile İncelenmesi  

 

Zeynep Demircioğlu 

Ondokuz Mayis University 

 

Orhan Büyükgüngör 

Ondokuz Mayis University 

 

Çiğdem Albayrak KaĢtaĢ 

Ondokuz Mayis University 

 

Mustafa OdabaĢoğlu 

Pamukkale University 

 

 

 

ÖZET 

 

o-hikroksi grubu Schiff bazı C20H18N2O2 kristali X-ıĢını kırınım yöntemi, FT-IR 

spektrometresi ve hesaplamalı kimya yöntemlerinden yoğunluk fonksiyonel teorisi (YFT) kullanılarak 

aydınlatılmıĢtır. X-ıĢını kırınım yöntemi ve spektroskopik analiz sonucunda yapı katı halde enol-imin 

formunu benimsemiĢtir. Ġncelenen kristal YFT/B3LYP/6-31G(d,p) baz seti kullanılarak optimize 

edilmiĢtir. Geometrik parametrelere ait teorik hesaplama sonuçları deneysel verileri iyi bir Ģekilde 

temsil etmiĢtir. Bunlara ek olarak deneysel olarak elde edilemeyen elektrostatik potansiyel (MEP), 

çizgisel olmayan optik özellikler (NLO), Mulliken populasyon yöntemi, doğal populasyon yöntemi 

aynı teorik hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: X-ışını, FT-IR, Mulliken ve NPA Analizi, Çizgisel Olmayan Optik Özellikler 

 

X-ray, FT-IR and DFT (MEP, NLO, Mulliken and NPA Analyses) 

Investigation Of C20H18N2O2 
 

ABSTRACT 

 

A new o-hydroxy Schiff base of C20H18N2O2 was isolated and investigated by experimental 

X-ray diffraction method, FT-IR spectroscopy and density functional theory (DFT). The X-ray 

diffraction and FT-IR analyses of the title compound reveal the existence of enol form in the solid 

state. Computational investigation of DFT was carried out at B3LYP/6-31G(d,p) level for title 

molecule. The theoretical calculation results of the geometric parameters are in good agreement with 

experimental data. Additionally, which are not obtained by experimental way, chemical activity, 

molecular electrostatic potential (MEP), non-linear optical properties (NLO), Mulliken population 

method, Natural population analysis (NPA) have been perfomered with the same level of theory. 

  

Keywords: -X-ray, FT-IR, Mulliken and NPA analyses, Non-Linear optical properties 
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ÖZET 

 

Biberin meyveleri dünya genelinde taze, iĢlenmiĢ ya da baharat olarak tüketilmektedir. 

Dünyadaki en önemli üreticisi 15.800.000 ton ile Çin‘dir. Bunu 2.294.400 ton ile Meksika, 2.159.348 

ton ile üçüncü sırada Türkiye izlemektedir. Türkiye‘de 2016 yılında biber üretimi 815.632 dekar 

alanda ve 2.457.822 ton olarak geçekleĢmiĢtir. Bu üretimin 957.030 tonunu kapya biber 

oluĢturmaktadır. Son yıllarda tüketicilerin sağlıklı beslenme alıĢkanlıkları, damak tadı farklılıkları, 

çalıĢma hayatında kullanımı kolay olan hazır gıdaların tüketimi, kapya biber kullanımını arttırmıĢtır. 

Meyve eti kalın ve kuru madde oranının yüksek olması ve kendine has parlak bir görünüm sergilemesi 

nedeniyle kapya biber, hem salçalık hem de közlemelik olarak sanayide değerlendirilen pazar değeri 

olan bir üründür. Bu çalıĢmada, Doğu Akdeniz Bölgesinde yağlık biber yetiĢtiriciliği yapılan üretim 

alanlarından toplanan biberlerde, virüs hastalıklarının belirlenmesi amacıyla DAS-ELISA ve RT-PCR 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Analizler sonucunda bölgede yağlık biber üretimini sınırlayan, önemli 

düzeyde verim ve kalite kayıplarına neden olan baĢlıca virüs hastalıkları olarak Tobacco etch virus 

(TEV), Potato Y virus (PVY), Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

belirlenmiĢtir. Bu hastalıkların özellikle karıĢık enfeksiyonlarında, geliĢim geriliği ve bodurluk, meyve 

ve yaprakta Ģekil ve renk bozukluğu gözlenmiĢtir. Sonuç olarak, meyve miktarı ve hasat sayısı 

azalmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Virüs, yağlık biber, Doğu Akdeniz, Türkiye 

 

Important Virus Diseases in Capia Pepper Production in Eastern 

Mediterranean Region 
 

ABSTRACT 

 

Pepper are consumed as fresh, processed or spices throughout the world. The most important 

manufacturer in the world is China with 15.8 million tons. This is followed by Mexico with 2,294,400 

tons, followed by Turkey with 2,159,348 tons. In Turkey in 2016, pepper production was 815,632 

decares and 2,457,822 tons. 957,030 tonnes of this production are capia peppers. In recent years, 

healthy eating habits of consumers, differences in taste, consumption of ready-to-eat foods that are 

easy to use in working life, increased the use of capia pepper. Due to the high proportion of dry matter, 

thick fruit meat and its unique shiny appearance, capia pepper is a market value that is used in the 

industry as both salty and savory. In this study, DAS-ELISA and RT-PCR methods were used to 

determine virus diseases in capia pepper collected from the production areas where pepper was grown 

in the Eastern Mediterranean Region. As a result of analysis, Tobacco etch virus (PVV), Potato Y 

virus (PVY), Cucumber mosaic virus (CMV) and Tomato spotted wilt virus (TSWV) were identified 

as major virus diseases which cause significant loss of yield and quality. In particular in mixed 

infections of these diseases, developmental retardation, stunting and shape and discoloration have been 

observed in fruit and leaf. 

  

Keywords:  Virus, capia pepper, Eastern Mediterranean, Turkey. 
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ÖZET 

 

Biber (Capsicum spp.), dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun olarak tüketilen önemli bir sebze 

türüdür. Taze tüketimin yanında, toz biber, salça, közleme, sos, turĢu ve ana yemeklerin içerisinde çok 

değiĢik Ģekillerde değerlendirilmektedir. Biber yetiĢtiriciliği, değiĢik çevre ve iklim Ģartlarında, dünya 

genelinde yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye‘nin her bölgesinde az veya çok biber yetiĢtiriciliği 

yapılmaktadır. Biber yetiĢtiriciliğini etkileyen birçok biyotik ve abiyotik faktörler bulunmaktadır. 

Biyotik faktörlerden en önemlileri viral ve fungal hastalıklardır. Biber üretiminde ekonomik öneme 

sahip olanlar, Cucumber mosaic virus (CMV), Potato Y virus (PVY), Tobacco etch virus (TEV), 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) Pepper mild mottle virus (PMMoV), Tobacco mosaic virus 

(TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Fusarium solgunluğu (Fusarium solani), Biber kök ve 

kökboğazı yanıklığı (Phytophthora capsici), kurĢuni küf (Botrytis cinerea), külleme ( Leveillula 

taurica) olarak sıralanabilir. Üretim alanlarda hastalık ve zararlılar ile mücadelede kültürel önlemler ilk 

sırayı almaktadır. Kültürel önlemler; hastalık etmeni taĢımayan temiz tohum kullanılmalı, dayanıklı 

çeĢitler temin edilmeli, tohum ekimi sık yapılmamalı, fidelikler sık sık havalandırılmalı, aĢırı azotlu 

gübreden kaçınılmalı, fazla sulamadan kaçınılmalı, hastalıklı bitkiler imha edilmeli, kullanılan alet ve 

ekipmanlar dezenfekte edilmeli, virüs vektörü olan böceklerle ve virüs hastalıklarının konukçusu olan 

yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: Biber, virüs, fungus, Türkiye 

 

ABSTRACT 

 

Pepper (Capsicum spp.) is an important vegetable species that is consumed extensively in our country 

as well as in the world. Apart from fresh consumption, it is used in a wide variety of forms including 

powdered pepper, tomato paste, roast, sauce, pickles and main courses. Pepper cultivation is widely 

used in various environmental and climatic conditions throughout the world. There is more or less 

pepper cultivation in each region of Turkey. There are many biotic and abiotic factors affecting pepper 

cultivation. The most important biotic factors are viral and fungal diseases. Cucumber mosaic virus 

(CMV), Potato Y virus (PVY), Tobacco etch virus (TEV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) Pepper 

mild mottle virus (PMMoV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Fusarium 

wilt (Fusarium solani), Phytophthora crown and root rot of pepper (Phytophthora capsici), gray mold 

(Botrytis cinerea) and Powdery mildew (Leveillula taurica) are economically important diseases in 

pepper production. Cultural measures in combating disease and pests in production areas take first 

place. Cultural measures; Seeds must be planted frequently, seedlings must be frequently ventilated, 

excessive nitrogen must be avoided, excessive irrigation must be avoided, diseased plants must be 

destroyed, tools and equipment used must be disinfected, viruses must be disinfected, and struggle 

against host weeds should be done. 

 

Keywords: - Pepper, virus, fungus, Turkey. 
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ÖZET 

 

Domates, Dünyada ve Türkiye‘de üretimi yapılan en önemli sebze türlerinden biridir. Türkiye 

ekonomisinde çok önemli yeri vardır. Domates yetiĢtiriciliğinde en önemli sorunlar arasında hastalık 

ve zararlılar gelmektedir. Özellikle fungal ve viral hastalıkları fidelikten itibaren bitkinin geliĢimini 

etkilemekte, verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle Pythium spp., Fusarium spp. ve 

Rhizoctonia spp., gibi toprak kökenli patojenler bitkinin köklerine, kök boğazına ve gövdenin alt 

kısmına girerek dokuların bozulup çürümesine ve solgunluk hastalığına neden olmaktadır. Ayrıca 

Fusarium ve Rhizoctonia türleri tohumla da taĢınabilmektedir. Ayrıca polifag bir fungus olan Botrytis 

cinerea özellikle havalandırması iyi olmayan seralarda yaygın olarak görülmektedir. Yüksek nemli 

koĢullarda gri renkli sporlar oluĢturarak hızla bitkiden bitkiye yayılırlar. Domates üretimini etkileyen 

en önemli virüs hastalıkları, tripsle taĢınan Tomato spotted wilt virus (TSWV), beyaz sinekle taĢınan 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), tohumla yaprak bitiyle ve mekanik olarak taĢınan Cucumber 

mosaic virus (CMV), Tomato mosaic virus (ToMV) ve Tobacco mosaic virus (TMV) olarak 

sıralanabilir. Bu hastalıklar iklime, enfeksiyon dönemine, domates çeĢidine ve virüsün ırkına bağlı 

olarak farklı önem düzeyinde ekonomik zararlara neden olur. 

 

Anahtar kelimeler: Domates, fungus, virüs 

 

Fungal and Viral Diseases in Tomato Growing 
 

ABSTRACT 

 

Tomato is one of the most important vegetable species produced in the world and in Turkey. Turkey 

has a very important place in the economy. The most important problems in tomato cultivation are 

diseases and harmful. Especially fungal and viral diseases affect the development of the plant since the 

planting, causing loss of yield and quality. In particular, Pythium spp., Fusarium spp. and Rhizoctonia 

spp., Enter the roots of the plant, the root throat and the lower part of the body, causing the tissues to 

break down and cause wilting. Fusarium and Rhizoctonia species can also be transported by seed. 

Botrytis cinerea, a polyphagic fungus, is also commonly seen in poorly ventilated greenhouses. In high 

humidity conditions, they produce gray colored spores and spread quickly to the plant. The most 

important viral diseases affecting tomato production are Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

transported with thrips, Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) transported with white flies, 

Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato mosaic virus (ToMV) and Tobacco mosaic virus (TMV) 

transported with seed, aphids and mechanically. These diseases cause economic losses at different 

levels of severity depending on the disease, the infection stage, the tomato variety and the virus strain. 

 

Keywords: - Tomato, fungus, virüs 
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ABSTRACT 

 

In this study determining the carbon amount ın the soil at different depth layers in the black 

pine and oak stands.  

For determine the carbon amount in the different soil layers in black pine and oak stands; top 

soil layer (0-10cm) and bottom soil layer (10-20cm) were taken soil samples with cylinder and 

analyzed in the laboratory.  

As a result of the study, the average carbon values for top soil layers (0-10cm); %35,43 ton/ha 

for oak  and %35,41 ton/ha for black pine.  For bottom soil layers (10-20cm) %40,85 ton/ha for oak 

and %41,79 ton/ha for black pine. 

 

Keywords: Througfall, stemflow, interception, Kastamonu, Turkey 
 

       

Karaçam Ve Meşe Meşceresinde Topraktaki Karbon Miktarının Belirlenmesi 
 

Özet 

 

Bu çalıĢmada, Karaçam ve MeĢe meĢcerelerinde farklı derinlik katmanlarında topraktaki 

karbon miktarında meydana gelen değiĢim belirlenmiĢtir. 

Topraktaki karbon miktarının belirlenebilmesi için çalıĢma alanı olarak seçilen Karaçam ve 

MeĢe meĢcerelerinin topraklarından iki farklı derinlik kademesinden; üst toprak (0-10cm) ve alt 

topraktan (10-20cm) silindir ile toprak örnekleri alınıp laboratuvar ortamında analizleri yapılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢma sonucunda MeĢe meĢceresinde üst toprak katmanında (0-10cm) ortalama 

karbon miktarı %35,43 ton/ha, alt toprak katmanında (10-20cm) %40,85 ton/ha olarak; Karaçam 

meĢceresinde üst toprak katmanında (0-10cm) ortalama karbon miktarı %35,41 ton/ha, alt toprak 

katmanında ise (10-20cm) %41,79 ton/ha carbonun depolandığı tespit edilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karaçam, Meşe, Karbon, Kastamonu, Türkiye 

 

GİRİŞ 

 

Karbon havada ve sudaki karbon dioksiti kullanarak bitkilerdeki organik maddenin üretimine 

yardımcı olur. Bitkilerin büyümesi için gerekli besinleri açığa çıkaran toprak organik karbonu, toprak 

verimliliğinin temel unsurlarından birisidir ve toprağın yapısını, fiziksel ve biyolojik sağlığını teĢvik 

eder (URL 1). Dünyadaki en önemli karbon birikim alanları, atmosfer, karasal ekosistemler ve 

okyanuslardır. Ġnsanlar karbon depoları içerisinden karasal ekosistemlere yapmıĢ oldukları 

müdahaleler ile küresel ısınmanın yavaĢlatılmasında veya hızlanmasında etkin rol oynamaktadırlar 

(Mısır vd., 2011). Çok karmaĢık gibi gözüken karasal ekosistemler, içlerinde yaĢayan canlılardan 

baskın olanların özelliklerine ve insan ile olan karĢılıklı iliĢkilerine bağlı olarak; orman, mera, tarım, 

sulak alan, kent alanı ve diğer alanlar olmak üzere çeĢitli gruplara ayrılmaktadır (Asan, 1995;23). 

Orman ekosistemleri atmosferdeki CO₂ ‘in depolandığı en önemli karbon havuzlarından birisidir 

(Tolunay ve Çömez, 2008;750). Ormanlar, diğer bitki topluluklarına göre daha fazla yaprak miktarına 

sahip oldukları için meralar ve tarımsal bitki topluluklarına oranla daha fazla CO₂  tüketmektedir 

dolayısıyla küresel ısınmanın yavaĢlatılmasında ormanlar önemli rol oynamaktadırlar. Karbon, 
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ağaçların dal, yaprak, gövde ve köklerinden oluĢan canlı biyokütle ile toprak organik maddesi, ölü örtü 

ve diğer maddelerden oluĢan cansız biyokütlede depolanmaktadır (Zengin, 2007).  

Yapılan çalıĢma ile orman ekosistemi içerisinde karbonun depolandığı ekosistem 

bileĢenlerinden cansız biyokütleyi oluĢturan unsurlardan biri olan topraktaki karbon miktarı 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

ÇalıĢma Alanı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde kalan alandır (Harita 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita1. AraĢtırma alanının harita üzerindeki yeri 

 

Deneme alanları seçilirken Karaçam ve MeĢe meĢcerelerinin yayılıĢ gösterdiği alanlar 

ARCGĠS 10. 0 programı kullanılarak harita üzerinde belirlenmiĢ ve belirlenen alanlardan benzer 

koĢullarda olan meĢcereler deneme alanları olarak seçilmiĢtir.  

Araziden alınan toprak örnekleri hacim ağırlığı, organik madde, karbon oranı ve karbon 

miktarının belirlenebilmesi için hava kurusu halde 2 milimetrelik eleklerden geçirilerek analize hazır 

hale getirilmiĢlerdir.  

Analizler sonucunda elde edilen değerlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) testi ile kontrol edilerek örneklerin normal dağılım gösterdikleri tespit edilmiĢtir.  Ġki grubun 

ortalamaları karĢılaĢtırılıp rastlantısallık ölçülmüĢ ve anlamlılık düzeyi belirlenmiĢtir. 

 

BULGULAR 

 

Bu çalıĢmada saf Karaçam ve saf MeĢe meĢcerelerinden alınan toprak örneklerinde yapılan 

hacim ağırlığı, organik madde, karbon oranı ve karbon miktarı analizlerinden elde edilen bulgular 

değerlendirilmektedir (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3). 

 

Tablo 1: Üst Toprakta (0-10 cm) Hacim Ağırlığı, Organik madde, Karbon Miktarı ve Karbon Oranına 

iliĢkin Bulgular 

 

MeĢe MeĢceresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ortalama 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,68 0,49 0,66 0,43 0,39 0,51 0,51 0,57 0,41 0,55 0,52 

Organik Madde (%) 6,6 10,11 8,03 13,13 13,71 14,35 15,22 14 19,41 7,39 12,2 

Karbon Oranı (%) 3,83 5,86 4,66 7,61 7,95 8,32 8,83 8,12 11,26 4,29 7,07 

Karbon miktarı (ton/ha) 26,12 29,02 30,77 32,76 30,89 42,75 44,88 46,67 46,67 23,8 35,43 

Karaçam MeĢceresi 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,43 0,42 0,39 0,37 0,44 0,34 0,44 0,41 0,14 0,39 0,38 

Organik Madde (%) 15,52 17,84 15,46 14,94 17,46 17,85 13,73 15,85 18,25 16,57 16,35 

Karbon Oranı (%) 9 10,35 8,97 8,66 10,13 10,35 7,96 9,19 10,59 9,61 9,48 

Karbon miktarı (ton/ha) 38,59 43,33 35,08 31,8 44,78 35,58 34,74 37,64 14,59 37,92 35,41 
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Tablo 2: Alt Toprakda (10-20 cm) Hacim Ağırlığı, Organik madde, Karbon Miktarı ve Karbon 

Oranına iliĢkin Bulgular 

  

MeĢe MeĢceresi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ortalama 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,88 0,62 0,84 0,56 0,4 0,64 0,43 0,67 0,53 0,55 0,61 

Organik Madde (%) 4,88 8,26 5,19 12,58 14,65 13,23 14,53 24,63 15,39 7,99 12,13 

Karbon Oranı (%) 2,83 4,79 3,01 7,3 8,5 7,67 8,43 14,28 8,93 4,64 7,04 

Karbon miktarı (ton/ha) 24,85 29,49 25,39 40,84 34,2 49,46 36,03 95,69 46,97 25,59 40,85 

Karaçam MeĢceresi 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,49 0,49 0,42 0,53 0,51 0,51 0,51 0,46 0,42 0,48 0,48 

Organik Madde (%) 4,7 13,03 16,53 14,48 14,24 30,63 11,95 13,34 15,75 14,78 14,94 

Karbon Oranı (%) 2,73 7,56 9,59 8,4 8,26 17,77 6,93 7,74 9,13 8,57 8,67 

Karbon miktarı (ton/ha) 13,24 37,34 40,26 44,66 41,99 90,42 35,25 35,48 38,12 41,14 41,79 

 

Tablo 3: Üst toprak  ve alt toprak için hacim ağırlığı, organik madde, karbon oranı ve karbon 

miktarına iliĢkin istatistiksel analiz sonuçları 

 

Üst Toprak  MeĢcere türü Örnek sayısı Ortalama Standart sapma standart hata p (önem düzeyi) 

Hacim Ağırlığı 
MeĢe 10 0,52 0,1 0,03 

0,484ns 
Karaçam 10 0,38 0,09 0,03 

Organik Madde 
MeĢe 10 12,2 4,06 1,28 

0,007* 
Karaçam 10 16,35 1,49 0,47 

Karbon Oranı 
MeĢe 10 7,07 2,35 0,74 

0,007* 
Karaçam 10 9,48 0,87 0,27 

Karbon Miktarı 
MeĢe 10 35,43 8,87 2,8 

0,234ns 
Karaçam 10 35,41 8,29 2,62 

Alt Toprak 

Hacim Ağırlığı 
MeĢe 10 0,61 0,16 0,05 

0,010* 
Karaçam 10 0,48 0,04 0,01 

Organik Madde 
MeĢe 10 12,13 5,9 1,87 

0,682ns 
Karaçam 10 14,94 6,41 2,03 

Karbon Oranı 
MeĢe 10 7,04 3,42 1,08 

0,682ns 
Karaçam 10 8,67 3,72 1,18 

Karbon Miktarı 
MeĢe 10 40,85 21,2 6,7 

0,613ns 
Karaçam 10 41,79 19,17 6,06 

 

SONUÇLAR 

 

MeĢe meĢceresinden alınan üst toprak örneklerinde ortalama hacim ağırlığı 0,52 gr/cm³; 

organik madde %12,20; karbon oranı %7,07 ve karbon miktarı 35,43 ton/ha olarak; alt toprak 

örneklerinde ise ortalama hacim ağırlığı 0,61 gr/cm³; organik madde %12,13; karbon oranı %7,04 ve 

karbon miktarı 40,85 ton/ha olarak ölçülmüĢtür.  

Karaçam meĢceresinde ise üst toprak örneklerinde ortalama hacim ağırlığı 0,38gr/cm³; organik 

madde %16,35; karbon oranı %9,48 ve karbon miktarı 35,41 ton/ha olarak, alt toprak örneklerinde ise 

ortalama hacim ağırlığı 0,48 gr/cm³; organik madde %14,94; karbon oranı %8,67 ve karbon miktarı 

41,79 ton/ha olarak ölçülmüĢtür.   

Deneme alanlarında yapılan analiz sonuçlarını değerlendirdiğimizde her iki meĢcere türü 

içinde alt toprak katmanında ortalama hacim ağırlığı ve karbon miktarında artıĢ meydana gelirken 

organik madde ve karbon oranında azalma meydana gelmiĢtir.  

Ġstatistiksel değerlendirme sonucunda üst toprak katmanında organik madde ve karbon oranı 

arasında, alt toprak katmanında ise hacim ağırlığında gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
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ABSTRACT 

 

The importance of the study was to gain new feed additive enzymes produced by newly 

isolated microorganisms for animal nutrition. Isolation of carboxymethyl cellulase (CMCase), 

xylanase and lichenase producer Bacillus strain from soil sample, partial characterization and 

investigation of the potential availability of the enzymes for animal nutrition were main scopes of the 

study. 

The aim of the study was isolation of the Bacillus strain producing CMCase, xylanase and 

lichenase enzymes which can be used in animal nutrition. The soil sample was pasteurised at 80 °C for 

10 min for isolation of spore forming and aerobic bacteria. CMCase, xylanase and lichenase producer 

strains were determined on LB-agar plates including certain substrates by Congo-red staining. 

Dinitrosalicylic acid method was used for partial characterization of the enzymes. In the study, 

Bacillus sp. strain was isolated from the soil sample collected from agricultural area in Turkey. The 

isolate which exhibiting CMCase, xylanase and lichenase, was entitled as Bacillus sp. BMN-2. The 

optimum pH values of CMCase was 7.0, whereas 6.0 for xylanase and lichenase. However, the 

optimum temperature value of CMCase was 40 °C, whereas 50 °C for xylanase and lichenase. The 

enzymes retained most of their activities after pre-incubation at 70 °C for 15 min. Bacillus sp. BMN-2 

reached highest enzyme production levels for all enzymes within 12-36 hours later from bacterial 

inoculation. The common activators for all enzymes were MnCl2, CaCl2 CoCl2, and EDTA. All 

enzymes were strongly inhibited by HgCl2. These properties of the enzymes indicated that they could 

be used as enzyme supplement for animal feed. 

 

Keywords: Bacillus sp., isolation, CMCase, xylanase, lichenase, characterization 
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ABSTRACT 

 

Because of the progress of science and technology in our age, more energy is needed. Considering 

factors such as global warming, ecosystem and environmental pollution, the prospect of alternative 

energy sources for fosil resources arises. One of these alternatives is hydrogen. Hydrogen is an 

important energy source because it is renewable, harmless to the environment, economical and most 

importantly storable. In addition to its advantages hydrogen has a disadvantage in storage because it is 

a light element. There are different methods of storing hydrogen. In this study, activated carbons were 

synthesized by ZnCl₂  activation from corn cob for storage of hydrogen. For this purpose, corn cobs 

were first washed, dried at 105 °C, ground and sieved. Thus, corn cob powders of different grain sizes 

were obtained. These samples were chemically activated for one day at different concentrations of 

ZnCl2 solutions. Then, the carbonization process was carried out at 500 ° C under a nitrogen gas 

atmosphere. The synthesized activated carbons were characterized by BET, SEM, FTIR-ATR and 

DTA/TG devices, and then it was measured their hydrogen storage capacities as a function of 

temperature at low and high pressures. The results showed that the hydrogen storage capacity of 

activated carbon samples increased in direct proportion to the BET surface area. 

 

Keywords: Activated carbon, characterization, hydrogen storage, corn cob 
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Abstract 

 

Cities and public places are areas that are constantly evolving and changing. There are various 

physical and functional transformations in these areas in time, and public spaces can have different 

identities. In this context, it is aimed to research the transformation of a public space, Sultanahmet 

Square that is as old as the city history of Istanbul. The transformations of the square as a public place 

was researched from the Roman period to present. In this way, from Roman hippodrome to the present 

city square, the area was evaluated in terms of morphological and functional aspects. In the study, 

maps, photographs, engravings and models made for the past periods were used. At the end of the 

work, it is seen that the area has always sustained its public identity. However, the hippodrome that 

was enclosure and massive structure has gradually been transformed into an open urban space that 

working integrated with environmental pattern. 
 

Keywords: urban morphology, public places, hippodrome, Sultanahmet Square 
 

       

Kamusal Bir Alanın Dönüşümü: Hipodromdan Kent Meydanına 
 

 

Özet 

 

Kentler ve kentlerin bir öğesi olan kamusal alanlar sürekli geliĢen ve değiĢim içinde olan dinamik 

alanlardır. Zaman içeresinde bu alanlarda çeĢitli fiziksel ve iĢlevsel değiĢimler yaĢanmakta ve kamusal 

alanlar farklı kimlikler edinebilmektedir. Bu kapsamda Ġstanbul kent tarihi kadar eski olan bir kamusal 

alanın dönemler içinde geçirdiği değiĢimin incelenmesi hedeflenmiĢ ve bu doğrultuda Sultanahmet 

Meydanı çalıĢma alanı olarak seçilmiĢtir. Bir kamusal alan olan meydanın Roma dönemindeki ilk hali 

olan hipodrom yapısından günümüzdeki kent meydanına kadar geçen dönemler içindeki değiĢimleri 

morfolojik ve iĢlevsel yönlerden değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada literatür kaynakları ve gözlemler 

dıĢında eski dönemlere ait haritalar, fotoğraflar, gravürler ve geçmiĢ dönemler için yapılan 

modellemeler kullanılmıĢtır.  ÇalıĢmanın sonunda, alanın tarihten bugüne her zaman kamusal alan 

kimliğini sürdüğü görülmüĢtür. Fakat fiziksel açıdan içe kapılı ve keskin bir mekân tarifi ile sınırlanan 

hipodromun zamanla esnek kullanım olanakları sunan, geçirgen ve çevresiyle bütünleĢmiĢ bir kent 

meydanına dönüĢtüğü görülmüĢtür. 
 

Anahtar Kelimeler: kent morfolojisi, kamusal alanlar, hipodrom, Sultanahmet Meydanı 

 

1.INTRODUCTION 

Today‘s Sultanahmed Square is one of the rare places that sustains the public space identity for more 

than thousand years. Since Roman period to present, this place has become an urban venue where 

rebellions, gatherings, parades, weddings, competition and variety of entertainments have occurred. Its 

public space identity started as being a hippodrome in Roman era. Then its public identity has 

continued as an urban square since Ottoman period. The main target of this research is analyzing the 

transformation of this public place in terms of both morphological and functional characters. In this 

way, Roman Era‘s Hippodrome, Ottoman‘s At Meydanı and today‘s Sultanahmet Square were 

observed in terms of morphological and functional features. Apart from literatures, engravings, 

photographs and modelling maps were used as materials for understanding the morphological 

transformation of the public place.  
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2. ROMAN HIPPODROME AS A PUBLIC PLACE 

Hippodrome is a significant urban element of Roman cities. However, different from other elements of 

Roman cities hippodrome was not built in each Roman city. Mostly, it was built in significant and 

grand cities like capitals. For this reason, as the approach of ‘Nova Roma’ and being the capital of 

Eastern Roman Empire, Constantinople had significant role among the Roman cities. The first 

hippodrome was built in 203 AD in Constantinople. Then in 4
th
 century Constantine the Great 

extended the hippodrome.  

Its length reached 480 meters, wide was 117 meters and it had approximately 100.000-person capacity 

(Anonymous, 2015a). 

In terms of functional usage; hippodrome was a public place for competitions, ceremonies and 

meetings. Apart from ceremonies and meetings before the Christianity, in Pagan period there were 

bloody competitions between gladiators and wild animals in hippodrome. However, after the 

Christianity the main function of hippodrome was changed and as a competitions just horse racing 

were done. In last period of Eastern Roma, even though the hippodrome sustained its importance as a 

main public place of the city, only ceremonies were done. On the other hand, like a city square 

hippodrome became a main place of rebellions and gatherings. Such as Nika Rebellion in 532 AD was 

occurred in hippodrome as main public place of the city and most of people die in there during the 

rebellions.  

Even though hippodrome‘s function looked like as an urban square, it was different from an urban 

square in terms of morphological features. The hippodrome of Constantinople had U form and it 

clearly defined with mass structures. It was an enclosure place with strong edges (Figure 1 -2). 

It was not a flexible place and there had no transparency or connection with its close environment. 

Therefore, its spatial definition was massive, controlled and introvert.  With its sharp and impermeable 

edges even its spatial definition was well defined, there could not any accessibility and connections 

with its environment. In other words, the accessibility of public place was too weak and its entrances 

were controlled in particular points. Hence, it caused to weak relations with environmental pattern. For 

that reason, the hippodrome worked as wide opening in the city independently from the city context. 

Figure 1. Hippodrome‘s edges and spatial definition 

 

Source: Anonymous, 2015b 
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Figure 2. 

 

Source: Anonymous, 2015c 

3. AN URBAN SQUARE IN OTTOMAN ERA and REPUBLIC 

When Ottoman captured Constantinople when 15
th
 century, the hippodrome was worn. In Ottoman era 

between the 15
th
 and 20

th
 centuries, the physical pattern of the area was dramatically changed. These 

physical changes brought perceptual changes together. While morphological character transformed, 

the area could not perceive as a hippodrome and it was started to work as an urban square where 

integrated with the city. Due to the transforming of the physical features, it started to call as ‘At 

Meydanı’ which was also inspired from previous usage of hippodrome. On the other hand, despite all 

the morphological changes, the area‘s functional identity was not altered substantially. It continued to 

work in the same functional character as the Roman period. During the Ottoman Empire, the area was 

used for ceremonies, weddings, competitions, festivals and also starting point of rebellions. It had 

multi-functional identities. Sustaining the functional identity depended on city‘s significant role and 

area‘s location where close to Hagia Sophia. Constantinople had significant and strategical city and it 

was accepted as the capital city of Ottoman Empire like Roman. For those reasons, Ottoman‘s Istanbul 

developed around Hagia Sophia.  Imperial palace Topkapı, administrative buildings and qualified 

buildings were built around that. Therefore, At Meydanı was also used as an administrative center of 

the empire. For this reason, it became as a starting and gathering point of rebellions.  

Although the form of the area was preserved in the early periods, the sharp form and defined 

edges of hippodrome was destroyed over time. In other words, Roman hippodrome converted to an 

urban square. The spatial definition of the area was continued with new buildings in different 

centuries. None of these structures were completely enclosed and impermeable. For this reason, 

hippodrome converted to flexible and accessible urban area. Monumental items (obelisks) from the 

Roman period continued to exist in the Ottoman period as landmarks of the square. 

In sixteenth century, the structure surrounding the hippodrome had disappeared. The 

remaining columns together with the obelisks constitute the southern boundary of the hippodrome. As 
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a spatial definition of the area, just southern part has been continuing the original pattern. Therefore, 

for continuing the spatial definition new buildings were built in At Meydanı. 

Ibrahim Pasha Palace, which defines western border of square was built in sixteenth century. 

Add to this, Sokullu Mansion which defined the eastern border of square was built on the remains of 

Buceleon Palace of Roman (Figure 3). In terms of function, sports events, festivals, administrative 

events continued into the square (Ugurluel, 2013). 

Figure 3. At Meydanı in 16.
th
 century 

 
Source: Anonymous, 2015d 

The major change was occurred in seventeenth century with built of the Sultanahmet Mosque on the 

east side of area in the place of Sokullu Mansion. This new monumental structure caused to change of 

perception of square. While built Sultanahmed Mosque in 1617, the name of the square altered again. 

Since that time, the area was called as ‘Sultanahmet Square.’ 

In terms of physical pattern, defining the square‘s edges with a monumental structure increased the 

glory of the square (Figure 4). 

Figure 4. Sultanahmet Mosque and square in 17
th 

century 

 
Source: Anonymous, 2015d 

Also, the square integrated with the area between Hagia Sophia and Sultanahmet Mosques. That area 

between Hagia Sophia and Sultanahmet Mosques started to work as a part of main square. Therefore, 
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those morphological changes indicate that the most significant changes were occurred in seventeenth 

century. 

In terms of spatial identity, the square had still sustained its accessible and flexible usage. Even though 

a monumental structure was built on the east side, the square did not convert as an enclosure space like 

hippodrome.  

In the mid-19
th
 century, the city started to develop along the Bosphorus coasts and new palaces were 

built in developing coasts of the city. For those reasons, the political identity of the square was 

decreased and the square turned into a park. The flower beds were added in this time and green areas 

surrounded the obelisks (Figure 5). However, other usages of the square were still continued. 

Figure 5. Added green areas into the square in 19
th
 century 

 

Source: Anonymous, 2015c 

Since the end of 19
th
 century, using of motor vehicles started to increase and the square was affected 

by motor vehicles negatively. The area sustained its functional and morphological characters until 

middle of the twentieth century. However, due to increasing usage of motor vehicles, a vehicle road 

surrounded to the square between buildings and green areas (Figure 6). In this time, the pedestrian 

circulation in the square became weaker because of vehicle traffic.   

Figure 6. Sultanahmet Square in first quarter of 20
th
 century 
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Regulations in the 1950‘s can be called as the period when the square has the worst times. During this 

period, many unqualified constructions were built around the square with using concrete and stone. It 

caused significance changings of square‘s physical identity. Also, in the following years the square 

was exposed to heavy vehicle traffic. 

Fortunately, Istanbul Metropolitan Municipality and Fatih Municipality took some decisions about 

historical Sultanahmet Square. According to regulations, pedestrianization of the square came into 

question. In this pedestrianization context, the square was renovated. 

Today, Sultanahmet Square is perceived as a historical complex with open spaces and monuments. It 

is completely for pedestrian usage and its functional identity is partially continuing as previous times. 

Today, the square gained as a historical identity. As functional identity the square is still used for 

festivals and gatherings. However, different from previous usages there have no any activities such as 

competitions or ceremonies.  

Figure 7. Pedestrianization of the square 

 

Source: Anonymous, 2013 

4. CONCLUSION 

The most important result of the research is area‘s transformation from an enclosure public place to a 

permeable urban square. Even though hippodrome was a public place, it can be classified as a 

structure instead of an urban open space. Conversely to hippodrome, both At Meydanı and 

Sultanahmet Square are urban open spaces. For this reason, the major physical transformation was 

converting to an urban open space from massive structure.  

However, despite the transforming of public place‘s type, urban space was shaped according to 

hippodrome‘s trails. References of hippodrome can be seen distinctly while the formation of the urban 

square. Both in previous centuries and also present, hippodrome‘s trails can be seen obviously. Even 

though the public place converts an urban open space from massive structure, the linear form of the 

hippodrome and landmarks (obelisks) can realize in the square. Square‘s form and landmarks refer the 

hippodrome and it carry the historical trails of previous periods (Figure 8). 
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Figure 8. 20
th
 century/ linear form of square and retaining walls of hippodrome 

 

Source: Ananymous, 1980 

 

In terms of functional identity, the area‘s public identity has been continued since Roman era. Despite 

morphological changes in usages, the area always works as a public place in the center of the city. 

Conclusions indicate that, while functional identity substantially continue, the morphological features 

altered majorly. According to Erdoğan (1996), Turkish open urban spaces had no sharp edges, well 

defining forms and they were not enclosure spaces. Their most distinct feature was their flexible 

boundaries and potentials to change for new functions. 

In addition, Önder and Aklanoğlu (2002) indicate that, Turkish settlements were evolved around social 

centers. Therefore, in Turk cities public places were not enclosure, they should have been multi-

functional and should have been open spaces. For those approaches of Turkish settlements, 

hippodrome converted as an open urban space during the time. 
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ABSTRACT 

 

Hydrogen is an important alternative energy carrier because it is renewable, harmless to the 

environment, storable and economical. Storage of hydrogen as compressed gas and cryogenic liquid is 

both costly and unsafe. For this reason, alternate hydrogen storage methods are widely used in the 

literature and the most common method is the adsorption of hydrogen on carbon based material such 

as activated carbon. Today, it is important to use renewable biomass, especially agricultural by-

products and waste, which are abundant in nature, in the production of activated carbon. Activated 

carbon synthesis takes a long time by classical conventional heating method. Instead, microwave 

energy can be used to heat the substance selectively and centrally, thus saving considerable time and 

energy. 

In this study, an almond shell was used as an agricultural waste for activated carbon synthesis. Before 

the active carbon synthesis, the almond shells were washed, dried at 105 ºC, grinded and sieved. The 

almond shells, which had been brought to a certain size, were chemically activated with KOH 

solutions at different concentrations for 1 day at room temperature. The samples were then subjected 

to carbonization in a microwave oven at 350 W for 15 minutes in an inert atmosphere. The resulting 

activated carbons were characterized by different techniques and then the hydrogen storage capacities 

were measured. 

 

Keywords:Almond shell, adsorbent, hydrogen storage 
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ABSTRACT 

 

In this study, Polyvinyl alcohol (PVA)-Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) blend 

membrane was prepared by solution casting method. Membranes were crosslinked by using 

glutaraldehyde (GA). Blend membranes were characterized by SEM. Surface morphology and 

compatibility of PVA and HPMC polymers were specified by SEM.  

Aqueous binary mixtures, which are formed from different alcohols, were tested by using 

PVA/HPMC blend membrane. Swelling degrees of the membrane have much higher value in high 

water concentrations than in low water concentrations. This result is related to the hydrophilic 

structure of PVA/HPMC blend membrane and indicates higher permeation flux. 

 

Keywords: Hydroxypropyl methylcellulose, membrane, polyvinyl alcohol, sorption 
 

         

Polivinil Alkol-Hidroksipropil Metilselüloz Blend Membranin 

Karakterizasyonunun Ve Alkol/Su Çözeltilerinde Şişme Performansının 

İncelenmesi 
 

ÖZET 

 

Bu çalıĢmada, Polivinil alkol- Hidroksipropil metilselüloz blend membran çözeltiden döküm 

yöntemiyle hazırlanmıĢtır. Membranlar glutaraldehit kullanılarak çapraz bağlanmıĢtır. Blend membran 

SEM ile karakterize edilmiĢtir. Yüzey morfolojisi ve PVA ve HPMC'un  uyumluluğu SEM ile 

karakterize edilmiĢtir.  

Farklı alkollerden oluĢan sulu ikili karıĢımlar PVA/HPMC blend membran kullanılarak test 

edilmiĢtir. Membranın ĢiĢme derecesi yüksek su konsantrasyonlarında düĢük su konsantrasyonlarına 

göre daha yüksektir. Bu sonuç PVA/HPMC blend membranın hidrofilik yapısı ile ilgilidir ve yüksek 

geçiĢ akısı ile sonuçlanır.  

 

Anahtar Kelimeler:Hidroksipropil metilselüloz,membran, polivinil alkol,sorpsiyon 

 

GİRİŞ 

 

Farklı endüstrilerde ayırma proseslerinin odağını oluĢturan membranlar saf, blend ve kompozit 

Ģeklinde hazırlanabilirler. Membran destekli ayırma prosesleri, diğer ayırma prosesleri ile 

karĢılaĢtırıldığında düĢük sıcaklıklarda çalıĢmaları sebebi ile düĢük enerji tüketerek kullanılabilir. 

Farklı özelliklere sahip membranları sentezlemek için çoğunlukla polimerik malzemeler tercih edilir. 

Her bir polimerik malzemenin farklı ayırma yöntemlerinde kullanımının uygun olması için kendine 

özgü spesifik özellikleri vardır. Polimerik membranlar kimyasal yapılarının stabilitesi, iyi mekanik 

dayanım ve kolay oluĢum özellikleri gibi avantajlara sahiptirler. Polimerik membranların kullanımı 

geniĢ kullanım alanlarından dolayı artan popülariteye sahiptir (Das vd., 2007:552). 

Membran seçiminde ayırma performansı; membranın dayanıklılığı, üretimi ve seçiciliği ile 

belirlenir. Ġstenen bileĢeni ayırmak için membranın yeteneği seçicilikle karakterize edilir. Seçicilik 
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mükemmel sorpsiyona ve bileĢenlerin geçirgenliğine bağlıdır. Ayırma, membrandaki bileĢenlerin 

çözünürlük ve difüzyon değerleri arasındaki farkla elde edilir (Chopade vd., 2000:3636).Ayırma için 

polimerik malzeme seçiminde üç önemli faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar; yüksek 

kimyasal direnç, sorpsiyon kapasitesi ve polimer filmin mekanik dayanımıdır. Membranın sorpsiyon 

özellikleri ayırma proseslerinde önemli bir role sahiptir, çünkü membran ve bileĢenler arasındaki 

etkileĢim ve bileĢenlerin ayrılması hakkında bilgi verir (Smithavd., 2004:1).  

Çözelti içerisindeki bileĢenlerin membrandan geçiĢi sorpsiyon, difüzyon ve desorpsiyon 

adımlarından oluĢmaktadır. Bu sebeple, pervaporasyon deneylerinde kullanılacak olan membranların 

bileĢiminde denge durumunda hangi bileĢeni, ne oranda tutabildiğini tespit etmek önemlidir.   

Bu çalıĢmada PVA/HPMC blend kompozit membranın sorpsiyon yeteneği incelenmiĢtir. Bunun 

için farklı alkol türlerinin su ile ikili karıĢımlarının farklı konsantrasyonlardaki çözeltileri 

hazırlanmıĢtır. PVA/HPMC blend kompozit membranı hidrofilik özellikte olduğu için su tutma 

kapasitesinin yüksek olduğu görülmüĢtür.  

 

MALZEME VE METOT 

 

Malzemeler 

Membran hazırlamada kullanılan polimerlerden PVA Sigma Aldrich firmasından temin 

edilirken, hidroksipropil metilselüloz Kimetsan‘dan alınmıĢtır. Çapraz bağlama çözeltisinde kullanılan 

HCl ve aseton Merck firmasından, glutaraldehit SigmaAldrich firmasından sağlanmıĢtır. 

 

Metot 

Membran hazırlama 

Blend kompozit membranda polimer olarak hidrofilik özelliklerinden dolayı PVA ve HPMC 

tercih edilmiĢtir. Ağırlıkça %10 PVA içeren polimerik membran çözeltisi ve ağırlıkça %2.5 HPMC 

içeren polimerik membran çözeltisi ayrı ayrı karıĢtırılmıĢtır. PVA çözeltisi 90
o
C'de, HPMC çözeltisi 

oda sıcaklığında karıĢtırılarak homojen çözelti elde edilmiĢtir. Elde edilen bu çözeltiler ağırlıkça % 60 

PVA, ağırlıkça % 40 HPMC içerecek Ģekilde karıĢtırılmıĢtır. KarıĢım cam petri kabına dökülmüĢtür. 

Daha sonra üzerine ağırlıkça %5 PVA içeren polimerik membran çözeltisi hazırlanarak dökülmüĢtür. 

Dökülen blend kompozit membran kurumaya bırakılmıĢtır. Kuruyan membran glutaraldehit, aseton ve 

HCl içeren çapraz bağ banyosunda çapraz bağlanarak kullanıma hazır hale getirilmiĢtir.  

Membran Karakterizasyonu 

Membran morfolojisi, polimer-polimer uyumu yüzey ve kesit görüntüleri SEM analizleri ile 

belirlenmiĢtir. Örnekler sıvı azot ile kırılarak ve platin kaplanarak hazırlanmıĢtır.  

 

Sorpsiyon Deneyleri 

Çözücü ve polimer arasındaki etkileĢimi belirlemek için sorpsiyon deneyleri yapılmıĢtır. 

Membranlar küçük parçalar halinde kesilmiĢ ve elektronik hassas terazide tartımları alınmıĢtır. Kuru 

ağırlıkları belirlenen membranlar her birinde farklı konsantrasyonlarda ikili alkol/su karıĢımları 

bulunan vezin kaplarına konulmuĢtur. Belirli zaman aralıklarında membranlar vezin kaplarından 

alınmıĢ ve filtre kâğıdı ile üzerindeki fazla çözelti alınarak elektronik hassas terazide tartımı 

yapılmıĢtır. Bu iĢlem çözeltideki membran ağırlığı sabit kalıncaya kadar devam etmiĢtir, ĢiĢme 

değerleri oda sıcaklığında bulunmuĢtur. Sorpsiyon derecesi EĢitlik 1 kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

100
m

m-m
=(%) DerecesiSorpsiyon 

d

ds
x        (1) 

 

ms ve md sırasıyla ĢiĢmiĢ ve kuru membran ağırlığıdır (Unlu ve Hilmioğlu, 2016:2997).  
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Membran Karakterizasyonu 

SEM 

Membranın yapısını karakterize etmek, PVA ve HPMC polimerlerinin uyumunu görmek için SEM 

analizi yapılmıĢtır. Hazırlanan blend membranın yüzey ve kesit görüntüleri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 1: PVA/HPMC blend membranın yüzey (a) ve kesit (b) görüntüleri 

 

Membranın yüzey görüntüsüne bakıldığında yüzeyde tek bir polimer yapısı görülmektedir. Kesit 

görüntüsüne bakıldığında da kompozit membranın alt tabakasında PVA polimeri ile HPMC polimeri, 

üst tabakada ise PVA yapısı görülmektedir. Alt tabakada PVA ile HPMC blendi oldukça homojen, 

uyumlu bir yapı sergilemiĢtir. 

 

Sorpsiyon Davranışı 

Etanol/su karışımındaki sorpsiyon davranışı 

PVA/HPMC blend membranının sorpsiyon davranıĢı etanol/su ikili karıĢımında test edilmiĢtir. 

Ağırlıkça farklı oranlarda etanol/su karıĢımlarında PVA/HPMC blend membranın sorpsiyon davranıĢı 

ġekil 2'de verilmiĢtir.  

 
Şekil 2: Farklı besleme oranlarında PVA/HPMC membranın etanol/su karıĢımındaki ĢiĢme dereceleri 

 

Etanol ve su ağırlıkça %96 etanol/%4 su konsantrasyonunda azeotrop oluĢturmaktadır. Bu sebeple 

farklı konsantrasyonlar incelenirken öncelikle azeotrop noktadan baĢlanılmıĢtır. Besleme karıĢımı 

içerisindeki su konsantrasyonu arttırılarak membranın sorpsiyon derecesi belirlenmiĢtir. Azeotrop 

oluĢturduğu noktada membran fazla ĢiĢme göstermemiĢtir. Bunun sebebi membranın hidrofilik 

özellikte olmasıdır. KarıĢımdaki etanol konsantrasyonu fazla olduğu için az ĢiĢme göstermiĢtir. 
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Besleme karıĢımındaki su konsantrasyonu arttıkça membranın ĢiĢme derecesinin de arttığı 

görülmüĢtür. Ağrılıkça %4 su içeren karıĢımda membran %4 ĢiĢerken, %10 su içerende %16 ve %15 

su içerende %25 ĢiĢme derecesi elde edilmiĢtir.  

 

İzopropanol/su karışımındaki sorpsiyon davranışı 

PVA/HPMC blend membranının sorpsiyon davranıĢı izopropanol/su ikili karıĢımında test edilmiĢtir. 

Ağrılıkça farklı oranlarda izopropanol/su karıĢımlarında PVA/HPMC blend membranın sorpsiyon 

davranıĢı ġekil 3'te verilmiĢtir.  

 

 
Şekil 3: Farklı besleme oranlarında PVA/HPMC membranın izopropanol/su karıĢımındaki ĢiĢme 

dereceleri 

 

Ġzopropanol-su ikili karıĢımı %88 izopropanol-%12 su içeren ikili karıĢımda azeotrop oluĢturmaktadır. 

Farklı konsantrasyonların sorpsiyon davranıĢına etkisini incelemek için azeotrop oluĢturulan 

konsantrasyondan baĢlanılmıĢtır. Besleme karıĢımındaki su konsantrasyonu arttıkça ĢiĢme derecesinin 

arttığı görülmüĢtür. Azeotrop noktasında ĢiĢme derecesi %11 iken, %30 su konsantrasyonunda ĢiĢme 

derecesi %86.36 olarak elde edilmiĢtir. Artan su konsantrasyonu hidrofilik membranın yumuĢaması ve 

zincir esnekliğinin artması ile sonuçlanır (ġenol, 2011:60).  Membranın suya ilgisi alkole göre daha 

yüksektir. Elde edilen sonuçlar, membranın izopropanol-su karıĢımını ayırmak için kullanılabileceğini 

göstermiĢtir. 

 

Bütanol/su karışımındaki sorpsiyon davranışı 

PVA/HPMC blend membranının sorpsiyon davranıĢı bütanol/su ikili karıĢımında test edilmiĢtir. 

Ağrılıkça farklı oranlarda bütanol/su karıĢımlarında PVA/HPMC blend membranın sorpsiyon 

davranıĢı ġekil 4'te verilmiĢtir.  
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Şekil 4: Farklı besleme oranlarında PVA/HPMC membranın butanol/su karıĢımındaki ĢiĢme dereceleri 

 

Literatürde yapılan araĢtırmalar sonucunda bütanol ve suyun %80 bütanol-%20 su konsantrasyonunda 

azeotrop oluĢturduğu bulunmuĢtur. Azeotrop nokta ile birlikte artan su konsantrasyonlarında ĢiĢme 

testleri yapılmıĢtır. Artan su konsantrasyonunun bütanol-su ikili karıĢımında membranı diğer 

alkollerin kullanıldığı ikili karıĢımlara göre daha fazla ĢiĢirdiği görülmüĢtür. %20 su içeren 

membranda ĢiĢme derecesi %91.66, %25 su içeren membranda %116.346 ve %30 su içeren 

membranda %119.491 ĢiĢme derecesi elde edilmiĢtir. %25 ile %30 su içeren denge durumundaki 

ĢiĢme derecelerine bakıldığında çok fazla fark olmadığı görülmüĢtür. Bunun sebebi olarak membranın 

%25 su içerdiği durumda maksimum su tutma kapasitesine ulaĢmıĢ olduğu söylenebilir.  

 

GENEL SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada PVA/HPMC blend membranı sentezlenmiĢtir. Kompozit olarak hazırlanan blend 

membranın morfolojik yapısı SEM analizi ile gösterilmiĢtir. Membranda kullanılan PVA ve HPMC 

hidrofilik özellikte polimerlerdir. Bu sebeple de membran suya yakın ilgi göstermektedir. Membranın 

ikili karıĢımdaki sorpsiyon davranıĢları incelendiğinde karıĢımdaki su konsantrasyonu arttıkça 

membranın sorpsiyon kapasitesinin arttığı görülmüĢtür. Elde edilen sonuçlar PVA/HPMC membranın 

sulu alkol çözeltilerini pervaporasyon ile saflaĢtırmak için iyi bir aday olduğunu göstermektedir.   
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ABSTRACT 

 
Catalytic transfer hydrogenation with the aid of a stable hydrogen donor is a useful alternative method 

for catalytic hydrogenation employed with molecular hydrogen for the reduction of ketones. In the 

process of transfer hydrogenation, organic molecules such as secondary alcohols or formic acid and its 

salts have been used as the hydrogen source. The usage of the hydrogen donor has some advantages 

upon the use of molecular hydrogen which prevents the risks and constrains associated with hydrogen 

gas as well as the necessity for pressure vessels and other equipments. Although, a number of 

transition metals have been intensively used for the hydrogenation reactions, there have been 

continuous studies to explore new metals for transfer hydrogenation reactions which have excellent 

performance as well as the cost advantages compare to the other hydrogenation metals such as 

ruthenium, rhodium and iridium. 

Present study aimed to investigate the catalytic activity of boron-complexes in transfer hydrogenation 

of aromatic ketones by isoPrOH. The common procedure for the transfer hydrogenation: particular 

amount of (0.04 mmol) boron complex solutions, NaOH (0.05 mmol) and acetophenone (5 mmol) in 

degassed isoPrOH (5mL) were refluxed at 82 ˚C. While the reaction continuing, samples from the 

mixture were taken, diluted with acetone and checked for the conversion at different time periods. The 

yielded products were compared with the unreacted acetophenone. GC analyses were applied with a 

Shimadzu 2010 Plus Gas Chromatograph having a capillary column (95 % dimethyl siloxane, 5 % 

biphenyl) (30 m x 0.32 mm x 0.25 μm). The results obviously demonstrated that boron compounds are 

utilizable in transfer hydrogenation, since their nature is catalytically active. Therefore, they can be 

preferable instead of expensive and environmentally dangerous catalysts like rhodium, ruthenium and 

iridium. The modular construction of these catalysts and their flexibility toward transfer hydrogenation 

make these systems to pursue. The boron-complexes were found to be promising catalytic precursors 

for the transfer hydrogenation of aromatic ketones in 0.1 M isoPrOH solution (up to 99% yield). It was 

also found that both steric and electronic factors of this class of molecules had a significant impact on 

the catalytic properties. 
 

Keywords: Boron complexes, Ketones, Transfer hydrogenation. 
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ABSTRACT 

 

 

The catalytic transfer hydrogenation of ketones using chiral Ru(II) complexes as catalyst precursors is 

a developed efficient method. There are a lot of chiral ligands prepared for asymmetric transfer 

hydrogenation. We have an ongoing interest in the synthesis and use of optically active ligands in 

asymmetric catalysis, especially P-based and related chiral modifiers. In recent years, we have 

reported the synthesis and applications of a number of modified Ru(II) catalysts for ATH which 

contain well designed groups formed by the reaction of between the chiral ligand component and the 

η6-arene ring. Here, we aimed to synthesis of two novel phosphinite ligands and their Ru(II) 

complexes to be used as a catalyst in asymmetric transfer hydrogenation. 

In the present study, we aimed to synthesis of aminoalcohols, phosphinites as well as their 

corresponding Ru(II)-arene complexes from respective alcohol precursors. For this aim, amine 

compound, N-benzyl-N-[(S)-1-[α-naphthylethyl]amine was prepared from (S)-(-)-1-[Naphthalen-1-yl-

ethy]amine and benzaldehyde. Then, (R)-Styrene oxide was treated with N-benzyl-N-(S)-1-[α-

naphthylethyl]amine to give the first aminoalcohol, (1R)-2-{benzyl[(1S)-1-(naphthalen-1-

yl)ethyl]amino}-1-phenylethan-1-ol. In a similar reaction, (S)-glycidyl phenyl ether was reacted with 

N-benzyl-N-(S)-1-[α-naphthylethyl]amine to obtain the second aminoalcohol, (2S)-1-{benzyl [(1S)-1-

(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-ol. Phosphinite ligands, (1R)-2-{benzyl[(1S)-1-

(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-1-phenylethyl diphenylphosphinite and (2S)-1-{benzyl[(1S)-1-

(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-yl diphenylphosphinite were prepared from the 

aminoalcohols (1R)-2-{benzyl[(1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-1-phenylethan-1-ol and (2S)-1-

{benzyl [(1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-ol, respectively. Ruthenium(II) 

complexes of the phosphinite ligands were easily prepared in quantitative yields by reacting the 

appropriate ligands with either [Ru(η6-p-cymene)(μ-Cl)Cl]2 or [Ru(η6-benzene)(μ-Cl)Cl]2 precursor. 

The ability of dimers {[Ru(arene)(μ-Cl)Cl]2} to form mono- or binuclear complexes of general 

formula [Ru(η6-arene)Cl2L] is well-known. 

 

Keywords: Aminoalcohols, Chiral bis(phosphinites), Ruthenium Complexes 
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ÖZET 

      Günümüzde tasarımda insan ve insanın deneyimleri, duyguları giderek önem kazanmaya ve 

tasarımı Ģekillendirmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla ürün-kullanıcı etkileĢimi, kullanıcı deneyimi, 

kullanıcıların ürünlere yükledikleri anlamlar, duyusal deneyimler gibi kavramlarda tasarımın daha 

detaylı ele alması gereken konular olmaya baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmada bu kavramlar duyusal ürün 

deneyimi ve anlam açısından ele alınmıĢ, kullanıcıların ürün deneyimlerine yönelik olumlu ve 

olumsuz değerlendirmelerinin boyutları ve bu değerlendirmelerin bir ürün ile etkileĢime geçildiğinde 

yön değiĢtirip değiĢtiremeyeceği incelenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Duyusal Deneyim, Deneyim Odaklı Tasarım, Kullanıcı Deneyimi, Anlam Kayması, 

Deneyim Dönüşümü 

 

 

A Study on Sensory User Experience and Meaning: Alarm Clock 

Abstract 

Today, human and human experience and emotions in design gradually gain importance and has 

begun to shape the design decisions. Thus, concepts such as product-user interaction, user experience, 

what users have loaded into products, sensory experiences, etc, have become subjects that need to be 

addressed in more detail. In this study, these concepts were examined in terms of sensory product 

experience and meaning, the dimensions of users' positive and negative evaluations of product 

experiences, and whether these evaluations can change direction when interacting with a product. 

 

Keywords: Sensory Experience, Experience Focused Design, User Experience, Meaning Shift, 

Experience Transformation 

GİRİŞ 

  

      Tasarımda insanın merkeze yerleĢtirildiği yaklaĢımlar ile birlikte tasarım, gün geçtikçe anlamlı 

deneyimler yaratan bir süreç olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Dolayısıyla ürünlerin ve hizmetlerin 

sunulması tek baĢına yeterli değildir; tasarımcılar kullanıcılara tatmin edici deneyimler de sağlamak 

zorundadır.  Ġnsanların yaĢam tarzları; çevrelerinde bulundurdukları ürünler ile sürdürdükleri, 

düzenlenebilir bir deneyim süreci olarak tanımlanabilir(Sanders ve Dandavate, 1999). Yani insanların 

kullandıkları ürünler ile etkileĢimleri sonucu ortaya çıkan deneyim bütünüyle onların hayatlarının 

ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı ve ürün arasındaki etkileĢim kullanıcının ürünü kullanma esnasında 

gerçekleĢtirdiği eylemler ile ürünün bu eylemleri karĢılayıp, bunun sonucunda verdiği tepkilerden 

ortaya çıkan karĢılıklı etkileĢimdir. Kullanıcı deneyimi ise kullanıcı ile ürün arasındaki etkileĢim 

tarafından oluĢturulmuĢ bütün duyuların tatmin edilme derecesi (estetik deneyim), ürüne yüklenilen 

anlamlar (anlamsal deneyim) ve açığa çıkan hisler ile duyguları (duygusal deneyim) kapsayan 

duygulanım topluluğunun tamamıdır(Desmet ve Hekkert, 2007). Duyular ise kullanıcı deneyiminde 

ürün ile etkileĢimin gerçekleĢmesinde en önemli rolü üstlenir. Çünkü ürün ile etkileĢimin baĢlaması 

için kullanıcının bir ürünü fark etmesi duyular aracılığıyla sağlanır. Ürün özellikleri duyular ile 

algılanır ve kullanıcılar bu sayede ürünleri sınıflandırır ve onların görsel, dokunsal, iĢitsel, koklamaya 

ait ve tatma duyusu ile ne tür özelliklere sahip olduğunu algılayabilir.  
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      Harcadığı fiziksel, zihinsel efor ve kullanıcının tavrı, ürüne karĢı yargıların oluĢmasında önemli bir 

etkendir(Norman 2004). Yani bir ürünün kullanım esnasında kullanıcının iĢini kolaylaĢtırması ve 

bununla beraber kullanıcının hislerine de doğru bir Ģekilde etki etmesi ve geçmiĢ deneyimlerinden 

kaynaklanan beklentileri sağlaması gerekir. TasarlanmıĢ bir ürün, kullanıcıların ürünler ile yaĢadıkları 

deneyimden bağımsız olarak; yani ürün kullanımı esnasında ürün ile gerçekleĢen deneyimden ayrı 

olarak ürünler, günlük aktiviteler sırasında gerçekleĢen deneyimlerin yönünü de olumlu yönde 

değiĢtirebiliyorsa kullanıcılar ile ürün etkileĢiminin dıĢında da iletiĢim kurmayı baĢarır.Burada 

kullanıcıların ürünlere yükledikleri anlamlar devreye girer. Tasarımı anlam yaratmak olarak 

tanımlanırken Krippendorff, anlamın özünün insanlarda deneyimleri oluĢturduğunu ortaya koymuĢtur 

(2006). 

      Bu çalıĢmanda tasarımda giderek artan bir öneme sahip olan kullanıcı deneyimi kavramı çalar saat 

tasarımları değerlendirilerek duyusal kullanıcı deneyimi ve deneyim dönüĢümü konuları açısından ele 

alınacaktır.   

 

1. KULLANICI ODAKLI TASARIM 

 

      Kullanıcı, tasarım sürecinde kararları etkileyen en önemli faktördür ve tasarım etkinliği doğası 

gereği her zaman ürünü kullanacak insanlar düĢünülerek yerine getirilen bir çalıĢma olsa da 21. 

yüzyılın baĢında diğer pek çok disiplinde olduğu gibi tasarım alanında da kullanıcıya karĢı bakıĢ açısı 

değiĢmiĢtir. Ara yüz, iletiĢim, sistem ve yazılım tasarımları gibi bilgisayar ve benzeri elektronik 

aletlerde yaĢanan problemlere çözüm arayıĢları, bugün kullanıcı-odaklı tasarım adını verdiğimiz 

sistematik yöntemin geliĢtirilmesine öncülük etmiĢ ve kullanıcının tasarımın en önemli kriteri olması 

gereğini ortaya koymuĢtur. Önceleri genel olarak sadece tüketici gözüyle bakılan ve tasarlanan 

ürünleri onlara göre Ģekillendirmek yerine onlardan ürünlere uymaları beklenen insanlara artık soyut 

yanları da keĢfedilmesi gereken bireyler olarak yaklaĢılmaktadır. Ürün tasarımının kullanıcı 

beklentileri altında Ģekillendiği insan odaklı bir ürün geliĢtirme yaklaĢımıdır ve tasarım için araĢtırılan 

kriterler, ergonomi literatüründe performans ve hissel beklentiler olmak üzere iki farklı baĢlık altında 

toplanmaktadır. Dolayısıyla ‗ürün-odaklı tasarımın‘ getirdiği sorunlara çözüm olarak geliĢtirilen 

‗kullanıcı-odaklı tasarım‘ makineden çok insana yönelmektedir ve insanın en iyi Ģekilde yerine 

getirebildiği iĢleri insana, makinenin daha iyi yaptığı iĢleri makineye yaptırmayı amaçlamaktadır 

(Norman, 1993).  

      Rothstein (2003) kullanıcı-odaklı tasarımı ―BaĢarılı tasarım stratejilerinin ve fikirlerinin en iyi nasıl 

biçimlendirilebileceğini anlamak için insan hareketlerinin, davranıĢlarının ve değerlerinin incelenmesi‖ 

olarak tanımlar. Sanders (2000) ise bu yaklaĢımı ―Kullanıcı için tasarım yapmak‖ olarak açıklamaktadır. 

McDonagh-Philp ve Lebbon‘a (2000) göre, kullanıcı-odaklı tasarım ―araĢtırmadan değerlendirmeye 

kadar bir ürün tasarımının her aĢamasında kullanıcı katılımının sağlanması‖ yönündeki tasarım 

sürecidir. Dolayısıyla kullanıcı odaklı tasarım birçok farklı uygulamayı içeren, kullanıcıyı anlamak ve 

tasarım süreçlerinde bu bilgilerden yararlanarak yapılan bütün çalıĢmaları kapsamaktadır. Kullanıcıların 

her türlü gereksinimlerine cevap verebilmek için gözlem, etnografik araĢtırma, odak grup, katılımcı 

tasarım gibi yöntemler sayesinde insanların ne söylediklerinin yanı sıra ne düĢündükleri, ne yaptıkları, 

dile getiremedikleri istekleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinilmeye; somut ve soyut bu ihtiyaçlar 

karĢılanmaya baĢlanmıĢtır(Krippendorf,2006). Amacı kullanıcıdan elde edilen bilgiler yardımıyla 

ihtiyaçlara cevap verebilen, yenilikçi ve farklılık yaratabilen ürünler tasarlamak olan bu çalıĢmalar, 

kullanıcının tasarım sürecinde yer almasına sebep olmuĢtur. Kullanıcı odaklı yaklaĢımlar tasarımcıların 

tasarlayacakları ya da tasarladıkları ürünlerin insanlar tarafından nasıl kullanılacağını ve ne Ģekilde 

anlaĢılacağını anlamalarına yardımcı olur. Tasarımın kullanıcıya yönelik olması yönünde geliĢtirilen 

uluslararası standart ISO 13407 tasarım disiplinlilerinin geneline üzerinde durulması gereken 

yaklaĢımları tasvir etmektedir(Oygür,2006).  Bu standarda göre tasarım kullanıcı karakterinin, iĢin ve 

çevrenin veya kullanım Ģartlarının araĢtırılması ile baĢlamalı ve buralardan elde edilen veriler ürün 

fikirlerinde üzerinde yoğunlaĢmasını sağlayacak gereklilikleri belirlemekte kullanılmalıdır. Bu 

doğrultuda Ģekillenen fikirler ve ürünlerin prototipleri kullanıcılar tarafından test edilmelidir.  

     Kullanıcı beklentilerinin belirlenmesi ve ürün tasarımının bu beklentilerin analizi doğrultusunda 

Ģekillendirilmesi anlamına gelen kullanıcı-odaklı tasarım sadece ürünlerin fonksiyonelliği ile sınırlı 

değildir, ürünlerin kullanıcılar tarafından algısını, anlamları, kullanıcının ürünle olan deneyimini, 

ürünle kuracağı hissel bağı da kapsamaktadır. Dolayısıyla bu yaklaĢımın kullanıcıyı ele alma 
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yönündeki en önemli getirisi tasarımcının ürünü tasarlarken kullanıma dair oluĢturduğu anlamlar ile bu 

anlamların kullanıcıyı yönlendirmesi, ürünlerin kullanıcıda uyandırdığı anlamlar ile duygusal 

bağlamda da incelenmesi ve elde edilen bilgilerin tasarım sürecine dâhil edilmesidir. Aynı zamanda 

kullanılabilir ve ergonomik kriterleri karĢılayan ürünler geliĢtirilmesine de yardımcı olmaktadır(Sade, 

1998, Akt., Oygür,2006).  Yani tasarım ve ürün geliĢtirme sürecinin her aĢamasında kullanıcı sürece 

dâhil edilmektedir.   

      Kullanıcı odaklı tasarım merkezine insanı koyduğu için anlam biliminden ayrı düĢünülemez ki bu 

o alanda insan odaklı tasarım olarak adlandırılır. Krippendorf‘a göre; Ġnsan yapımı nesnelerin 

kullanılabilirliğinin fiziksel olarak sınırlandırılamadığı yerde, tasarımcılar bir paydaĢlar topluluğunun 

içindeki mevcut anlamlara güvenmek zorunda kalacaktır(2006). Anlamlar kullanımda değiĢir, devamlı 

olarak herhangi biri bir ürüne yeni bir anlam ekleyebilir. Tasarımın bir paydaĢlar topluluğu içinde 

baĢvurduğu anlamlar, tasarlanmıĢ insan yapımı nesnenin gerçekte yapmaya gücünün yettiği Ģey ile 

tutarlı olmalıdır. Bir tasarım verebileceğinden daha fazlasını anlamsal olarak desteklememelidir. Tıpkı 

kiĢilerarası iletiĢimde, reklam mesajları, markalar, kamusal alanlar, trafik iĢaretlerinin sistemlerindeki 

gibi, insan yapımı nesneler de sadece paydaĢların hedeflerinden(onların arzu edilen gelecekleri) öte 

anlamları desteklemek için değil, aynı zamanda paydaĢları zorluklara, yanlıĢ yönlere yönlendirmeye 

ve nihayetinde tehlikeye yol açmaya etki ettiğinde yorumlamaları caydırmak için tasarlanmalıdır. 

Ürünlerin insanların hayatını kolaylaĢtırması gerekir, anlaĢılması zor, kolay kullanılamayan, kendini 

anlatamayan ürünler yapmak tasarımın gereklerini yerine getirmemektir(Norman,1998). Tasarımda, 

anlam bilimi sadece kullanıcı dikkatini yönetmemeli aynı zamanda kullanıcıların baĢını belaya sokan 

ve arzu edilmeyen yolları engellemelidir.  

      Kullanıcı odaklı yaklaĢımlar durağan ve tek yönlü değildir. O yeni yorumların ortaya çıkması için, 

yeni ara yüzleri yüzeye çıkarmak için ve farklı kavramsal dinamikleri geniĢletmek için arzu edilebilir 

olarak öngörülen Ģeylerin sınırları içinde yeterince büyük alanlara açıklık bırakmalıdır(Krippendorf, 

2006). Dolayısıyla bu yaklaĢımlar zaman içinde farklı görüĢlerle ĢekillenmiĢ ve kendi dinamiklerini de 

daha iyiye götürebilmek adına farklılaĢmıĢtır. Günümüzde gelinen noktada artık ‗kullanıcı için 

tasarım‘ yapmak anlayıĢının yerini ‗kullanıcı ile tasarım‘ yapmak almaktadır (Sanders, 2002). Yaratıcı 

oldukları kabul edilen bu bireyler ‗kullanıcı‘ yerine ‗insan‘ olarak adlandırılmakta ve tasarım 

süreçlerinde her geçen gün artan öneme sahip olmaktadır. Kullanıcıların birer birey olarak ele alınıp 

insani değerleri tasarım konusunda daha da önem kazanmaya baĢladıkça kullanıcı odaklı yaklaĢımların 

insanların hissel beklentilerini tek baĢına karĢılaması yetersiz kalmıĢ ve farklı bakıĢ açılarının 

gerekliliğini doğurmuĢtur. Bu nedenle de kullanıcı odaklı tasarım, bu yaklaĢımı çıkıĢ noktası kabul 

eden, anlamı tasarımın temeli haline getirmeye çalıĢan insan odaklı tasarım, ürünlerle keyif, mutluluk, 

sevinç gibi hisler uyandırılmasının gerekliliği üzerinde duran duygusal tasarım, insanların kendi öz 

niteliklerinden ve anlamlarından kaynaklanan deneyimleri ele ala yaklaĢımlarında bu sürece daha etkin 

bir Ģekilde dahil edilmesi için bir kapı aralamıĢtır. Herhangi bir endüstriyel ürünün yerine getirmesi 

beklenen iĢlevden ve bu iĢlevin ürünün biçimiyle olan iliĢkisinden çok, kullanıcının ürünü nasıl 

anlamlandırdığına odaklanmayı amaç edinen yeni tasarım paradigmaları öznelliğin nesnel dünyanın 

katı gerçekliği karĢısında güvenilmez olduğu gerekçesiyle geri plana itilmesine karĢı 

çıkar.(Krippendorff 2006,). 

 

2. DENEYİM ODAKLI TASARIM 

      Deneyim ve tasarım iliĢkisi araĢtırıldığında  ―deneyim tasarımı‖, ―tasarımda deneyim‖, ―deneyim 

odaklı tasarım‖ gibi farklı isimlerle ve pek çok farklı görüĢle karĢılaĢılmıĢtır. Bu farklılıklar kullanıcı 

deneyimi, ürün deneyimi, marka deneyimi, müĢteri deneyimi, deneyim odaklı tasarım, deneyim 

ekonomisi gibi pek çok kavramı da beraberinde getirmiĢtir. Ancak genel anlamıyla deneyim odaklı 

tasarım deneyimin tasarlanması olarak da adlandırılabilecek, deneyim kavramı ve bu kavramın 

Ģekillendirilebilir olduğunun farkına varılması ile tasarımda gündeme gelmeye baĢlamıĢ, deneyimi 

yaĢayan insanı ve deneyimlerini merkeze koyarak insanların kullandıkları tasarlanmıĢ ürünlerle, 

çevreyle, herhangi bir sistem ile yaĢadıkları deneyimleri Ģekillendirmek ya da insanların yaĢadıkları 

deneyimlerin ürünleri Ģekillendirmesi olarak tanımlanabilir. Ġnsanların ne düĢündüğü (fikirleri, 

inançlar, davranıĢlar, beklentiler), insanların ne yaptığı (davranıĢlarının yapısı, rutinleri, anlamları ve 

kimlikleri) ve insanların ne kullandığı (çevreleri, eserleri, insanların ne düĢünecekleri ve bunların ne 

yapacaklarına etkisi) ile ilgilenen bir deneyim modelidir (Cain,1998, Akt,Oygür,2006).  
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      Kullanıcıların bir ürünle yaĢadığı deneyim zamanla ürünün önüne geçmeye baĢlamıĢtır. Örneğin; 

bir ürün tasarım yarıĢması olan Eloctrolux Design Lab. tasarım yarıĢmalarının onuncu yıl teması da 

salt fiziksel ürün özelliklerinden sıyrılarak ―Deneyimi Tasarla‖ olmuĢtur. Dolayısıyla artık ürünlerle 

birlikte kullanıcıların yaratacağı anlamları ve deneyimleri de tasarlamak gereklidir. Ürün geliĢtirmek 

deneyimle tekniğin bir birleĢimidir, sadece tekniğe dayanmamalıdır(Margolin,2002).  Deneyim odaklı 

tasarımda da deneyim kavramı ürünün kullanılabilirliğinden çok daha fazlasını ifade eder ve ürünün 

kullanıcı da yarattığı etki ile kullanıcıların ürünlere yükledikleri ikinci dereceden anlamlara önem 

verir. Deneyimlerin tasarlanabilmesi için deneyimlerin özünü oluĢturan duyguların da anlaĢılmasını 

gerekmektedir (Desmet, 2008). Khaslavsky ve Shedroff unutulmaz deneyimler yaratmak için üç temel 

adımdan söz etmektedir. Bunlar baĢtan çıkarma, bağlantı ve tatmindir (Akt; Oygür,2006). Phlippe 

Starck tasarımı meyve suyu sıkacağı form ve malzeme açısından piyasadaki diğer ürünlere 

benzemediği için baĢtan çıkarıcıdır. Form önce merak uyandırır, ilk olarak görünümü ve sonrasında 

keĢfedilen kullanım amacı nedeniyle kullanıcıda ĢaĢırma, sevinme gibi duygular uyanmasına neden 

olur. Sıradan bir portakal sıkma iĢlemini özel bir deneyime dönüĢtürür ve sahip olan kiĢiye tatmin 

edici özellikler sunar. Her kullanıldığında kullanıcısına zarafetini ve tasarım yaklaĢımını hatırlattığı 

için tatmin edicidir. Böylelikle baĢlangıçta sıra dıĢı formu ile verdiği sözleri yerine getirmiĢ 

olur(Norman, 2004).  

      Kullanıcı deneyimi son derece kiĢisel bir kavramdır, sadece kullanıcının zihninde var olur ve 

kullanıcıların geçmiĢ deneyimlerinden etkilenir. KiĢisel olması ve belirli bir bağlamda ele alınması 

gerekliliği kullanıcı deneyimini eĢsiz,  değiĢken ve birebir tekrarlanamaz yapar. Buradan hareketle 

deneyimin tasarlanmasına farklı bir açıdan yaklaĢılmıĢ ve kullanıcı deneyiminin tasarlanamayacağı, 

bunun yerine deneyim için tasarlamak kavramının daha uygun olacağı üzerinde durulmuĢtur. 

Sanders‘a göre ―Deneyim tasarımı diye bir Ģey yoktur. Deneyimler tasarlanamaz çünkü 

deneyimlemek, insanların içinde olan bir Ģeydir. Ancak, deneyim için tasarım yapılabilir. Ġnsanların 

kendi deneyimlerini yaratmak üzere kullanabilecekleri iskelet veya altyapı tasarlanabilir‖ (2002). 

Hassezahl‘a göre ise kullanıcı deneyimi tasarlamak diye bir Ģey mümkün olamaz, çünkü kullanıcı ve 

içinde bulunulan çevre tasarlanamaz (2003). Tasarımcı bir ürünün kullanıcıya vereceği mesajı kendi 

deneyimleri çerçevesinde kullanıcıyı da düĢünerek tasarlayabilirken ürünü kullanacak kiĢiyi 

tasarlaması mümkün değildir. Dolayısıyla ürünler ile etkileĢimde kiĢisellikten doğan bir farklılık 

vardır. Bu nedenle Sanders (2002) deneyimlere, sadece bir ilham kaynağı olarak yaklaĢmak 

gerektiğini savunur.  

      Sonuç olarak tasarımda deneyim her ne Ģekilde ele alınırsa alınsın tasarım sürecinde en az ürünün 

fiziksel özellikleri ve kullanılabilirliği kadar etkin rol oynar. Günlük hayatta etkileĢime geçtiğimiz 

ürünler hayatımızın bir parçası olduğu için deneyimlerin Ģekillenmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.  

2.1 Kullanıcı Deneyimi  

      The American Heritage Dictionary (2006) kullanıcıyı çok yalın bir Ģekilde ―kullanan kiĢi‖ olarak 

tanımlar. Bir hizmeti, ürünü ya da sistemi kullanma Ģansını yakalayan kiĢileri kullanıcı olarak 

adlandırır. Buradan hareketle bir hizmeti ya da ürünü tasarlayan için kullanıcı, bunları kullanmakta 

olan, belirli bir zaman diliminde kullanma Ģansı yakalamıĢ ya da kullanma olasılığı olan kiĢiler olarak 

ele alınabilir. Kullanıcı deneyimi ise en genel anlamı ile kullanıcının bir ara yüz vasıtası ile etkileĢime 

girdiği tasarım ile kullanım bağlamı öncesinde, esnasında ve sonrasında yaĢadığı deneyimi 

kastetmektedir(Hamurcu,2014). Kullanıcı deneyimi, aslında bir ürünün, hizmetin ya da servisin, nasıl 

kullanıldığı, nasıl deneyimlendiği ile iliĢkili bir kavramdır. Kullanıcı deneyimi denildiğinde daha çok 

―kullanmak‖ eylemi sonucu ürünün ya da sistemin yaĢattığı deneyimlerden bahsedilmektedir.  

      Önceleri geliĢtirilen yazılımlar, sistemler ve ara yüzler daha çok ürün odaklı olarak meydana 

getirildiği ve kullanıcılar geri planda tutulduğu için bu yazılımları, ara yüzleri kullananlarda olumsuz 

deneyimlere neden olmuĢtur. Bu ‗ürün-odaklı‘ yaklaĢım da üretilecek makineye odaklanılmıĢ ve 

insanların makineye adapte olmalarını beklemiĢtir (Norman, 1993). Dolayısıyla bu tutum da 

kullanıcılarda memnuniyetsizlik yaratmıĢ ve yeni bir bakıĢ açısının gerekliliğini ortaya koymuĢtur. 

Böylelikle kullanıcının ön planda olduğu, onun sistem ile etkileĢiminin ve bu etkileĢimin sonuçlarının 

göz önüne alındığı, kullanıcının bu sistemler, ürünler ya da ara yüzler ile yaĢadığı deneyimlerden yola 

çıkan bir bakıĢ açısı olarak kullanıcı odaklı tasarım çerçevesinde kullanıcı deneyimi yaklaĢımı ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır.  

     ―Kullanıcı deneyimi‖ ifadesi ilk olarak Donald Norman‘ın 1993 yılında kendisini Apple firmasında 

―kullanıcı deneyimi mimarı‖ ünvânı ile nitelemeye baĢlamasıyla birlikte gündeme gelmiĢ bir tabir iken 
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bir kavram olarak ilk kez 1995 yılında Norman ve arkadaĢlarına ait bir bildiride uygulama ara yüzleri 

ile ilgili olarak kullanılmıĢtır(Norman vd. 1995). Bu kavram temel olarak yazılım tasarımında ortaya 

çıkmıĢ olmakla birlikte tasarımın pek çok dalına etki edecek Ģekilde biçimlendirilmiĢtir. Bunun 

yanında kullanıcı deneyimi temelinde ergonomi olan kullanılabilirlik alanındaki çalıĢmalardan da 

türemektedir. Bu açıdan bakıldığında kullanılabilirlikte bu sürece dâhil edilebilmektedir. Dolayısıyla 

gerek çıkıĢ noktası gerekse de hala geçerli olduğu söylenebilecek odak noktası olarak yazılım ara 

yüzlerinin etkili, verimli ve tatmin edici bir Ģekilde kullanılabilmesi için çalıĢılan multidisipliner bir 

alan olarak bilinmektedir(Hamurcu,2014).  

      Doğası gereği kullanıcı deneyimi öznel bir kavram olduğundan ve tek bir doğrusunun 

olmamasından dolayı kullanıcı deneyimi kavramı da pek çok kiĢi tarafından farklı Ģekillerde ele 

alınmıĢ ve farklı farklı yaklaĢımlarla birçok tanım ortaya konmuĢtur. Sanders kullanıcı deneyimini 

geçmiĢte olanla gelecekte olması beklenen arasındaki kıvılcım olarak tanımlamaktadır (2002). Bu 

görüĢe göre insanların ne yaptığını, ne söylediğini ve ne olduğunu anlayabilmek deneyim hakkında 

bilgi verir. Farklı bir bakıĢ açısına göre kullanıcı deneyimi, son kullanıcıların bir ürün ve hizmetle 

etkileĢime girdiklerinde oluĢan algıların tamamıdır. Bu algılar etkinlik (sonuç ne kadar istediğim gibi), 

verimlilik (ne veriyorum ne alıyorum), duygusal tatmin (bana nasıl hissettiriyor) ve ürünü veya 

hizmeti tasarlayan yapı ile kurulan iliĢkinin kalitesi (bu yapıyla kuracağım sonraki etkileĢimler için 

bende nasıl bir izlenim bıraktı) olarak ifade edilebilir(Kuniavsky,2007).  Bir baĢka bakıĢ açısından 

Colbert bu kavramı kullanım niteliklerini oluĢturan etkileĢimin kullanıcı algısı olarak tanımlamıĢtır. 

(Colbert,2005). Diğer bir bakıĢ açısı ürün ya da servisler ile etkileĢimlerden (ya da beklenen 

etkileĢimlerden türeyen değerler ve kullanım bağlamında destekleyici bütünlüktür Ģeklindedir.(Sward 

ve MacArthur, 2007). Norman ise kullanıcı deneyiminin ürün ya da hizmetin uygunluğu ile tasarımın 

birleĢiminden maliyetin çıkarılması ile oluĢtuğundan söz etmiĢtir.(2005) 

      Kullanıcı deneyimi kavramı için sadece bu kavramı kuramsal olarak araĢtıranların değil 

kullanıcıların da ürün, hizmet ya da sistemi kullanırken yaĢadıkları deneyimlerin ayrımını yaparken 

pek çok farklı tanım ortaya çıkarması beklenebilir. Nokia AraĢtırma Merkezi‘nden Virpi Roto, pek çok 

kiĢinin kullanıcı deneyiminden değil de sadece deneyimden bahsettiklerine değinerek, kullanıcı 

deneyiminin deneyimden nasıl ayırt edileceği üzerinde durmuĢtur(2007, Akt; Yenilmez,2012). 

Kullanıcı deneyimi, bir ürün, hizmet ve ya bir sistem içerirken deneyim böyle bir Ģeye ihtiyaç duymaz. 

Gün batımını izlemek bir kullanıcı deneyimi değil, bir deneyimdir. ―Kullanıcı deneyimi‖ sistemle bir 

noktada etkileĢimi (veya etkileĢim olasılığını) içerirken, ―deneyim‖ böyle bir Ģeye ihtiyaç duymaz. 

Bunun yanında kullanıcı deneyimi öznel ve multidisipliner bir kavram olduğu için bir kiĢinin ürün ve 

ya hizmetle etkileĢime geçtiğinde yaĢadığı deneyimler ile onları anlamlandırma biçimleri insanların 

içinde bulundukları kültürel ortama, yaĢayıĢ biçimlerine ve sadece ürünler ile değil genel olarak 

yaĢamla ilgili tecrübelerine, önceki deneyimlerine göre Ģekillenir. Kullanıcı deneyimi ve kullanımın 

bağlamı alanındaki çalıĢmalar deneyimin kullanıcı bilgisi ve kullanıcı-ürün etkileĢiminin sosyal, 

kültürel ve organizasyonel davranıĢlar tarafından Ģekillendirilen kullanım bağlamında meydana geldiği 

(Krippendorf, 2006) ve bu bağlamsal deneyimler sayesinde insanların anlamlar yarattığı (Weiser, 

1993; Hall, 1976; Norman, 1988; Akt; Boess, Kanis, 2008) dünya ile etkileĢimden kaynaklandığını 

bulmuĢtur. Tüm farklı tanımlamalara,  sosyo-kültürel, psikolojik ve bireysel olarak farklı 

anlamlandırmalara karĢı kullanıcı deneyiminin en basit anlamıyla üç temel bileĢeni olduğu 

söylenebilir. Bunlar; ürün/hizmet/sistem, kullanıcı ve etkileĢimdir.  

       Sonuç olarak kullanıcı deneyimi kavramı ilk olarak yazılım tasarımında etkileĢim tasarımının 

konusu olarak yer almıĢ ve zamanla ürün tasarımında ve ürün geliĢtirme süreçlerinde de kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Kullanıcı deneyiminin multidisipliner doğası kullanıcı deneyimine farklı açılardan bakan 

farklı disiplinler arasında farklı tanımlamaların oluĢmasına sebep olmuĢtur. Mevcut durumda kullanıcı 

deneyiminin pazarlamadan tutun da psikolojiye kadar pek çok farklı tanımı vardır. Hepsinin tanımı 

kendi alanın da doğru olmakla birlikte pek çok farklı tanımın olması nedeniyle anlamı da bir o kadar 

belirsiz kalmıĢtır.  

 

2.2 Ürün Kullanımına İlişkin Kullanıcı Deneyimi ve Duygusal Tasarım  
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       Ġnsanların yaĢam tarzları; çevrelerinde bulundurdukları ürünler ile sürdürdükleri, düzenlenebilir 

bir deneyim süreci olarak tanımlanabilir(Sanders ve Dandavate, 1999). Yani insanların kullandıkları 

ürünler ile etkileĢimleri sonucu ortaya çıkan deneyim bütünüyle onların hayatlarının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Dolayısıyla insanların yaĢam tarzları hem çevrelerindeki ürünlerden etkilenir hem de bu 

ürünler ile geliĢtirilen deneyimi Ģekillendirir. Bu yüzden süreli etkileĢim halinde olduğumuz ürünlerin 

kullanımının Ģekillendirilmesinde ve anlamlandırılmasında kullanıcı deneyimi büyük bir rol oynar.  

    Ürün kapsamında kullanıcı deneyimi insanların bir ürün ile nasıl etkileĢime geçtiğinin tüm 

yönleridir; ürünü ellerinde hissetmeleri, onun nasıl çalıĢtığını anlamaları, onu kullanırken ona 

dokunduklarında nasıl hissettikleri(Alben,1996, Akt; Boess, S., Kanıs, H., 2008) gibi durumların tümü 

için geçerlidir. Kullanıcı deneyimi insanların ürünler ile etkileĢimden kaynaklanan öznel tecrübeleridir 

(Desmet,2008). Dolayısıyla ürün kullanımı sırasında kullanıcı deneyimi ürün-kullanıcı arasındaki 

etkileĢimden doğar. Kullanıcının ürün ile etkileĢime geçtiği herhangi bir zaman diliminde kullanıcı 

deneyiminden söz etmek mümkündür.  Kullanıcı ve ürün arasındaki etkileĢim kullanıcının ürünü 

kullanma esnasında gerçekleĢtirdiği eylemler ile ürünün bu eylemleri karĢılayıp, bunun sonucunda 

verdiği tepkilerden ortaya çıkan karĢılıklı etkileĢimdir. Bu etkileĢim sırasında aynı zamanda bir bilgi 

aktarımı da gerçekleĢir. Hem ürün kullanıcıya ne yapması gerektiği hakkında bilgi sağlar hem de 

kullanıcı tepkilerinden ve geri dönüĢlerinden faydalanarak ürünün ileriye yönelik geliĢtirilmesine 

olanak tanıyan bilgiler sağlanmıĢ olur.  

 

     Norman (2004) kullanıcı deneyimini üç farklı boyuttaki etkileĢimler olarak incelemiĢtir. Bunlar; 

1. Algısal Boyut 

2. Ussal Boyut 

3. Eylemsel Boyut‘ dur.  

Clarkson, bu etkileĢimleri anlatmak için bir meyve suyu kutusunun açılma sürecini örnek 

vermiĢtir(Akt;Yenilmez,2012): 

1.Algısal Boyut: nereden açıldığını hissetmek(görmek)  

2.BiliĢsel(Ussal) Boyut: onun nasıl açıldığını belirlemek 

3.Eylemsel Boyut: onu açmak için gerekli hareketleri gerçekleĢtirmek  

      Kullanıcı deneyimi, kullanıcı ile ürün arasındaki etkileĢim tarafından oluĢturulmuĢ bütün duyuların 

tatmin edilme derecesi (estetik deneyim), ürüne yüklenilen anlamlar (anlamsal deneyim) ve açığa 

çıkan hisler ile duyguları (duygusal deneyim) kapsayan duygulanım topluluğunun tamamıdır(Desmet 

ve Hekkert, 2007). Deneyimin, etkileĢim sonucu açığa çıkan her türlü duygu, düĢünce ve hislerden 

oluĢtuğu düĢünülürse, merkezine duyguyu ve ―duygusal deneyim‖i yerleĢtirmek, tanımın belirsizliğine 

karĢı tutarlı bir bakıĢ açısı olarak değerlendirilebilir (Yenilmez,2012). 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Desmet ve Hekkert‘in kullanıcı deneyimi tanımı 

 

     Yukarıda görüldüğü gibi duygusal deneyim, estetik deneyim ve anlamsal deneyim birbirlerinden 

farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen ürün ve kullanıcı etkileĢimi çerçevesinde birbirlerini 

etkilemektedirler. Ve kendi aralarında ki bu iliĢkinin merkezinde duygusal deneyim yer almaktadır.  

      Ġhtiyaç, kullanıcıların bir eylemi gerçekleĢtirmek içi gereksinim duyduğu bir ürün, bir hizmet ya da 

bunların bir arada bulunduğu bir sistem olarak değerlendirilebilir. Ancak böylesine somut 
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gereksinimlerin yanında kullanıcıların daha duygusal yaklaĢtığı soyut ihtiyaçları da mevcuttur. Bunlar 

bir ürüne karĢı duyulan isteği Ģekillendiren anlamlandırmaları yaratmayı sağlayan gereksinimlerdir. 

Bir anlamda duygusal tatmin sağlarlar. Günümüzde kullanıcıların binlerce ürün arasından seçim 

yapmasını, kendisini temsil etmek için ürünlere baĢvurmasını sağlayan kullanıcının ürün ile kurduğu 

duygusal bağdır. Dolayısıyla bu soyut gereksinimler somut olanlara oranla öznel ve kiĢisel anlamlara 

daha açıktırlar. Ġhtiyaçlar yapılacak iĢlere bağlı ortaya çıkar, ancak istekler ve arzular kullanıcının 

içinde bulunduğu kültüre, reklamlara ve kullanıcının imajına bağlı ortaya çıkar (Norman, 2004).  

Bunun yanında ihtiyaçlar hiyerarĢik olarak zevk, kullanılabilirlik ve fonksiyonellik olarak 

sıralanmaktadır. KiĢi ürünün fonksiyonunu yerine getirdiğini görüp, kullanımın rahat olduğunu 

anladıktan sonra sıralamada en üstte yer alan zevk olgusuna yönelmektedir (Jordan, 2000). Ürünlerle 

kurulan etkileĢimde zevk olgusu önemli bir rol oynar zira aynı iĢlevi gerçekleĢtiren ürünlerden bu iĢlev 

gerçekleĢtirilirken kullanıcının kullanmaktan zevk aldığı ürün ile arzulanan bir deneyim meydana 

gelir. Kimi zaman ise arzu olmaksızın ürünler sırf duygusal açıdan da anlamlı olabilmektedirler. 

Kullanıcıların ürünlerle olan duygusal bağlarını anlamak için Csikszentmihalyi(1991) kullanıcıları 

evlerinde ziyaret edip hangi objelerin onlar için özel olduğunu sorduğunda aldığı cevapların ürünlerin 

geçmiĢlerine yönelik olduğunu görmüĢtür. Ġyi vakit geçirilen bir turistik gezide alınan bir süs eĢyası, 

büyük babadan kalma bir sandalye gibi kiĢide geçmiĢe sahip olan ürünler tercihte öne çıkarken, 

ürünlerin estetik güzellikleri, fonksiyonları, kullanım kolaylıkları ve cazibeleri geri planda kalmıĢtır 

(Csikszentmihalyi, 1991, Boess, S., Kanıs, H., 2008). Nesneler kullanıcıların algısına geçmiĢ 

anlamlarla girerler. Bu anlamlar içinde bulunulan sosyo-kültürel ortam, insanların öznel yaklaĢımları, 

psikolojik olarak nesnelere bakıĢ açıları ve ürünlerin tasarım özellikleri gibi unsurlarla Ģekillenir. 

Dolayısıyla ürün, kullanıcı deneyimini estetik özellikleri, form dili, kullanıĢlılığı ile etkilemekteyken, 

kullanıcı, deneyimi geçmiĢ deneyimleri, duyguları, hisleri, değerleri ve duyma, görme ve dokunma 

gibi biliĢsel yetenekleri ile etkilemektedir. 

       Tasarımda deneyim kavramı sadece ürün ile olan iliĢkiye değil ve ürünün kullanıcıda uyandırdığı 

hislere ve anlamlara da önem verir. Deneyim ürün ile duygusal bir bağ oluĢturur ve kullanıcı 

deneyimi, deneyimin duygusal yönlerinin önemi üzerinde de en az biliĢsel ve iĢlevsel yönlerinin 

önemi üzerinde durduğu seviyede durur (Battarbee, 2004). Bu bağlamda deneyim insanların somut 

veya soyut ürünlerle olan etkileĢimine dayanmakta ve bu etkileĢimde iki boyutta gerçekleĢmektedir 

(Margolin,2002). Ġlk boyut ürünlerin belirli ihtiyaçları karĢılamak için fiziksel olarak kullanımını 

içeren iĢlevsel boyuttur. Ġkinci boyut ise insanların ürünle ilgili duygularını, düĢüncelerini ve ürüne 

yükledikleri anlamları içeren düĢünsel boyuttur. Deneyimlerin meydana gelmesinde her iki boyutunda 

önemli bir rolü vardır. Bu sayede ürünler anlamlandırılmakta, kullanılmakta ve deneyim meydana 

gelmektedir. Kullanıcı, ürünü duygusal, biliĢsel, fiziksel, duyusal, davranıĢsal, anlamsal, yansıtıcı, 

içgüdüsel ve estetik düzeylerde deneyimleyebilir(Hekkert,2006; Norman, 2004; Forlizzi ve 

Battarbee,2004).  

       Psikoloji, duygu için tüm dünyada kabul gören tek bir terim ve teori üretememekle birlikte 

duyguların insan deneyiminde temel ve her zaman var olan bir öğe olduğuna değinmektedir (Desmet, 

2008). ―Duygular içsel deneyimlerdir‖ (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000) ve materyal dünyamızı 

oluĢturan ürünler ise duygusal uyaranlardır (Desmet, 1999). Bu uyaranlar ise algıdaki farklılıklar ve 

anlamlandırmadaki farklılıklar ile kiĢiden kiĢiye farklı anlaĢılmakla birlikte deneyimi yaĢayan bir 

insan içinde birbirinden farlı duygular yaratabilmektedir. Farklı bireyler aynı ürüne farklı anlamlar 

yükleyerek farklı duygusal tepkiler verebilir. Dolayısıyla tasarımda ürün deneyimi, kullanıcı anlamları 

ve ürün ile kurulan duygusal bağlardan etkilenmektedir.   

 

2.3 Pozitif - Negatif Deneyim ve Kullanıcı Deneyimi  

 

―… ürün üzerine oturulacak, bakılacak, ele alınıp konuĢulacak, harekete geçirilip çalıĢtırılacak, bir 

Ģekilde insanlar tarafından bireysel ya da kitlesel olarak kullanılacaktır. Ürünle insan arasındaki temas 

noktası bir memnuniyetsizlik kaynağı ise tasarımcı baĢarısızdır. Ancak ürünle iliĢki kurduklarında 

insanlar eğer daha güvenli, daha rahat, daha verimli veya sadece daha mutlu ve o ürünü satın alma 

konusunda daha hevesli oluyorlarsa iĢte o zaman tasarımcı baĢarılı olmuĢtur‖.  Henry Dreyfuss 

     Deneyim Türk Dil Kurumu‘nun sözlüğünde ―Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu 

edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans‖ olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle bilgi ve 
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beceri kazandıran bilinçli ya da bilinçsiz kiĢisel edinimler deneyim olarak tanımlanabilir. Genel olarak 

insanın yaĢantısında pozitif ya da negatif bir iz bırakan etmenler deneyimi oluĢturur.  

     Ġnsanlar günlük hayatlarında bazı eylemleri gerçekleĢtirirken yaĢadıkları deneyimler farklılık 

göstermekle birlikte bu deneyimlerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesinde etkileĢim 

halinde oldukları ürünlerin payı büyüktür. Kullanıcıların ürünler ile yaĢadıkları deneyimden bağımsız 

olarak; yani ürün kullanımı esnasında ürün ile gerçekleĢen deneyimden ayrı olarak ürünler, günlük 

aktiviteler sırasında gerçekleĢen deneyimlerin yönünü de olumlu yönde değiĢtirebiliyorsa kullanıcılar 

ile ürün etkileĢiminin dıĢında da iletiĢim kurmayı baĢarır. Bir eylemin gerçekleĢtirilmesi baĢlı baĢına 

olumsuz bir deneyim yaratırken kullanıcının iyi anlamlandırılmıĢ bir ürün sayesinde bu olumsuz 

deneyimi aĢması ve o eyleme karĢı daha istekli davranması bu durumu açıklayabilir. Örneğin; 

sabahları erken uyanmak bir kiĢi için olumsuz bir durum yaratırken farklı Ģekilde anlamlandırılan ve 

farklılaĢtırılan çalar saatler ile bu durum daha keyifli hale getirilerek olumlu yönde çevrilebilir. Tüm 

bunların yanında sadece ürünün kullanıcı ile etkileĢime geçtiğinde yarattığı deneyimin 

değiĢkenliğinden de bahsetmek gerekir. Örneğin bir çaydanlığın kulpunun malzemesinin metal olması, 

kullanıcı tarafından görsel estetiğe katkısı bakımından pozitif bir nitelik olarak değerlendirilirken 

malzemenin ısı geçirgenliğinin kullanıcının elinin yanmasına sebebiyet vermesi dokunsal anlamda 

negatif bir nitelik olarak değerlendirilebilmektedir. Yani deneyim belirli koĢullarda belirli değiĢkenler 

ile farklılık gösterebilir.   

     Harcadığı fiziksel, zihinsel efor ve kullanıcının tavrı, ürüne karĢı yargıların oluĢmasında önemli bir 

etkendir(Norman 2004). Yani bir ürünün kullanım esnasında kullanıcının iĢini kolaylaĢtırması ve 

bununla beraber kullanıcının hislerine de doğru bir Ģekilde etki etmesi ve geçmiĢ deneyimlerinden 

kaynaklanan beklentileri sağlaması gerekir. Bir ürünün sadece kullanım fonksiyonlarını yerine 

getirmesi kullanıcıya olumlu deneyim yaĢatması için yeterli değildir. Elbette ki kullanılamaz bir ürün 

negatif bir yönde kullanıcı deneyimini etkileyecektir; fakat kullanıcı deneyimi, ürünün 

kullanılabilirliğinden çok daha fazlasıdır (Norman, 2004). Burada kullanıcıların ürünlere yükledikleri 

anlamlar devreye girer. Tasarımı anlam yaratmak olarak tanımlanırken Krippendorff, anlamın özünün 

insanlarda deneyimleri oluĢturduğunu ortaya koymuĢtur (2006). Anlamlar sayesinde insanlar 

çevrelerini kendileri için anlamlı olan ve ne olduklarını, ne zaman, nasıl ve hangi bağlamlarda 

kullanılmaları gerektiğini tanımlayabildikleri nesnelerle Ģekillendirirler ve bir bütün olarak olumlu 

deneyimleri hayatlarının bir parçası yaparlar.  Norman‘a göre nesnelere hayatlarımıza kattıkları 

anlamlar nedeniyle sahip olmaktan gurur duyarız (2004).  Çünkü tasarım sadece form yaratmak 

üzerine kurulu değildir, anlamlar ile güçlendirilen çok daha derin bir etkiye sahiptir. Eğer kullanıcı ve 

ürün arasında yaĢanan etkileĢimler bütünü kullanıcısını tatmin ediyor ise sonuç olumlu, etmiyor ise 

sonuç olumsuz olur.  

 

2.4 Duyusal Ürün Deneyimi 

      Ġnsanlar etkileĢim içinde oldukları çevreyi görme, iĢitme, tatma, dokunma ve koklama 

duyularından biri ya da aynı anda birden fazlası ile algılar. Duyu organları aracılığı ile fark edilen 

uyaranlar kullanıcıların zihninde yorumlanarak anlamlı hale getirilir. Duyular aracılığı ile gelen bilgi 

bireylerin ürün ile olan deneyimini etkiler ve duyular aracılığı ile gerçekleĢen bir deneyim meydana 

getirir. Ürün özellikleri duyular ile algılanır ve kullanıcılar bu sayede ürünleri sınıflandırır ve onların 

görsel, dokunsal, iĢitsel, koklamaya ait ve tatma duyusu ile ne tür özelliklere sahip olduğunu 

algılayabilir. Bunun yanında duyusal deneyim, yaĢanmıĢ önceki deneyimlerden gelen depolanmıĢ 

bilgiler ile iliĢkilendirilir. 

      Duyusal deneyimde önemli olan, birden çok duyuya aynı anda ve aynı amaç doğrultusunda hitap 

edebilmektir. Janlet ve Stolterman (1997), her bir duyunun nesnenin karakterine katkıda bulunduğunu 

ve bu nedenle önemli olduklarını belirtmektedir (Akt; Schıffersteın, Spence, 2008). Burada üzerinde 

durulan, duyular arasındaki iliĢkiden kaynaklanan bir durumdur. Birden fazla duyu birden fazla görev 

üstlenerek ürünün algısını güçlendirir. Gözümüzle gördüğümüz bir Ģeyi algılamayı güçlendirmek için 

dokunarak desteklememiz ya da bir sesin geldiği noktayı gözlemleyerek anlamlandırmamız duyuların 

iĢ birliğine örnek verilebilirken telefonlara eklenen görüntülü konuĢma ürünlerdeki duyusal 

birlikteliklere örnek verilebilir. Dolayısıyla bir ürün duyular arasında ne kadar anlamlı ve kuvvetli bir 

iĢ birliği ile gerçekleĢtirilirse, ürünün yaĢatacağı deneyim de o kadar keyifli ve yararlı olur. Duyuların 

birlikte kullanılması anlamı güçlendirse de her ürün için her duyunun aynı derecede etkin olması 

beklenemez. Ürünün türüne göre ürünün algılanması için bazı duyular daha baskın konumdadır. 
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Örneğin bir ürün deseninin anlamlandırılmasında görme en önemli duyu iken, bir parfüm için koku ya 

da bir mikser için ses en önemli duyu haline gelebilir.  

      Duyusal deneyim genel olarak kullanıcı deneyimi için çok önemlidir. Çünkü ürün ile etkileĢimin 

baĢlaması için kullanıcının bir ürünü fark etmesi duyular aracılığıyla sağlanır ve bu da duyuları 

etkileĢimin vazgeçilmez parçalarından biri yapar. Kullanıcılar, algıladıkları duyusal bilgileri 

değerlendirir ve bunlara karĢı olumlu ya da olumsuz tepkiler geliĢtirirler. Bir ürünün tercih sebebi 

daha çok duygusal ve duyusal deneyimler ile ilgilidir(Khoo, Chen, Huang,2012).  

      Duyusal deneyim görsel, dokunsal, kinestetik, iĢitsel, koku ve tat almayı kapsayan çok duyulu bir 

doğaya sahiptir. Her bir duyu kullanıcı tarafından ayrı bir bilgi alıĢveriĢi kanalı olarak 

nitelendirilebilmekte ve her duyu etkileĢim sırasındaki kendine has rolü yerine getirmektedir. Biz bu 

çalıĢmada inceleyeceğimiz çalar saat örneklerinde daha çok üzerinde durulan iĢitsel, görsel ve 

kinestetik duyusal deneyimler üzerinde duracağız.  

 

2.4.1 Ürün Sesi ile Duyusal Deneyim 

      Ürün sesleri çevresel seslerin bir göstergesi olarak düĢünülebilir ve aynı zamanda müzikal 

seslerin(müzikal enstrümanlar ya da konuĢma sesi)kullanımından oluĢur. (Egmond, 2008) . Çevresel 

sesler günlük hayatta çok sık duyduğumuz, bizi kuĢatan seslerden oluĢur. Bu sesler arabaların, kuĢların 

sesinden bir musluktan suyun akıĢ sesine kadar çeĢitlenebilir ve dolayısıyla içinde bulunulan çevreye 

göre değiĢiklik gösterir. Ġnsanlar çevrelerini Ģekillendirme de hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan 

ürünleri kullanırken genellikle bir bilgi taĢıyıcısı olarak ürün sesleri ile karĢılaĢırlar. Kullanıcı-ürün 

etkileĢiminde sesin ana iĢlevi iletiĢimdir(Fenko,2010).   

     Bir üründe iyi bir Ģekilde tasarlanmıĢ ses arzu edilen bir deneyime neden olur. Ancak sesin 

deneyimi onu duyan için ne kadar tekrarlandığına da bağlıdır. Algısal olarak eĢit kalıp tekrarlanan bir 

ses negatif deneyime yol açar(Egmond,2008). Ġyi bir ses tasarımı ürün ile deneyimde o anlamı bulur. 

Yani tek baĢına sesin iyi olması yetmez bunun ürünün kullanımı sırasında olumlu deneyim yaratması 

gerekir. Dolayısıyla ürün seslerinin ürün ile yaĢanan deneyimde anlamın değiĢmesine yönelik bir 

etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, elektrik süpürgesinin çalıĢırken çıkardığı yüksek ses, ürünün 

performansına yönelik bir anlam taĢıdığı gerekçesiyle katılımcıya güven veren bir bilgi olarak 

nitelendirilmiĢtir.(ġener, CoĢkun, 2014) 

      Egmond (2008), ürün sesleri arasında ―sonuç olan sesler‖ ve ―kasıtlı sesler‖ olarak ayrım 

yapmıĢtır. Sonuç olan sesler, ürünlerin iĢlevlerinin doğal sonuçları olarak üretilir. Örneğin; diĢ 

hekimlerinin kullandığı aletlerin motorundan ve çalıĢma prensibinden kaynaklı sesler. Kasıtlı sesler, 

iĢitsel bilgi olarak adlandırılabilen ürünlere kasıtlı olarak eklenmiĢ seslerdir. Sesin bu türü eylemleri 

gerçekleĢtirmenin doğal sonucu değildir fakat o baĢka bir Ģeyi göstermek ya da uyarmak gibi özel 

amaçlar için ürünlere eklenir.  

      Günümüzde ürün sesleri konusu çok sessiz ürünler yapma alanına yönelmiĢ durumdadır.  

Ancak önemli olan düzgün ses tasarımı ile kullanıcı-ürün deneyimlerini geliĢtirmektir. Belirli ürünler 

ve o ürünlerin sesi ile taĢınan bilgi kullanıcılar tarafından olumlu ses deneyiminin geliĢtirilmesinde en 

önemli faktördür.  

 

2.4.2 Ürünün Forma Dayalı Görseli ile Duyusal Deneyim ve Kitsch       

      Kullanıcıların ürünler hakkındaki fikirlerinin oluĢmasında ilk görsel etkileĢim önemli rol oynar. 

Bir ürün, kullanıcı ile görsel olarak form, renk, malzeme nitelikleri ile etkileĢime girer. Görsel 

karakterin kullanıcı üzerinde yaratacağı etki ürünün çekiciliğini belirler. Zihinde algısal etkileri ile 

oluĢan bu karaktere bağlı olarak kullanıcının ürün hakkında ön yargılarda bulunması ve dolayısıyla 

ürünün yapabileceklerine dair beklentilerin oluĢmasını mümkündür (Norman, 2004). Form algısal 

etkileĢimde; iĢlevi tanımlayıcı ve yönlendirici olmasının yanı sıra; ilk olarak görsel izlenimde 

kullanıcıları cezbedebilecek çekicilikte olabilen bir tasarım elemanıdır(Desmet, 2002). Bir ürünün 

görsel nitelikleri o ürünün kullanıcı ile iletiĢim kurmasını sağlayan kanaldır ve dolayısıyla 

kullanıcılara görsel tatmin sağlamanın yanında ürünün iĢlevi hakkında da yol gösterici olmalıdır.  

      Ürünün görsel özellikleri hem iĢleve yönelik bilgilendiriciler olarak hem de tatmin aracı olarak 

farklı biçimlerde algılanabilir. Görsel yoldan oluĢan duyusal etkileĢim zihinsel ve duygusal etkiler ile 

kullanıcının önceki deneyimlerine bağlı olarak Ģekillenir. Doğası gereği bir taklit, bir sahtelik üzerine 

kurulan özgün olana öykünen Kitsch ise kullanıcılar üzerinde yapay bir duygusallık yaratarak ürünler 
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üzerinde ki anlamlar ile oynar ve kullanıcılar açısından oluĢturulan ikinci dereceden anlamın 

kaymasını sağlar. Kitsch, güzel ya da çirkin olma bağlamında değerlendirilir ve estetik yetersizlik 

belirtir. ―Estetik nesne‖ duyular aracılığıyla deneyimlenir; insana duyusal özellik ya da nitelikleriyle 

keyif verir ve aynı zamanda bir anlam içerdiği için izleyicinin ilgisini çeker.(Cevizci,1999). Estetik 

nesne sadece duyulara değil aynı zamanda anlamsal yönden zihne de hitap eder. Bir nesnenin taĢıdığı 

anlam sahip olduğu biçim tarafından kullanıcıya doğru aktarılamadığında estetik yetersizlik ortaya 

çıkar. Kitsch ürünü yetersiz kılan içeriğine uygun biçimsel özelliklere sahip olmamasıdır. Bunun 

sebebi kitsch nesneyi oluĢturan öğelerin baĢka nesneleri oluĢturan öğelerin taklidi olmasıdır. Bu 

öğelere kitsch bir üründe kendi sahici görevleriyle ilgisiz olduğu için bunlar bütünün anlamlı bir 

Ģekilde var olmasına katkıda bulunmazlar. Bunların yanında kitsch kullanım bağlamı içerisinde 

değerlendirilmeyen görsel nitelikleri ile ilgi çekici baĢka anlamlar yaratarak,  var olur. 

      Kullanıcılar tarafından bir ürünün formunun beğenilmesi durumunda kullanım bağlamında iĢleve 

yönelik bazı sorunlar göz ardı edilebilmektedir. Norman (2004) da kullanıcıların görselinden 

etkilendikleri bir ürünün kullanımını daha kolay bulduklarını belirtmiĢtir. Yine kendisinden verdiği 

örnek ile sadece beğendiği ama kullanmadığı ürünleri çevresinde bulundurduğunu söylemiĢtir. Eylemsel 

olarak kullanmasa da salt algısal özellikleri ile kullandığını anlatmıĢtır. Bir ürünün kullanım 

özelliklerinin yanında duygusal bağ oluĢturan nitelikleri de vardır. Dolayısıyla bazen bu özelliklerden 

birisi kullanıcı ile daha fazla etkileĢime geçerek onun algısını yönlendirebilir.   

 

2.4.3 Ürünün Kinestetik Özellikleri ile Duyusal Deneyim  

      Bir ürün ile dokunsal olarak etkileĢime geçme ürünün tanınmasında önemli rol oynar. Dokunsal 

algı ürünlerin fiziksel özeliklerinin aktif dokunma sayesinde belirlenmesidir (Sonnoveld ,2004; Akt; 

Schıffersteın, Spence,2008). Dokunsal algı dokunma ve kinestetik algıdan oluĢur. Sonnoveld and 

Schifferstein (2008), ürünlerin dokunsal özelliklerini madde (ürünün malzemesi), yüzey(doku ve 

desenler), yapı (ürünlerin geometrik özellikleri) ve hareket eden parçalar olarak dörde ayırmıĢlardır. 

Kinestetik, bir ürünün hareket eden parçaları ile vücut uzuvlarının pozisyonu ve hareketinin duyusunu 

ifade eder. Ġnsanlar kinestetik bilgiyi algılamak için ürünler ile etkileĢime geçtiğinde duyusal sistemler 

yanında motor sistemleri de kullanılırlar. Ürünlerin hareket eden parçaları, vücut hareketleri, gücün 

miktarı, ürün ağırlığı ve ağırlık dağılımı kinestetik özellikler olarak düĢünülebilir.  

 

3. DENEYİMİN DÖNÜŞÜMÜ VE ANLAM KAYMASI 

      Deneyim doğası gereği insanların içinde bulundukları çevreye, sosyo-kültürel ortama, geçmiĢ 

deneyimlere ve gelecek deneyimlere yönelik beklentilere göre değiĢiklik göstermektedir. Mäkelä ve 

Suri deneyim anını analiz edilebilecek parçalara ayırmıĢtır. Bunlar bağlam, motivasyon ve 

eylemlerdir. Bu sayede önceki deneyimlerin o çevrede harekete geçirilmiĢ, beklenti üreten eylemleri 

nasıl etkileyeceğini açıklamıĢlardır (2001). Burada deneyim için üzerinde durulması gereken konular; 

kiĢilerin geçmiĢ deneyimleri, Ģu anki etkileyicileri ve gelecek deneyimler için gereken beklentilerin ya 

da çevrenin tanımlanmasıyla nasıl davrandıkları olarak listelenmiĢtir. Zamanı da hesaba katarak 

deneyimlerin zamanla değiĢtiğini ortaya koyması açısından deneyime dair görüĢler arasında önemli bir 

yere sahiptir (Battarbee, 2004). Deneyimin zamana bağlı Ģekillenen dinamik bir olgu olduğu, üzerinde 

durulması gereken önemli bir noktadır.  Bu bakıĢ açısına göre deneyimler, çevredeki harekete geçirilen 

eylemlerden kaynaklanan, zamanla değiĢen öznel Ģeylerdir. Dewey‘e göre ―Temelde deneyim, bireyin 

ürün ile bir Ģekilde iliĢki içerisinde olup kendini ürüne tamamen bağlamasıdır. KiĢiler ve ortam 

koĢulları deneyim ile değiĢir ve her deneyim hareket edebilen, kırılgan ve geçici bir oluĢumdur‖ 

(1980). Buradan yola çıkarak Forlizzi ve Ford (2000), deneyimin, etkileĢim sırasında üç farklı Ģekilde 

yaĢanabileceğini açıklamıĢtır; süregelen olarak, baĢı ve sonu olan bir durum olarak ve hikaye 

anlatıcılığının bir kısmı olarak. Deneyim, bu farklı durumlar arasında gidip gelerek doğası gereği 

sürekli değiĢir. Dolayısıyla deneyimin Ģekillenmesi her ne kadar insanların özüne dayansa da dıĢ 

etkenlerden de etkilenir. DıĢ uyaranların değiĢmesi, mevcut koĢulların değiĢmesi ve deneyiminde 

durağan olmayan yapısı bir araya gelince insanların yaĢadıkları deneyimlerin aynı kalması 

beklenemez.  
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Şekil 2. Deneyimi sürecinde dıĢ etkenler ve deneyimin değiĢimi ( Yenilmez,2012) 

      Deneyim, farklı durumlar arasında gidip gelerek doğası gereği sürekli değiĢirken; Bir ürün 

insanların günlük hayatlarında yaĢadıkları bir deneyimi dönüĢtürebilecek Ģekilde tasarlanabilir mi? 

Olumsuz olarak algılanan bir deneyimin yönünü olumlu tarafa çevirebilir mi? Ġnsanların deneyimleri 

ve ürünleri anlamlandırmasını yönlendirebilir mi? Bu konuda tasarımın elindeki en büyük koz ürünleri 

Ģekillendirmenin dıĢında onları anlamlı birer iletiĢim kanalına dönüĢtürerek anlamı yönetmektir. 

Dolayısıyla kullanıcıların ürünleri anlamlandırmalarını etkilemek onların deneyimlerini dönüĢtürmek 

konusunda da etkili olur. Bir bireyin olumsuz bir eylemin gerçekleĢtirilmesini sağlayan bir ürüne karĢı 

pozitif anlamlar yüklemesini sağlayacak bilinçli anlam kaymaları yaratmak deneyim dönüĢümünü 

sağlamak adına en önemli adımdır. Bir eylemin gerçekleĢtirilmesi baĢlı baĢına olumsuz bir deneyim 

yaratırken kullanıcının iyi anlamlandırılmıĢ bir ürün sayesinde bu olumsuz deneyimi aĢması ve o 

eyleme karĢı daha istekli davranması bu durumu açıklayabilir. Örneğin; sabahları erken uyanmak bir 

kiĢi için olumsuz bir durum yaratırken çalar saate sevilen bir insanın sesinin kaydedilmesi ve her gün o 

sesle uyanmayı sağlayacak Ģekilde kullanıcıya hayatının bir kesitinden olumlu deneyimler sunarak 

anlamı dönüĢtürülen ve farklılaĢtırılan çalar saatler ile bu durum daha keyifli hale getirilerek olumlu 

yönde çevrilebilir. Dolayısıyla deneyimin Ģekillenmesinde ve dönüĢtürülmesinde ürüne dair anlamlar 

en önemli rolü üstlenir. Battarbee, anlamı, anları olaylara ve hikâyelere bağlayan, bir olayı baĢka bir 

olaya bağlayan ve günlük hayata strateji ve düzen getiren bir bağlayıcı olarak tanımlarken; Hassenzahl 

ise anlamın özünün insanlardaki etkisinin deneyimleri oluĢturduğunu ortaya koymuĢtur (2006). Yani 

anlam, kullanıcılar tasarımcılar tarafından yapılmak istenilen Ģeyi anlayabilsinler diye bir ürüne içerik 

ekleme konusu değildir. Anlam kullanımda ortaya çıkar ve ürün ile yaĢanan deneyimi yönetir. Ürün 

anlam bilimi, insanların çevrelerini kendileri için anlamlı olan ve ne olduklarını, ne zaman, nasıl ve 

hangi bağlamlarda kullanılmaları gerektiğini tanımlayabilecekleri nesnelerle Ģekillendirdikleri 

inancına dayanır. Dolayısıyla anlamlar insanın çevresini, insanın çevresi deneyimleri, geçmiĢ 

deneyimler anlamları, anlamlar ise deneyimleri Ģekillendirir. Bu sistemin içindeki her bir unsur, diğer 

unsurlarla etkileĢime geçerek dönüĢür ve dönüĢtürür. 
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4. Belirlenen Çalar Saat Örnekleri Üzerinden Kullanıcı Deneyiminin Değerlendirilmesi  
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Resim1: Otomobil kokpiti Ģeklindeki bu çalar saat motor sesi çıkararak kullanıcıyı uyandırmayı 

amaçlamaktadır.   

Resim2: Bu çalar saat uyandırma borazanı ile kullanıcıları uyandırmaktadır. Eğer yataktan 

kalkmamakta ısrar ederlerse askeri emirler yağdırmaya baĢlamaktadır. 

Resim3: Bu çalar saat ise uyandırılmak istenen kiĢinin odasına fırlatılmak için el bombası Ģeklinde 

tasarlanmıĢtır.  

Resim4: Roket Ģeklindeki bu çalar saat roketini ateĢleyip gürültü yapmaya baĢlamaktadır. Onu 

susturmak için ise roketi tekrar rampasına oturtmak gerekmektedir. 

Resim5: Yapboz Ģeklinde tasarlanan bu çalar saatin susması için parçaların doğru yere oturtulması 

gerekmektedir. 

Resim6: Silah Ģeklindeki bu çalar saati kapatabilmek için kendi silahıyla onu vurmak gerekmektedir.. 

Belli bir sayıda ve doğru yere ateĢ edilmezse, çalar saat kolay kolay susmamaktadır. 

Resim7: Bu çalar saat çalmaya baĢladığında aynı zamanda odanın içinde hareket etmeye baĢlamakta 

ve alarmı durdurma düğmesini saklayıp alarmı çalmaya devam etmektedir. Susturmak için çalar saati 

yakalamak gerekmektedir. 

Resim8: Bu çalar saat çalmaya baĢladığında aynı zamanda üzerinde bulunan pervane yerinden 

fırlayarak, bulunduğu ortamda gezmeye baĢlamaktadır. Alarmı durdurmak için pervaneyi yerine 

takmak gerekmektedir. 

Resim9: Dumbell Ģeklindeki bu çalar saati durdurmak için, onu belli bir sayıda kaldırıp indirmek 

gerekmektedir. 

Resim10: Halı Ģeklindeki bu çalar saati susturmak için yataktan kalkıp üzerinde durmak 

gerekmektedir. 

Resim11: Odanın karanlığına göre otomatik olarak ıĢığını ayarlayan bu çalar saat alarmı kuran kiĢi 

uyanmadan 40 dakika önce parlamaya baĢlamakta ve uyanması gereken saatte en parlak halini 

almaktadır.  

 Resim12: Yüzük Ģeklindeki bu çalar saat parmağa takılmakta ve zamanı geldiğinde, yüzükler giderek 

artan titreĢimlerle kullanıcıyı uyandırmaktadır.  

       Resimlerde görüldüğü gibi bu çalıĢmada ele alınan çalar saatler alıĢılmıĢın dıĢında formları ve 

uyandırma yöntemleri ile kullanıcıya farklı bir uyanma deneyimi yaĢatmayı amaçlıyor. Peki bu ürünler 

gerçekten kolay anlaĢılır içeriğine uygun bir forma sahip mi? Bu ürünü kullananların olumsuz bir 

deneyim olarak nitelendirdikleri uyanma eylemini daha keyifli hale getirebilir mi? Kullanıcı bu 

ürünler ile iĢleve yönelik etkileĢime geçtiğinde duyusal deneyimleri normal bir çalar saate göre nasıl 

değiĢir? Bu soruları kullanıcıların bu ürünler ile ilk kez karĢılaĢmasından etkileĢime geçmelerine, 

ürünü aktif bir Ģekilde deneyimlemelerine kadar geçen sürede bir bütün olarak ele almak gerekir.  

      Kullanıcıların ürünler ile karĢılaĢtığında ilk fikirlerinin oluĢmasında görsel etkileĢim önemli rol 

oynar. Bu hem o ürünle kurulan duygusal bağ açısından önemlidir hem de ürünün ne olduğu, iĢlevini 

nasıl yerine getirdiği gibi fonksiyonel özellikler için önemlidir. Burada bahsedilen çalar saatlerin çoğu 

formları itibariyle kitsch kategorisinde sınıflandırılabileceği için ürünler üzerindeki anlamlar ile 

oynanarak kullanıcılar üzerinde yapay bir duygusallık yaratılmaya çalıĢılır. Resim1‘ deki araba kokpiti 

Ģeklindeki ya da Resim2‘ deki askeri emirler veren çalar saatleri baz alırsak, insanlar bunları 

kendilerini bir arabayla özdeĢleĢtirdikleri için ya da mesleki açıdan kendilerini temsil ettiğini 

düĢündüğü için aslında ilk bakıĢta iĢlevini hiç önemsemeden çalar saat anlamının dıĢına çıkararak 

farklı amaçlara hizmet edecek Ģekilde anlamlandırırlar. Kitsch formlar burada kullanıcılar açısından 

oluĢturulan ikinci dereceden anlamın kaymasını sağlar. Burada bahsedilen çalar saatler baĢka nesneleri 

oluĢturan ögelerin taklidi olduğu için içeriğine uygun biçimsel özelliklere sahip değildir. Dolayısıyla 

biçim tarafından kullanıcıya aktarılan bilgi yetersiz kalır.  Ancak yine bu özelliğinden dolayı iĢlevi 

yerine getirmesinden ziyade onlara yüklenen anlamlar ön plandadır. Kullanıcılar tarafından bir ürünün 

formunun beğenilmesi durumunda kullanım bağlamında iĢleve yönelik bazı sorunlar göz ardı 

edilebilmektedir. Norman (2004) da kullanıcıların görselinden etkilendikleri bir ürünün kullanımını 

daha kolay bulduklarını belirtmiĢtir. Yine kendisinden verdiği örnek ile sadece beğendiği ama 

kullanmadığı ürünleri çevresinde bulundurduğunu söylemiĢtir. Eylemsel olarak kullanmasa da salt 

algısal özellikleri ile kullandığını anlatmıĢtır. Bir ürünün kullanım özelliklerinin yanında duygusal bağ 

oluĢturan nitelikleri de vardır. Dolayısıyla bazen bu özelliklerden birisi kullanıcı ile daha fazla 

etkileĢime geçerek onun algısını yönlendirebilir.   

Resim 12 
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       Çalar saat doğası gereği duyusal etkileĢimin yoğun yaĢandığı bir üründür. Klasik çalar saatlerde 

yoğun olarak iĢitme duyusu ile etkileĢime geçme mevcutken burada ele aldığımız ürünlerde birden 

fazla duyuya hitap etme amacı vardır. Bunlarda iĢitme duyusuna ek olarak, kinestetik ve görme 

duyusu ile etkileĢime de ağırlık verilmiĢtir. Deneyimi dönüĢtürmek hem de daha keyifli hale getirmek 

için birden fazla duyuya hitap eden yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Gibson (1966) algının baĢlıca amacının 

çevreden ihtiyaçlara bağlı önceliklere göre bilgi toplamak olduğunu belirtmiĢtir(Akt; Yenilmez, 2012). 

Bu ürünlerde de aslında iĢlevsel olarak tüm duyumsamaların ve algının iĢleyiĢi bu amaca yöneliktir. 

Yani uyanma ihtiyacına. 

       Resim1,  Resim2 ve Resim3‘den baĢlarsak bu ürünler kitsch formları ile anlamları yöneterek 

kullanıcı ile görsel etkileĢime geçerken aynı zamanda da farklı ses özellikleri ile kullanıcılara farklı bir 

duyusal deneyim yaĢatıyor. Resim1‘ deki çalar saat form olarak çalar saat olma özelliğine gönderme 

yapmasa da motor sesi ile kullanıcıyı uyandırmayı amaçlarken otomobil kokpiti Ģeklindeki formu ile 

bütünlük sağlıyor. Aynı Ģekilde Resim2‘deki saat de askeri emirler ve borazan sesi ile Resim3‘deki 

saat ise bomba sesi ve ses yüksekliği ile formda bütünleĢiyor. Burada uyanma deneyimini dönüĢtürüp 

keyifli hale getirmek ürün sesinin farklılaĢtırılmasından ve bu sese anlamlar yüklenmesinden 

kaynaklanıyor. Resim4, 7 ve 8 de ise iĢin içine ses duyusuna ek olarak görsel etkileĢim ve en çok 

kinestetik duyuya hitap etme özellikleri dâhil oluyor. Dolayısıyla ses ile ürünlerin hareketli parçaları 

ve bu parçaların insanları da harekete geçirmesi deneyim dönüĢümünü sağlıyor. Resim4‘ de roket 

Ģeklindeki çalar saat çalmaya baĢladığında roketi fırlatıyor ve onu susturmak için yerine takmak 

gerekiyor, Resim7‘deki çalar saat çalmaya baĢladığında aynı zamanda tekerlekleri ile hareket ediyor 

ve susturmak için onu yakalamak gerekiyor. Resim8‘de ise alarm çalmaya baĢladığında pervane 

uçmaya baĢlıyor ve yine onu susturmak için yerine takmak gerekiyor. Böylece uyandırma eylemi ses 

ile deneyimin dıĢına çıkarak ürünlerin hareketli parçaları ile insanları da harekete geçiriyor. Burada 

uyanma deneyimini yaĢatan ürün ile etkileĢimin sesten kinestetik duyuya geçmesi deneyimi 

dönüĢmesine neden oluyor. Bu sayede uyanma eylemi için erteleme özelliği yerine kesin bir çözüm 

getirerek geç kalmayı önlediği ve uyandırmak için farklı bir duyuya hitap ettiği için olumlu bir 

deneyim yaratıyor ancak bir yandan da sesi susturmak için insanları harekete zorlayarak bir nevi 

―iĢkence‖ gibi gelen olumsuz bir deneyim yaĢatıyor. Resim5, 6, 9 ve 10‘ da ise bir görevi yerine 

getirme zorunluluğu kullanılmıĢtır. Yine iĢitme duyusuna ek olarak kinestetik ve görsel duyunun 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Resim5‘de alarmı susturmak için yapbozu tamamlamanız gerekirken, 

Resim6‘da hedefi istenilen noktadan vurmanız gerekiyor. Yine Resim9‘ da dumbell Ģeklindeki saati 

susturmak için belli bir sayıda kaldırıp indirmek gerekirken Resim10‘da alarmı susturmak için paspas 

Ģeklindeki çalar saatin üzerinde belirli bir zaman ayakta durmak gerekiyor. Burada alarmı susturmak 

için yerine getirilmesi gereken görevler sayesinde uyanma eyleminin tamamen gerçekleĢtiği 

dolayısıyla ürünün iĢlevini yerine getirdiği ve eğlenceli gözüken aktiviteler sunarak farklı duyulara 

hitap etmeyi amaçlayarak uyanma deneyimini olumlu hale getirmeyi amaçladığı söylenebilirse de bu 

mecburi görevler ürünü kullanmanın ilk heyecanı geçtikten bir süre sonra olumlu deneyim yerine 

olumsuz deneyimler meydana getirip salt fiziksel özellikleri nedeni ile kullanıcıların dikkatini 

çekebilir. Tüm bu ürünlere kıyasla hem iĢlevi hem de formu açısından daha iyi bir uyanma deneyimi 

yaĢatmayı amaçlayan Resim 11 ve 12‘deki çalar saatlerin amacına daha çok yaklaĢtığı söylenebilir. 

Resim11‘deki saat bir yastığa entegre edilmiĢ ve odanın karanlığına göre otomatik olarak ıĢığını 

ayarlayıp alarmı kuran kiĢi uyanmadan 40 dakika önce parlamaya baĢlayarak gün doğumu etkisi 

yaĢatmayı amaçlıyor ve kiĢinin uyanması gereken saatte en parlak halini alıyor. Bunun yanında 

çalmaya baĢladığında hafifçe titremeye baĢlayıp ve sesler çıkaran alarmı kapatmak için sadece yastığı 

ters çevirmek yeterli oluyor. Resim12‘de ise yüzük Ģeklindeki çalar saat parmağa takılıyor ve zamanı 

geldiğinde, yüzükler giderek artan titreĢimlerle kullanıcıyı uyandırıyor. Böylelikle farklı saatlerde 

uyanan kiĢilerin çalar saat sesinin birbirlerini rahatsız etmemesini sağlamayı amaçlıyor. Bu son iki 

örnekte de yine ses ile duyusal deneyime ek olarak görsel ve kinestetik duyulara hitap ederek uyanma 

deneyimini dönüĢtürme amacı güdülmüĢ. Bu çalar saatler hem formlarının iĢlevle bütünleĢmesi hem 

de iĢlevin olumlu bir uyanma deneyimi sağlamasını yerine getirecek Ģekilde biçimlendirilmesi sonucu 

daha baĢarılı olmuĢtur. Tabi ki bu deneyimlerin değerlendirmesini en doğru biçimde beklentilerine ve 

ürünlere yüklediği anlama göre kullanıcı yapabilir. Ancak bu ürünlere baktığımızda genel olarak 

hepsinin birden fazla duyuya hitap etme ile deneyimi farklılaĢtırma amacı vardır. Kimisi uyandırma 

eylemini kesin bir Ģekilde yerine getirdiği için, kimisi ürünlere daha eğlenceli sesler eklediği için, 

kimisi kullanıcıyı harekete geçirdiği için uyanma deneyimine bir Ģekilde etki ederek farklılaĢmasını 
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sağlar. Bu ürünlerden bazıları göz önünde bulundurulduğunda nihai keyifli/olumlu ürün deneyimini 

meydana getiren küçük etkileĢimlerin negatif niteliklere sahip olabileceğini göstermiĢtir. Yani ürünün 

uyandırma yöntemi iĢkence denebilecek derecede olsa da uyanma eylemini pozitif yönde etkileyebilir. 

Ayrıca kimine göre bu anlam pozitifken kimine göre negatif olabilir. Kısaca her gün etkileĢim halinde 

olduğumuz ürünler günlük kullanıcı deneyimini dönüĢtürebilir. Ancak deneyim doğası gereği çok 

öznel ve anlamlandırmalara açık olduğu için hangi ürünün hangi kullanıcı için deneyimin yönünü 

olumsuzdan olumluya çevirdiği kullanıcının öz nitelikleri ile kesinlik kazanır.  

      Sonuç olarak, süregelen olumlu deneyim, her gün sıklıkla kullanılan ve kullanımı iyi olan 

ürünlerin yaĢattığı rutin deneyimlerdir. Bazen de yeni bir ürünle karĢılaĢıldığında öğrenmenin ve 

keĢfetmenin anlamlı deneyimler yaĢattığı görülür. Dolayısıyla ürünlerin deneyimleri değiĢtirme 

konusunda rolü büyüktür. Ürünler ile deneyimler anlamlı hale geldikçe de kiĢilerin davranıĢları, hem 

ürünün kullanımının bağlamında, hem de kiĢide bazı değiĢikliklere sebep olarak gerçekleĢmeye baĢlar.  

 

SONUÇ 

      Deneyim kavramı ve bu kavramın Ģekillendirilebilir olduğunun farkına varılması ile deneyim 

tasarımda gündeme gelmeye baĢlamıĢ, deneyimi yaĢayan insanı ve deneyimlerini merkeze koyarak 

insanların kullandıkları tasarlanmıĢ ürünlerle, çevreyle, herhangi bir sistem ile yaĢadıkları deneyimleri 

Ģekillendirmek ya da insanların yaĢadıkları deneyimlerin ürünleri Ģekillendirmesi tasarım konularının 

içerisine dâhil olmuĢtur. Günlük hayatta etkileĢime geçtiğimiz ürünler hayatımızın bir parçası olduğu 

için deneyimlerin Ģekillenmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun yanında sürekli etkileĢim halinde 

olduğumuz ürünlerin kullanımının Ģekillendirilmesinde ve anlamlandırılmasında kullanıcı deneyimi 

büyük bir rol oynar. Duyular, bu nokta da ürün-kullanıcı etkileĢiminde yapının baĢlangıç noktası 

olması dolayısıyla nihai ürün deneyiminin Ģekillenmesinde kritik bir rol oynar. EtkileĢim sırasında her 

duyu ayrı bir bilgi kanalı olarak aktiftir ve çoğu zaman bu kanallar vasıtasıyla alınan bilgiler 

kullanıcıları ürün ile etkileĢimde yaĢanan deneyimleri yönetmek için bilgilendirir.  

       Burada çalar saatler üzerinden yaptığımız çalıĢma duyusal niteliklerin ürün deneyimine etkilerini 

ve katkılarını vurgulayarak aynı zamanda kullanıcıların ürünleri nasıl anlamlandırdığını göstermeye  

çalıĢmıĢtır. Tasarımcılara, ürünler yoluyla nasıl daha olumlu duyusal deneyimler geliĢtirebilecekleri ve 

bunun için dikkat etmeleri gerekenlerin neler olduğu konusunda yol göstermiĢtir. EtkileĢimin çok 

duyulu doğası ve dinamik karakteri gözetilerek ürünlerin, duyusal bilgilerin ve anlamların kaynağı, 

kullanıcıların da bu bilgilerin alıcısı ve anlamların nihai yaratıcısı olduğu açığa çıkmıĢtır. Bu çalıĢma 

hem duyusal baskınlığın ürün çeĢidine hem kullanıcının geçmiĢ deneyimlerine ve gelecek 

beklentilerine hem de kullanıcının anlamlarına bağlı olduğunu göstermiĢtir. Bunun yanında olumlu 

ürün deneyimini meydana getiren etkileĢimlerin negatif niteliklere sahip olabileceği ve her gün 

etkileĢim halinde olduğumuz ürünlerin deneyimleri dönüĢtürebileceği, aynı zamanda deneyimin 

doğası gereği öznel ve anlamlandırmalara açık olduğu anlaĢılmıĢtır.  
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ABSTRACT 

 

Synthesis of new phosphinites to stabilize transition metals in low valent states is considered to be the 

most challenging task in view of their potential utility in a variety of metal-mediated organic 

transformations. To date, a number of such systems with a variety of backbone frameworks have been 

synthesized and their transition metal chemistry has been explored. Phosphinites have long been used 

in the synthesis of transition metal complexes with catalytic properties. 

In the present study, we aimed to synthesis of aminoalcohols, phosphinites as well as their 

corresponding Ru(II)-arene complexes from alcohol precursors. Initially, (S)-(+)-2-Hydroxypropyl p-

toluenesulfonate was synthesized with the reaction of (R)-α-Phenylethylamine and (S)-(+)-2-

hydroxypropyl p-toluenesulfonate and the compound was identified using 1H and 13C NMR 

spectroscopy. The reaction of (S)-(+)-2-Hydroxypropyl p-toluenesulfonate with (R)-α-

phenylethylamine was concluded with the product (S)-1-[N-(R)-α-Phenylethyl]amino-2-propanole 

with good yield. Compound (2S)-1-{[(2S)-2-hydroxypropyl][(1R)-phenylethyl]amino}propan-2-ol 

was also synthesized with the ring opening of enantiopure terminal (S)-propylene oxide with (R)-1-

phenylethylamine. Products were fully characterized by several spectroscopic methods such as LC-

ESI-IT-TOF MS, 1H NMR, 13C NMR, IR and elemental analyses. Chiral monodendate C1-symmetric 

ligands were synthesized by hydrogen abstraction from described chiral amino alcohols by Et3N and 

the subsequent reaction with one equivalent of Ph2PCl. The progress of this reaction was conveniently 

followed by 31P-{1H} NMR spectroscopy. The signals of the starting materials PPh2Cl at δ=81.0 

ppm disappeared and new singlets appeared downfield due to the phosphinite ligands. The new 

ligands have been characterized by the 31P-{1H} NMR spectroscopy. Ruthenium(II) complexes of the 

phosphinite ligands, (S)-1-[N-(R)-α-Phenylethyl]amino-2-propanol and (2S)-1-{[(2S)-2-

hydroxypropyl][(1R)-phenylethyl]amino}propan-2-ol were readily prepared in quantitative yields by 

reacting the appropriate phosphorus ligands with either [Ru(η6-p-cymene)(μ-Cl)Cl]2 or [Ru(η6-

benzene)(μ-Cl)Cl]2 precursor. The ability of dimers {[Ru(arene)(μ-Cl)Cl]2} to form mono- or 

binuclear complexes of general formula [Ru(η6-arene)Cl2L] is well-known. 

 

Keywords: Aminoalcohols, Chiral bis(phosphinites), Ruthenium Complexes 
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ABSTRACT 

 

 

Biomass is used as raw material for many places in order to avoid harm to the environment, to be 

economical, to dispose of waste and to evaluate it. Biomass is an untreated carbon source and it is 

therefore important to use it frequently in the synthesis of superior carbon materials. Recently, both 

direct biomass and waste biomass have been used as a raw material for activated carbon. Rice husk 

(RH) is a kind of biomass with huge amount in the world and in Turkey and also the rice husk that is 

opened during the preparation of the rice plant for its consumption is in the nature of waste and the 

disposal is problematic because the amount that is released is excessive. So, this work explores the 

feasibility of rice husk, a citrus processing biomass as an alternative precursor for preparation of 

activated carbon with high surface area via microwave assisted ZnCl2, NaOH and H2SO4 activation. 

Heating technology from microwave devices is different from conventional heating systems. 

Microwave energy is readily transformed into heat by the particles by dipole rotation and ionic 

conduction and energy transfer is not by conduction or convection. The microwaves supply energy 

directly to the carbon bed in the microwave device. The application of microwave heating technology 

for regenerating industrial waste as activated carbon has been investigated in the recent years. In this 

study, it is aimed to use microwave process which is an economical and effective method in the field 

of activated carbon. So the rice husk waste is ground and sieved into different grain sizes. The samples 

are carbonized before being treated with the microwave activation method. Carbonised samples are 

subjected to microwave activation by treating them with different activating agents at different 

concentrations. In addition, the effect of microwave activation on temperature, heating rate, stand by 

time on activated carbon production are examined. The surface areas and pore structure of samples are 

characterized by BET and SEM. Structural characterization of samples are characterized by XRD and 

FTIR-ATR. The hydrogen storage capacity of activated carbon materials with high surface area are 

determined using the Hydrogen Storage device. In addition, the carbonation temperature of biomass 

for activated carbon are determined by DTA/TG. Furthermore, the size of nano activated carbon 

materials obtained are characterized by Nanozetasizer and AFM. 

 

Keywords: rice husk, activated carbon, microwave activation, Hydrogen storage 
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ABSTRACT 

 

 

Nanocomposites are systems formed by assembling two or more materials in a certain order, suitable 

for the purpose of use, in order to collect the good properties of the different materials under one 

material. In this study, nanocomposites have been synthesized with the solvent removal method using 

the filling material perlite which is a silicate mineral and chitosan biopolymer as matrix. For structural 

characterization of nanocomposite FTIR-ATR (FTIR-ATR Fourier transform infrared 

spectrophotometer), XRD (X-ray diffraction) and AFM (atomic force microscope) was used. Thermal 

properties of synthesized nanocomposites was determined with TG (Thermogravimetry), d[TG] 

(differential thermogravimetric analysis) and DSC (differential scanning calorimetry). That is clearly 

seen from the AFM images and XRD analysis, perlite was dispersed nano size and homogeneously in 

the chitosan matrix. From XRD patterns of chitosan/perlite nanocomposites are determined that 

characteristic peak of nano perlite 2θ=27.642 ° is not observed. Because the patterns of 

nanocomposites are entirely similar to the pattern of chitosan, it is possible to say that perlite does not 

show clustering in the chitosan and disperses homogeneously. FTIR-ATR analysis confirmed the 

interaction occurring between the perlite and chitosan. From TG/d[TG] and DSC analysis, it was 

found that the chitosan/perlite nanocomposite was generally more thermally stable compared to pure 

chitosan. Especially the temperatures T5 and T10, including the initial breakdown temperatures, 

showed an improvement up to about 20 °C. In addition, due to the presence of perlite in the 

nanocomposites, the amount of residues is higher compared to chitosan. Different loading amount 

perlite are used in the nanocomposite synthesis and in the optical contact angle measurement, the fact 

that perlite ratio increases showed that the hydrophobic properties of nanocomposites increased. Tg 

results obtained from DSC analyzes of nanocomposites and chitosan showed that the addition of 

perlite to the chitosan matrix increased the glass transition temperatures of the polymers. Also in this 

study, antimicrobial activity properties of the chitosan/perlite nanocomposites were also investigated 

but in the results of antimicrobial activity tests of chitosan / perlite nanocomposites, nanocomposites 

did not show antibacterial activity against gram negative E. coli and gram positive S. aureus bacteria. 

 

Keywords:chitosan, perlite, nanocomposite, biopolymer, solvent removal method 
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ABSTRACT 

 

Carbon nanotube is an allotropic carbon that has increased in importance in recent years. It is 

seen that carbon nanostructures, which are high-tech products, are being used in the field of composite 

materials as well as in other disciplines. It is understood from the many studies available in the 

literature that carbon nanostructure reinforcement causes significant improvements in the mechanical 

and thermal properties of composites. 

The matrix material, which is the most widely used in nanocomposite synthesis in recent 

years, is polymers. Polymers generally have low density, reasonable strength, flexibility, easy 

processability, etc. a sophisticated material with many unique features. Poly (vinyl alcohol), a 

polymer, is used in a large number of biomedical and pharmaceutical applications due to its non-toxic, 

non-carcinogenic and bio adhesive properties. However, in some applications it is desirable to 

improve the thermal and mechanical properties. 

Therefore, the aim of this study is to synthesize and characterize poly (vinyl alcohol / multi-

wall carbon nanotube nanocomposites according to the solution intercalation method and investigate 

changes in the thermal properties of the polymer in the case of nanocomposite. Nanocomposites were 

characterized using FTIR-ATR, DTA / TG, DSC, AFM and SEM devices. The results Show that in the 

case of nanocomposites, the thermal properties of poly (vinyl alcohol) improve. 

 

Keywords: Poly(vinylalchol), carbon nanotubes, nanocomposite. 
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ABSTRACT 

 

Today, the quality of water resources is deteriorated as a result of the rapid progress in 

industrialization and discharging of various pollutants, especially heavy metals into aquatic systems. 

Heavy metals are in critical importance since they tend to accumulate in the environment and in food 

chain. They have toxic properties and cause various health problems. Therefore, heavy metals should 

be eliminated with appropriate methods from water. The need for accuracy, speed and precision of 

analytical measurements in recent years aroused huge interest onto electrochemical sensors. It is 

reported in the literature that the studies are usually performed onto inorganic and organic modified 

sensors. Sensors also have an important place in the analytical determination of some toxic metal ions 

and compounds which are harmful to human health. Because of need for enhanced electrode activity, 

selectivity and sensitivity for voltammetric determination of heavy metals, modified electrodes with 

the application of conductive polymers have been widely used. Among the conducting polymers, 

polypyrrole has an important role in sensor and electrode applications because of its advantageous 

properties such as its ability to be used at neutral pH, the formation of stable films on various electrode 

materials, and suitability for the molecular recognition system (Ozcan et al., 2008:5792; Wang et al., 

2001: 125).  

In this study, a novel dithiophosphate modified electrodes are developed. Graphite is selected 

for the electrode material. Bare pencil graphite electrode (PGE), polypyrrole modified PGE and 

dithiophosphate-polypyrrole modified PGEs are employed as the working electrodes. Dithiophosphate 

compounds (ammonium dibenzyl dithiophosphate (L1), ammonium diisobutyl dithiophosphate (L2), 

ammonium diisopropyl dithiophosphate (L3) are used as modifiers for the first time in the literature 

for the voltammetric determination of Ni(II) ions. Modified electrodes are developed by the cyclic 

voltammetry method and their performances in the determination of Ni(II) ions are analyzed by the 

differential pulse voltammetry. Effect of the pH on Ni(II) determination is investigated into the 

Britton-Robinson buffer solution which is suitable for the applications in a wide pH range (1.0-7.0). 

Effects of dithiophosphate concentration, cycles (1-12), and scan rate (20-120 mV/s) on the 

performance of electrodes are also studied. Interferences of various ions during the determination of 

Ni(II) ions are also evaluated. The highest anodic signal of Ni(II) for L1 was obtained at 8 cycles, 40 

mV/s scan rate, 0.03 M L1 concentration and pH 6.0. The highest anodic signal of Ni(II) for L2 was 

obtained at 4 cycles, 80 mV/s scan rate, 0.0075 M L2 concentration and pH 1.0. The highest anodic 

signal of Ni(II) for L3 was obtained at 3 cycles, 60 mV/s scan rate, 0.04 M L3 concentration and pH 

1.0. 

Keywords:Dithiophosphate, Modified Electrode, Nickel(II), Voltammetry 
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ABSTRACT 

 

Asymmetric catalysis is an ideal method to synthesize optically active compounds 
[1]

. High activity, 

selectivity, stability, easy use and stereocontrolled asymmetric synthesis are among the characteristic 

properties of an ideal catalyst 
[2]

. Although there are many catalysts that do not contain phosphorus in 

asymmetric synthesis, metal complexes in which phosphorus atom bounded to a transition metal are 

still leading 
[3]

. Metal phosphinite complexes are among the most popular catalyst in many organic 

transformations due to their catalytic potential, easier synthetic methods and versatile coordination 

behaviors 
[4]

. 

 

Figure 1.C2–symmetric chiral bis(phosphinite)-Ru(II)Complexes 

In the present study, C2-symmetric benzene and pyridine based chiral bis(phosphinite)-Ru(II) 

complexes have been synthesized in good yields, by using 1,3-bis(bromomethyl)benzene or 2,6-

bis(bromomethyl)pyridine and chiral amino alcohols as starting materials, and applied in the 

ruthenium (II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogenations of aromatic ketones to give the 

corresponding secondary alcohols with good enantioselectivities and reactivities using 2-propanol as 

the hydrogen source (up to 62% ee and 99% conversion). 

 

Keywords: C2–symmetric, Phosphinite, Ruthenium, Asymmetric Transfer Hydrogenation. 
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ABSTRACT 

 

The Mizoroki-Heck reaction, which was discovered in the 1970‘s by Mizoroki and Heck, involves the 

palladium catalyzed coupling of aryl or alkenyl halide or triflate to olefins. The reaction is often 

referred as the ―Heck reaction‖.
[1]

 Among the Pd-catalyzed asymmetric catalysis, Heck coupling 

reactions have been a popular choice for synthesis natural products or organic compounds.
[2]

 Chiral 

ligand bearing palladium complexes have received wide attention due to their exclusive applications in 

asymmetric catalysis, especially in asymmetric intermolecular Heck coupling reactions.
[3,4]

  

 

 

Figure 1.C2–symmetric chiral bis(phosphinite)-Pd(II)Complexes 

 

In this study, new chiral C2-symmetric bis(phosphinite) ligands and their palladium(II) complexes 

have been synthesized and for the first time used as catalyst in the palladium-catalyzed asymmetric 

intermolecular Heck coupling reactions of 2,3-dihydrofuran with iodobenzene or aryl triflate. Under 

optimized conditions, products were obtained with high conversion (<98%) and moderate to good 

enantioselectivities. 

 

Keywords: C2–symmetric, Phosphinite, Palladium, Asymmetric Intermolecular Heck Coupling 

Reactions. 
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ABSTRACT 

 

Today, instead of conventional metal and metal alloys, composite materials with various constructions 

have begun to be used. As a natural consequence of this, the importance of composite materials in the 

industry is increasing steadily. Thus, composites with different matrices and reinforcement elements 

with superior and desired properties are being developed. Polymeric nanocomposite materials form the 

latest group of composite materials. The development, production, specification of materials, and 

application to different fields of these type composites with nano size reinforcing particles have 

recently become a very important field of study. 

Thus, the aim of this work is to synthesize poly(vinylchloride) (PVC)/sepiolite nanocomposites by 

solution intercalation method using natural and modified sepiolite samples. Synthesized 

nanocomposites were characterized using FTIR-ATR, XRD, TEM, DTA/TG and DSC devices. 

FTIR-ATR analysis shows that there is an interaction between the filler and the PVC; TEM analysis 

shows that the filler material is dispersed in the polymer matrix; DSC and DTA/TG analyzes showed 

that the glass transition temperature and thermal properties of the polymer in the case of the 

nanocomposite increased, respectively. 

 

Keywords:Sepiolite, poly(vinyl chloride), nanocomposite, solution intercalation method 
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ABSTRACT 

 

Nanocomposites exhibit significantly improved mechanical, thermal, optical and 

physicochemical properties when compared to pure polymers. Similarly, nanocomposites have better 

thermal stability, flammability, physical, mechanical, and barrier properties improvements compared 

to conventional composite systems. According to the components of nanocomposites; they can be 

classified as metal/ceramic, inorganic/polymer, ceramic/ceramic, polymer/ceramic, metal/metal, 

polymer polymer blends. Polymeric nanocomposites are most common use of nanocomposites due to 

their ease of handling, their mechanical behavior, their flexibility, and their low density. In this study, 

clay (montmorrilonite-MMT)/polymer (polyacrylonitrile-PAN) nanocomposite type was studied. 

Polyacrylonitrile (PAN) is an organic polymer resin with synthetic, semi-crystalline structure. PAN 

resins are obtained as a major component from a mixture of acrylonitrile monomers. It is a 

multipurpose polymer used in the production of a wide variety of products such as ultrafiltration 

membranes, perforated fibers for reverse osmosis and fibers for textiles. Currently oxidized and 

carbonized PAN fibers are used both in high-tech applications and everyday applications. For this 

reason, PAN was selected as a polymer. Polyacrylonitrile / montmorrilonite nanocomposites were 

prepared via solution intercalation method. Thermal behaviors of nanocomposites were investigated 

by determining the activation energies (kinetic parameters) of decomposition by kinetic analysis. 

Several equations to indicate kinetic parameters of the degradation of polymeric materials are known. 

TGA in combination with model-free methods is widely used. In this study kinetic parameters was 

determined by using methods such as Kissinger, Ozawa-Wall-Flynn. The calculated results show that 

the activation energies of the PAN/MMT nanocomposites are higher than the activation energy of pure 

PAN and that the MMT nanoparticles increase the thermal stability. 
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ABSTRACT 

 

Extensive researches have been carried out in the field of asymmetric synthesis, not only to synthesis 

of new chiral compounds, but also to improve catalyst that can give higher enantioselectivity and 

catalytic activity [1]. Metal-catalyzed transfer hydrogenation processes provide a widely-used 

alternative to direct hydrogenation processes of ketones. Phosphinites are among the most important 

phosphorus based ligands with a wide range of steric and electronic properties,since the metal-

phosphorus bonds are often strong in phosphinites due to the presence of the electron withdrawing P-

OR group [2,3]. Practically, it is a substantial interest to develop effective chiral phosphinite ligands 

for asymmetric catalysis [4]. 

 

 

Figure 1.C2–symmetric chiral bis(phosphinite)-Ru(II)Complexes 

 

New ruthenium(II) complexes of C2-symmetric chiral bis(phosphinite) compounds (([(2R)-2-[benzyl 

({[6-({benzil[(2R)-1-[(difenilfosfanil)oksi]bütan-2-il]amino}metil)piridin-2-il]metil})amino]bütil 

difenilfosfinit(bis(diklorohekzahapto-p-simenrutenyum (II))] (1), ([(2R)-2-[benzil({[3-({benzil[(2R)-

1-[(difenilfosfanil)oksi]bütan-2il]amino}metil)fenil]metil})amino]bütildifenilfosfinit(bis(diklorohekza 

hapto-p-simenrutenyum(II))] (2))   were applied in asymmetric transfer hydrogenation reactions of 

acetophenone as catalyst. Optimal conditions were determined for the asymmetric transfer 

hydrogenation reactions. Under optimized conditions, chiral secondary alcohols were obtained with 

high conversions (98%) and moderate to good enantioselectivities (50% ee).  
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ABSTRACT 

 

Carbondioxide (CO2)in atmosphere is created by the combustion of the fossil fuel. It is believed that 

the increase in concentration of green-house gasses -especially CO2 - is responsible for temperature 

increase of the earth and causes global warming with climate change. Therefore, it becomes 

mandatory to decrease of the CO2 level on atmosphere by preventing its emission from the waste gas 

stream. There are well known techniques to separate CO2 from exhaust gas stream such as absorption, 

adsorption, electrical desorption, cryogenic distillation, and membrane separation. Among these 

methods, membrane gas separation can be defined as emerging and promising process owing to the 

energy-saving process route, operating simplicity and selective separation capability. The membrane is 

the key factor to determine the performance of the system. In this study a novel CO2 selective 

polyvinyl alcohol (PVA)-polyether glycol (PEG) composite membrane has been prepared. To adress 

the increase in separation performance through the membrane,  different amount of PEG incorporated 

to the membrane. The single gas permeabilities of the membranes (both for CO2 and N2) were 

performed by using membrane gas separation apparatus. The CO2 and N2 permeability values of the 

membrane and CO2/N2 selectivity have been determined. According to the gas separation 

performance, the membrane showed higher CO2 permeability and selectivity compared to N2. The 

CO2/N2 selectivity has been increased by increasing PEG addition. 

 

Keywords: carbon dioxide removal, polyvinyl alcohol,polyethylene glycol, membrane gas separation 
 

       

Gaz Karışımlarından CO2 Gazını Ayırmak İçin Yeni Polivinil Alkol-

Polietilen Glikol Membranlarının Geliştirilmesi 
 

ÖZET 

 

Karbondioksit (CO2) atmosfere fosil temelli yakıtların yanması ile birlikte salınmaktadır. Günümüzde 

teknolojinin artması ile birlikte atmosferde artan gazların –özellikle karbondioksitin- küresel ısınma ve 

iklim değiĢikliğinin baĢlıca nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle endüstriyel 

tesisler gibi atmosfere yüksek oranda atık gaz salımı yapan kaynaklardan CO2 baĢta olmak üzere tüm 

zararlı gazların emisyonunu azaltacak önlemler alınması yasal zorunluluk haline getirilmiĢtir. Atık gaz 

karıĢımlarından zararlı gazların ve CO2 gazının ayrılması için adsorpsiyon, absorpsiyon, distilasyon ve 

membran gaz ayırma sistemi gibi bilindik birçok teknik mevcuttur. Bunların içinde membran gaz 

ayırma sistemi; seçici gaz ayırma, enerjiyi etkin kullanma gibi özelliklerinden dolayı ön plana 

çıkmaktadır. Bu sistemin performansını ve etkinliğini belirleyen en önemli faktör ise membranın 

kendisidir. Bu çalıĢmada polivinil alkol (PVA) ve polietilen glikolden (PEG) oluĢan yeni bir CO2 

seçici membran hazırlanması amaçlanmıĢtır.  Membran boyunca gaz geçirgenlik performansını 

arttırmak için PVA içine PEG polimeri farklı oranlarda eklenmiĢ, membranların gaz geçirgenlikleri 

(N2 ve CO2 için ayrı ayrı) ve membranda CO2/N2 seçiciliği ölçülmüĢtür. Hazırlanan membranda CO2 

geçirgenliğinin N2 geçirgenliğinden yüksek olduğu ve PEG miktarı ile birlikte CO2 seçiciliğinin arttığı 

görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: karbondioksit saflaştırma, polivinil alkol, polietilen glikol, membran gaz ayırma 
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GĠRĠġ 

 

Günümüzde artan endüstrileĢme ve kentleĢme sonucunda atmosfer kalitesi de günden güne 

düĢmektedir. Atmosfere çeĢitli yollarla salınan NOx, SOx bileĢenleri, kloroflorokarbonlar, ve COx 

bileĢikleri belirli konsantrasyonlara ulaĢıldığında hem hava ekosistemi hem de insanlar için oldukça 

zararlı duruma gelmektedir. Bu kontrol edilemeyen konsantrasyon yükselmesinin, küresel ısınmanın 

ve iklim değiĢikliğinin baĢlıca nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Tüm bu bileĢenler içinde ise 

%60 lık bir paya sahip olan karbondioksit (CO2) gazı gelmektedir (Yang vd. 2008; Sridhar vd. 2007). 

Bu nedenle hava kalitesini iyileĢtirmeye veya gaz salınımını azaltmaya yönelik yapılan akademik 

çalıĢmaların büyük bir çoğunluğu karbondioksit miktarını azaltmak-engellemek üzere 

yoğunlaĢtırılmıĢtır.  

Karbondioksit, petrol türevli yakıtların tam yanması sonucu atmosfere verilmektedir. 

Endüstriyel ölçekte atmosfere verilen karbondioksit konsantrasyonunu azaltmak ve/veya 

karbondioksiti geri kazanarak daha değerli kimyasallara dönüĢtürmek için absorpsiyon, adsorpsiyon, 

kriyojenik distilasyon, ve membran gaz ayırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu tekniklerin içinde 

membran gaz ayırma sistemi daha seçici bir ayırma yöntemi olduğu için gelecek için hem ekonomik 

hem de endüstriyel anlamda daha umut verici olarak nitelendirilmektedir (Aeron vd. 2005; Brunetti 

vd. 2010).  

Membran gaz ayırma sisteminde kullanılan seçici ve gözeneksiz membran, sistemin 

performansını belirleyen birinci etkendir. Kullanılan membranın kimyasal-fiziksel yapısı, gaz ayırma 

iĢlem koĢullarında sergilediği seçici-geçirgen ayırma davranıĢı, ve gaz ayırma iĢleminin gerçekleĢtiği 

sıcaklık-basınç gibi operasyon koĢulları da gaz ayırma iĢleminin etkinliğini etkileyen önemli 

faktörlerdendir (Bernardo vd. 2009; Baker vd. 2002).  

Gaz ayırma membranında kullanılan malzemelere ve kullanım alanlarına göre, genel gaz 

ayırma membranlarını farklı sınıflara ayırmak mümkündür. Yalnızca inorganik malzemelerin 

kullanıldığı inorganik, yalnızca polimerik malzemelerin kullanıldığı polimerik membranlar olabildiği 

gibi, polimerik ve inorganik malzemelerin farklı yöntemlerle bir araya getirilerek hazırlandığı karma 

matrisli membranlar da gaz ayırma iĢleminde kullanılmaktadır (Sanders vd. 2013; Baker vd 2014; 

Bastani vd. 2013; Dong vd. 2013). Polimerik membranlar, kolay hazırlanabilen bir veya birden fazla 

polimerin oluĢturduğu membran gruplarıdır. Membran halinde hazırlanması kolay, inorganik 

malzemelere göre ucuz malzemelerdir. Ġstenildiği takdirde iki ya da üç malzeme ile birlikte harman 

membranlar Ģeklinde hazırlanabilmektedir. Membranı harman yapmadaki amaç ise, karıĢtırma 

teorisine göre polimerlerin farklı olumlu özelliklerini bir araya getirmektedir.  

Membran gaz ayırma iĢleminde itici güç, membranın tarafları arasında oluĢturulan basınç 

farkıdır. Genellikle yüksek basınca sahip olan besleme gaz akımından ayılması istenilen gaz membran 

yüzeyinde çözünür, membran boyunca difüze olur ve genellikle atmosferik basınca yakın olan alt 

akıma geçer (Bernardo vd. 2009). Gaz ayırma için belirleyici faktör ikinci basamak olan difüzyon 

basamağıdır. Bu basamakta istenilen bileĢenin geçiĢini etkileyen en önemli faktör ise membranın 

yapısal boĢluklarının boyutu, geçirelecek gazın boyutu ve difüzyon hızıdır. Eğer inorganik bir polimer 

kullanılıyorsa gaz, malzemenin sabit olan ve operasyon koĢulları ile değiĢmeyen kafesleri arasından 

geçer. Eğer kullanılan polimerik bir malzeme ise, polimerler molekülleri arası serbest hacimden geçiĢ 

gerçekleĢir ve polimerin yapısal hareketi operasyon koĢullarına bağlı değiĢkenlik gösterdiği ve boĢluk 

hacmi de bu hareketlerle değiĢtiği için süreç boyunca gaz geçirgenliğini de değiĢtirmek mümkündür 

(Robeson vd. 2014; Kim vd. 2015). Bu nedenle gaz ayırma iĢleminde kullanılan gözeneksiz 

membranların, ayrılması istenen gaza seçici olan maddelerden yapılmasına özen gösterilmektedir. 

Gözeneksiz membran hazırlarken dikkat edilmesi gereken diğer bir etken ise, hazırlama sırasında 

membranın tamamında seçimsiz boĢlukların oluĢmasını engellemektir. Aksi durumda, membranın 

seçiciliği düĢmektedir. 

Bu çalıĢmada, karbondioksitin seçici bir biçimde gaz karıĢımlardan ayırlması için gözeneksiz 

polivinil alkol (PVA)/polietilen glikol (PEG) harman membranı hazırlanması amaçlanmıĢtır. PEG 

polimeri literatürde karbondioksit seçici olarak kullanılan bir polimerdir. Ancak özellikle yüksek 

moleküler ağırlıklı PEG polimerinin membran olarak kullanılmasında uzun süreli iĢlem dayanıksızlığı 

gibi bazı olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle diğer bir malzeme olan polivinil alkol ile 
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karıĢtırılarak hem karbondioksit seçiciliğini hem de kararlılığını arttırmak amaçlanmıĢtır. Bu amaçla 

kütlesel olarak %0-%30 oranında PEG içeren PVA/PEG membranları çapraz bağlanarak ayrı ayrı 

CO2, N2 gaz geçirgenlik testleri yapılarak gaz geçirgenlikleri ve CO2/N2 seçicilikleri ölçülmüĢtür.  

 

MALZEME ve YÖNTEM 

Malzeme 

 

 PVA, 123.000 g/mol molekül ağırlığındadır ve Aldrich firmasından temin edilmiĢtir. 6000 

g/mol molekül ağırlığına sahip PEG‘de  Aldrich firmasından temin edilmiĢtir. Glutaraldehit (GA) 

(%50 saflık) Acros Organics firmasından satın alınmıĢtır. Çapraz bağlama için gerekli olan hidroklorik 

asit (HCl) ve aseton da Aldrich firmasından satın alınmıĢtır. 

 

Membran hazırlama 

 

 Harman membranlar çözeltiden dökme ve buharlaĢtırma yöntemi ile hazırlanmıĢtır. 

Toplamda kütlece % 7 olacak Ģekilde PEG-PVA çözeltileri hazırlanmıĢ, 80 °C sıcaklıkta saf suda beĢ 

saat boyunca, 400 rpm karıĢtırma hızında karıĢtırılarak homojen hale getirilmiĢtir. Farklı oranlarda 

PEG içeren bu çözeltiler (toplam polimer kütlesine göre %0-%30) cam petrilere dökülerek oda 

sıcaklığında dört gün kurutulmuĢtur. Çapraz bağlama iĢlemi için %25 su, %73 aseton, %1 GA ve %1 

HCl çözeltileri hazırlanmıĢ ve membranlar beĢ saat bu çözeltilerde bekletilmiĢtir.  
 
Membran gaz ayırma işlemi 

 

 Hem karbondioksit hem de azot gazının tekli gaz geçirme iĢlemi ġekil 1‘de görülen 

laboratuvar ölçekli gaz geçirgenlik sisteminde gerçekleĢtirilmiĢtir.  Bu sistem; bir gaz tankından (CO2 

veya N2), paslanmaz çelik bir membran hücresinden, ve bir akıĢ ölçerden oluĢmaktadır. Membran 

hücresinin hem besleme hem de alt akım kısmına eklenen basınç kontrol noktalarından membran 

boyunca gerçekleĢen basınç farkları ölçülmektedir. Gaz tanklarında bulunan gaz akıĢ ölçeri ve 

membran hücresi sonuna yerleĢtirilen akıĢ ölçer ile gaz akımının akıĢ hızları ölçülmektedir.  

 

 
ġekil 1. Membran gaz ayırma sistemi 

 

ĠĢleme baĢlamadan önce gaz geçirgenliği ölçülecek olan membran membran hücresinin ortasına 

yerleĢtirilmektedir. Gaz deposundan sağlanan gazın akıĢı ve basıncı ayarlanarak sabit hacim-değiĢken 

basınç yöntemine göre gaz geçirgenlik testleri yapılmıĢtır. Kullanılan membranın aktif gaz ayırma 

alanı yaklaĢık 7.06 cm
2‘ 

dir.  

Gaz geçirgenlik değeri (P)(Barrer)( 1Barrer = 1 x 10 
-6 

cm
3

.cm
-3 

s
-1 

cmHg
-1 

)denklem 1‘de verilen 

formüle göre hesaplanmıĢtır. 
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P/l= (Q)/(∆p.A)          (1) 

 

Buna göre;   Q (l/s) membran hücresi sonuna yerleĢtirilen akıĢ ölçerle belirlenen membrandan 

geçen gaz akımının hacimsel akıĢ hızıdır, ∆p (cmHg) membranın alt ve üst akımları arasındaki basınç 

farkıdır, A membranın aktif ayırma alanıdır (cm
2
), l (cm)ise membran kalınlığıdır.   

 

Gazların herbirinin birbirine olan seçiciliği ise denklem 2 ile hesaplanmıĢtır. Buna göre 

ayrılması istenen gazın seçiciliği (αi/j), istenen gazın geçirgenliğinin (Pi) diğer gazın geçirgenliğine 

(Pj) oranından hesaplanmaktadır. 

 

αi/j= (Pi/l)/(Pj/l)          (2) 

 

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

 

PEG polimerinin tek baĢına mekanik dayanımının düĢük olduğu ve yüksek kristal özelliğinden 

dolayı da membran haline getirilmesinin zor olduğu literatürde bildirilmiĢtir (Hamouda vd. 2010). Bu 

nedenle bu çalıĢmada hem PEG malzemesinin film haline gelmesini kolaylaĢtırmak hem de mekanik 

dayanımını arttırmak için PVA polimeri temel membran malzemesi olarak kullanılmıĢ, PEG ise 

membranın CO2 geçirgenliğini arttırak için katkı malzemesi olarak kullanılmıĢtır. Membran yapım 

aĢamasında, polimer çözeltisini oluĢturan toplam polimer miktarının kütlece %30‘undan daha fazla 

PEG konulduğu durumda membranda kırılma ve dökülmelerin olduğu gözlenmiĢtir. Bu nedenle 

maksimum PEG konsantrasyonu kütlece % 30 olarak belirlenmiĢtir.  

ġekil 2‘de membrana eklenen PEG malzemesinin CO2 geçirgenliğine etkisi görülmektedir. 

Sabit oda sıcaklığı ve 2.5 bar üst akım basıncının bulunduğu sistemde, PVA membrana PEG 

eklendikçe karbondioksit geçirgenliğinin arttığı görülmüĢtür. Bunun nedeni PEG içindeki polar yapıya 

sahip etilen gruplarının CO2 çözünürlüğünü arttırmasıdır (Hamouda vd. 2010; Xing vd. 2009). 

Gözeneksiz membranda gaz ayırımı çözünme-difüzyon modeline göre gerçekleĢtiği için membran 

boyunca CO2 çözünürlüğünün artması CO2 geçiĢini de arttırmaktadır. 

 

 
ġekil 2. Membrandaki PEG miktarının CO2 geçirgenliğine etkisi 

 

ġekil 3‘de membrana eklenen PEG miktarının karbondioksit gibi N2 geçiĢini de arttırdığı 

görülmektedir. Karbondioksit artıĢının temel nedeni membran boyunca çözünmenin artıĢı iken, N2 gaz 

geçirgenliğinin artmasının nedeni PEG eklenen membranda asimetrik yapının oluĢmasıdır (Hamauda 

vd. 2010). OluĢan bu yeni yapı dolayısıyla polimer molekülleri arasında oluĢan serbest hacimlerin 

miktarı ve boyutunun artması, buna bağlı olarak azot gazı geçirgenliği de arttırarak, membran boyunca 

azot gazının difüzyon hızını da arttırmıĢtır. 
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Şekil 3. Membrandaki PEG miktarının N2 geçirgenliğine etkisi 

 

Çözünme-difüzyon iliĢkisinin hakim olduğu bu sistemde PEG miktarının CO2 seçimine etkisini 

belirlemek için CO2/N2 seçicilik değerleri hesaplanmıĢtır. ġekil 4‘de membrandaki PEG 

konsantrasyonunun CO2/N2 seçiciliğine etkisi görülmektedir. Buna göre PEG eklendikçe seçicilik 

önce artmıĢ, daha sonra da sabitlenip azalmıĢtır. Bu sonuçlara göre, PVA polimerine eklenen PEG 

malzemesinin CO2 için hem geçirgenliği hem de seçiciliği arttırdığı görülmüĢ ve PVA temelli 

membrana eklenecek en uygun PEG konsantrasyonunun kütlece %15 olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 
Şekil 4. Membrandaki PEG miktarının CO2/N2 seçiciliğine etkisi 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢmada atık gaz karıĢımından karbondioksiti seçici olarak ayırmaya yönelik PVA/PEG temelli 

bir gaz ayırma membranı hazırlanarak gaz geçirgenlik testleri yapılmıĢtır. Hazırlanan membranda 

PVA polimeri temel membran olarak kullanılmıĢ, membrana eklenen PEG polimerinin CO2 

geçirgenliğine ve CO2/N2 seçiciliğine etkisi belirlenmek üzere farklı oranlarda PEG katkılı polimerler 

eklenerek membranlar hazırlanmıĢtır. Sonuç olarak, PEG katkısı ile birlikte CO2 geçirgenliği yaklaĢık 

dört katı kadar artmıĢtır. Membrana eklenen PEG, N2 geçirgenliğini de arttırmıĢtır. PEG eklerek 

CO2/N2 seçiciliği de arttırılmıĢtır ancak kütlece %15 PEG katkısından dolayı seçicilik düĢtüğü için en 

uygun PEG katkı oranı kütlece %15 olarak belirlenmiĢtir.   
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ABSTRACT 

 

Over the past few decades, transition-metal-catalyzed reactions have undergone substantial 

development and found widespread applications in synthetic organic chemistry.
[1]

 The noble metals of 

group VIII, which is also known as platinum group, ruthenium, osmium, rhodium, iridium, palladium 

and platinum play prominent roles in homogeneous catalysis.
 [2]

 Among the platinum group metals, 

palladium has been successfully used as an efficient catalysis in the formation of C-C, C-O, C-N 

bonds, etc in modern synthetic chemistry.
[3]

 

 

Figure 1.C2–symmetric chiral bis(phosphinite)-Pd(II)Complexes 

 

In this study, new C2-symmetric bis(phosphinite) ligands and their palladium(II) complexes were 

synthesized and characterized by multinuclear NMR spectroscopy, IR spectroscopy, and elemental 

analysis. These complexes used as catalyst in the palladium-catalyzed asymmetric intermolecular 

Heck coupling reactions. The best activity and regio- or enantioselectivity were achieved with 

iodobenzene as the substrate and THF as the solvent and Ag2CO3 as the base at reflux conditions. 

 

Keywords: C2–symmetric, Phosphinite, Palladium, Asymmetric Intermolecular Heck Coupling 

Reactions. 
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ABSTRACT 

 

Acrylamide (AA), a well-known toxicant, is present in high-temperature-processed foods in heated 

foods. Several studies have shown that it can induce oxidative stress, neurotoxicity, developmental and 

reproductive toxicity, genotoxicity, and carcinogenicity. Argan oil (AO) has powerful biological 

properties and it is receiving increasing attention due to its potential health benefits. However, limited 

information is available about its antioxidant effects in lymphoid organs. Therefore, we investigated 

the effects of AO on thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), protein carbonyl (PCO) and 

glutathione (GSH) concentrations and myeloperoxidase (MPO) activity against AC-induced toxicity in 

rats. Treatment of rats with AA (50 mg/kg/day three times per week for 30 days) significantly 

decreased the GSH levels and MPO activity while it increased TBARs and POCs levels. No 

significant differences were observed in the animals received the AO alone (6 mg/kg/day per day for 

30 days). Co-treatment with AA+AO (50+6 mg/kg/day for 30 days) ameliorated the values of TBARs, 

PCOs and GSH in spleen, thymus and bone marrow and MPO in PMNs. Therefore, AO can be used as 

an antioxidant and anti-inflammatory agent in order to minimize toxic effects of AA or other toxic 

substances. Integration of AO in diet or using its supplements can also be a good strategy for 

improving tissue injury in many diseases. 

 

Keywords: Acrylamide, argan oil, oxidative stress. 
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ABSTRACT 

 

Tomato (Lycopersicon esculentum L) is the world‘s second largest vegetable crop. 

Worldwide, about 37 million tons of tomatoes are processed in the industry. A large part of the world 

tomato crop is processed into tomato paste, which is used as an ingredient in many products, such as 

soups, sauces and ketchup.  

Paprika (Capsicum annuum) is widely processed into dehydrated products, pickled peppers, 

and sliced or diced frozen peppers or into products such as sauce, paste, puree and powder for 

flavoring or coloring purposes and many more. Solid wastes remaining after canned/frozen pepper 

products processing consist of seeds, peels and stems. It is underlined in some studies that tomato and 

paprika seeds and peels are rich in biologically active compounds, such as dietary fiber, protein, oil, 

mineral matters, phenolic compounds and carotenoids. But they have a low economical value and it is 

thought that tarhana could be an alternative food for the consumption of these waste materials which 

are rich in biologically active compounds. 

Tarhana is a traditional fermented food which is prepared by mixing yoghurt, wheat flour and 

a variety of vegetables and spices (tomatoes, onions, paprika, salt and mint) followed by fermentation 

for several days, drying the mixture and grinding it to a partical size of < 1mm. In this study, during 

preparation of tarhana dough, wheat flour of tarhana was partially substituted with tomato and paprika 

paste waste materials tomato pomace, paprika pomace, tomato seeds and paprika seeds. Substitution 

levels were 15, 25 and 35%.  

Consistency is an important criteria for soups. In this study, instrumental and sensory 

consistency values of tarhanas were studied. Then, the relationship between instrumental and sensory 

scores were calculated.  

Instrumental analysis results suggest that tarhana soups behave as pseudoplastics type of non-

Newtonian fluid. Apparent viscosity and consistency coefficient (K) values of tarhanas having tomato 

pomace were higher than control group. On the other hand, these variables were lower than control in 

tarhanas having tomato seeds, paprika seeds and paprika pomace. 

In sensory evaluation, control group, tarhana samples having tomato pomace and tarhana sample 

having 15% tomato seeds received best liking scores. The K value is an indication of the state of being 

viscous for foods. These results show that decrease in viscosity is not liked by the panelists for other 

formulations of tarhanas. 

 

Keywords: Tarhana, tomato pomace, paprika pomace, viscosity, consistency 
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ABSTRACT 

 

In this study, total phenolic and flavonoid content, antibacterial and cytotoxic activity of Salvia 

euphratica belonging to Lamiaceae family was investigated. Antimicrobial activity of the plant extract 

was shown by disc diffusion method using a gram negative (Escherichia coli ATCC-8739) and a gram 

positive (Staphylococcus aureus ATCC-6538) bacteria. Cytotoxic effect of the sample on human 

lymphoctes was determined by MTS Assay and and tryphan blue exclusion method performed by live 

cell imaging system (JuLI). Moreover, total phenolic content was observed by Folin-ciocalteu method, 

total flavonoid content was determined by the method of Ramful et al. 

 

Keywords: Antibacterial activity, Cytotoxic activity, Salvia euphratica 
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ABSTRACT 

 

In this study, antioxidant capacity, total phenolic and flavonoid content, antibacterial and cytotoxic 

activity of Salvia kurdica belonging to Lamiaceae family was investigated. Antioxidant capacity was 

determined using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) reagent, total phenolic content was observed 

by Folin-ciocalteu method, total flavonoid content was determined by the method of Ramful et al. 

Moreover, antibacterial activities of the plant extract was shown by disc diffusion method using a 

gram negative (Escherichia coli ATCC-8739) and a gram positive (Staphylococcus aureus ATCC-

6538) bacteria. Cytotoxic effect of the sample on human lymphoctes was determined by MTS Assay 

and and tryphan blue exclusion method performed by live cell imaging system (JuLI). 

 

Keywords:antioxidant capacity, cytotoxic activity, salvia kurdica 
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ABSTRACT 

 

Zinc oxide (ZnO) thin films have been widely studied because of their specific electrical, optical and 

mechanical properties, low material cost and low deposition temperature. They are used in 

optoelectronic devices, solar cells, acoustic devices, electrode cells. Zinc stannic oxide Zn2SnO4 

(ZTO) thin films have been successfully synthesized with ultrasonic spray pyrolysis method. This 

ternary oxide emerged as a new compound belonging to II2-IV-VI4 semiconductors family. It is a 

very promising sensitive material for several potential applications. In particular, the relatively high 

energy band gap (≈3.6 eV) of ZTO makes it a semiconductor material for photocatalytic applications. 

Among the many possible ternary semiconductor oxide, zinc stannate nanostructures have attracted 

wide attention due to their superior reversible capacity, facile synthesis, lower cost and especially their 

various morphologies and sizes. Different morphologies of Zn2SnO4 including hallow box, particle-

like nanocrystals, single crystal cubes, nanowires and nanoplates and hallow fiber have been applied 

for different applications. This work deals with structural and electrical investigations on ZnO–

Zn2SnO4 ultrasonically sprayed thin films grown on glass substrates at 450 °C. The structural, 

morphological and optical properties were investigated using X-ray diffraction (XRD), atomic force 

microscopy (AFM), and UV–visible spectrophotometry. XRD results describe the existence of the 

ZnO and Zn2SnO4 phases for various temperatures. To address possible ways to control the structural 

as well as electrical conductivity in ZnO–ZTO sprayed thin films material, some works still pay 

attention to the possible causes of the change of its electrical behavior by using appropriate heat 

treatment under air atmosphere.  

 

Keywords: Metal oxides, n-type transparent conductor, XRD analysis, thin film, ultrasonic spray 
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ABSTRACT 

 

The almond tree grow in Western Europe, Turkey, Iran, Syria, Turkistan, Afghanistan, Caucasus and 

North Africa. There are two types of almond: bitter and sweet. However, it is very difficult to 

distinguish visually bitter almond kernels (Prunus amygdalus var. amara) from sweet almond kernels 

(Prunus amygdalus var. dulcis). Bitter almonds have pink flowers but sweet almonds usually have 

white ones. 

Amygdalin is a natural source of cyanide which is found in some fruit seed, such as apple, apricot, 

almond, cherry, plum, pear and peach. Cyanide which is also known as "hydrocyanic acid" or "prussic 

acid", is extremely toxic. On the other hand, amygdalin has some therapeutic effect on some illness 

such as asthma, hypertension, atherosclerosis, diabetes, migraine, and cancer. This study reviews the 

studies related with the analytical determination techniques of amygdalin, the levels of amygdalin in 

the almond kernels and the effect mechanism of this natural toxic substance. 

 

Keywords:acı badem, amigdalin, siyanür - bitter almond, amygdalin, cyanide 
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ABSTRACT 

 

Urtica dioica (stinging nettle) is annual herb, one of the members of the family Urticaceae and it is 

widely grown in Turkey. The stems are covered with stinging hairs but the leaves are smooth and 

more delicate. The leaf, flower, seed, and root of nettle are used differently and contain different 

chemical constituents. Like all green vegetables, nettle leaf is a micronutrient dense, nutritious food; 

however, it is consumed as herbal tea or used as food addition for various meals without expecting any 

side effect. Moreover, nettle is known as a medicinal herb for a long time, such as diuretic, 

stomachache, emmenagogue, blood purifier, anthelminthic, rheumatic pain and for colds and cough. 

The aim of this study is to evaluate phenolic compounds and antioxidant activities of various extracts 

of nettle leaves and to compare the solvent efficiency in extraction. To assess this, aqueous, 

methanolic and ethanolic extracts of nettle leaves have prepared by using HPLC grade alcohols. The 

content of total phenolics in the extracts was determined spectrometrically according to the 

Folin−Ciocalteu procedure and calculated as gallic acid equivalents. Antioxidant activity of the 

extracts was determined according to DPPH method and calculated as Trolox equivalents.  

It was found that ethanolic extracts of nettle leaves have significantly higher level of total phenolics 

(504,13 ± 0,91 mg GAE/100g dry weight) compared to methanol and aqueous in the order of 362,81 ± 

0,67 and 318,18 ± 0,10 mg GAE/100g dry weight respectively. On the other hand, it was shown that 

the extracts diluted with methanol have higher level of antioxidant activity (93,53 µmol Trolox/100g 

dry weigt) followed by ethanolic and aqueous extracts (91,75 µmol Trolox/100g dry weigt and 24,74 

µmol Trolox/100g dry weigt respectively).  

In various studies it has been reported the relationship between total phenols and antioxidant activity 

was present in several plant species. The polyphenolic compounds were reported to be associated with 

antioxidant activity and play an important role in stabilizing lipid peroxidation and also have 

inhibitory effects on mutagenesis and carcinogenesis in humans. The results of this study concluded 

that antioxidant activities of the leaves of nettle further lend credence to the biological value of this 

plant. 

 

Keywords: Urtica dioica, stinging nettle, antioxidant, phenolic compound 
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ABSTRACT 

 

Herbal teas, beverages made from the leaves, flower, roots and other parts of herbs are 

consumed many people around the world. Dandelion is a member of the Asteraceae (Compositae) 

family used in salad, as a spiece in cooking and in herbal cosmetics. Some of the herbalists 

recommended dandelion tea as the one of the best herbal tea for regular use purge out toxic 

compounds from the body and taken attention on its antioxidant activity and its possible benefical 

effects against obesity, cancer, cardiovascular risks, chronic eczema. Infusion conditions in herbal tea 

processing is very improtant in the cause of changing antioxidant capacity and benefical effects on 

health. Therefore in this study effects of infusion time and temperature on antioxidant and phenolic 

content of dandelion tea were investigated. For this purpose dandelion roots and leaves dried in a 

cabinet dryer at 50°C. Time and temperature of infusion were chosen as 2, 4, 6 minutes and 60, 70, 80 

°C. For each infusion trial 100 ml distilled water added in a glass beaker and placed in a water bath. 

When water reached the infusion temperature, 1 g of dried dandelion placed in water. At the end of 

specified infusion time solution was filtered and dandelion tea was obtained. Dandelion teas were 

analyzed for antioxidant activity and total phenolic content using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

(DPPH) and Folin-Ciocalteu methods.  

Both antioxidant activity (36.98±0.19 µmole TE/100 ml) and total phenolic content (86.77±1.49 mg 

GAE/100 ml) showed higher values for 6 minute infused sample at 80 °C. Total phenolic content 

incresed with increasing infusion time except for 60 °C infused samples. Total phenolic content values 

of 4 and 6 minutes infused samples showed difference from 2 minutes infused samples at same 

temperature (p<0.05). On the other hand infusion time influenced on antioxidant activity is not 

siginifacant at 60 °C and 70°C. Antioxidant activity increased with increasing infusion temperature for 

6 minutes infused samples which were recorded as 10.86±0.60, 18.29±3.96, 36.98±0.19 µmole 

TE/100 ml for 60 °C, 70 °C and 80 °C, respectively. 

 

Keywords:Dandelion, tea, infusion, antioxidant activity, total phenolic content 
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ABSTRACT 

 

Pasta is the most consumed food product after bread among bakeries. It is traditionally 

produced using only durum wheat semolina. Pasta is preferantial food because of its ease of 

transportation, low cost, long shelf life and sensory attributes. Pasta is rich in complex carbonhidrates 

but low in protein and essential amino acids. In recent years some researches have attempted to 

improve the pastas nutrional properties. In this regard pasta enrich with supplements from varies high 

protein sources like legume flours, whey proteins, meats and seafoods.  

Seafoods provide several nutritional benefits. Generally seafoods rich in proteins and lipids. 

The major dietary sources of omega-3 fatty acids, especially, EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA 

(docosahexaenoic acid) are fishes. For this reason seafoods developed amino acid and fatty acid 

composition of enriched foods.  

In several studies, pasta enriched with seafoods such as fish, seaweed and shrimp. These studies 

conclusively showed that seafoods are potential sources for increasing the nutritional value of pasta. 

 

Keywords:Pasta, enrichment, seafood 
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ÖZET 

 

Bu araĢtırma 2014-2015 yılları arasında Aydın ili Koçarlı ilçesinde kıĢlık ara ürün olarak 2 farklı 

baklagil ( yaygın fiğ, yem bezelyesi )ve 2 farklı buğdaygil (yulaf, Ġtalyan çimi) yem bitkisi ile 

hazırlanmıĢ 8 farklı yem bitkisi karıĢımları ile yürütülmüĢtür. Deneme 3 tekrarlamalı olarak kurulmuĢ 

ve biçime kadar 3 farklı zamanda (10.12.2014, 12.01.2015, 11.02.2015) klorofil miktarları 

ölçülmüĢtür. Klorofil ölçümü SPAD-502 Chlorophyl Meter cihazıyla yapılmıĢ olup ölçümler güneĢin 

etkin olduğu saatlerde ve havanın açık olduğu zamanlarda yapılmıĢtır. Ölçümler neticesinde yapılan 

istatistik analiz sonuçlarına göre buğdaygillerde en yüksek değer %75 Yaygın Fiğ - %25 Yulaf 

karıĢımda görülmüĢ olup yulaf değeri 45,61 olarak ölçülmüĢtür. En düĢük buğdaygil değeri (32,52) ise 

%75 Yaygın Fiğ - % 45 Ġtalyan Çimi karıĢımında görülmüĢtür. Dönem itibarı ile bakıldığında 

buğdaygillerde klorofil miktarının en yüksek olduğu dönem ġubat ayında yapılan ölçümde görülmüĢ 

olup en düĢük ise aralık ayında yapılan ölçümde olmuĢtur. Buğdaygillerde dönem- uygulama 

interaksiyonu incelendiğinde en yüksek klorofil değeri (50,82) ocak ayında ölçümü yapılan %75 

Yaygın Fiğ - %25 Yulaf karıĢımında yulafta bulunmuĢtur. Ġnteraksiyonda en düĢük değer 26,52 ile 

%75 Yem Bezelyesi - %25 Ġtalyan Çimi karıĢımlarının aralık ayında yapılan ölçümünde görülmüĢtür. 

Baklagillerde ise karıĢımlarda en yüksek klorofil değeri %55 Yem Bezelyesi - %45 Ġtalyan Çimi 

karıĢımlarında 32,53 ile ölçülmüĢ olup en düĢük değer %75 Yaygın Fiğ - %25 Yulaf karıĢımında 

28,50 ile ölçülmüĢtür. Dönem olarak bakıldığında en yüksek klorofil değeri aralık ayında yapılan 

ölçümde bulunmuĢ olup en düĢük değer Ģubat döneminde görülmüĢtür. Baklagillerdeki dönem-

uygulama interaksiyonunda en yüksek değer aralık ayında ölçümü yapılan yalın yem bezelyesi 

uygulamasında olurken, en düĢük değer %75 Yem Bezelyesi - %25 Ġtalyan Çimi karıĢımda 24,5 ile 

yem bezelyesinde ölçülmüĢtür. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde dönem ve uygulamalar 

bakımından farklılıklar görülmektedir. Ancak karıĢımlardaki buğdaygillerin zaman geçtikçe daha fazla 

klorofile sahip olduğu bunun da karıĢımda ekilen baklagil yem bitkisinin etkisi ile olduğu söylenebilir. 

Ancak buğdaygillerde zaman içerisinde artıĢ görülürken baklagillerde dönem içerisinde düĢüĢler 

görülmektedir. Bunun sebebinin de zaman içinde buğdaygillerle yaĢanan rekabet koĢulları ve genetik 

karakter olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Yem bitkileri, karışım, klorofil metre  

 

Change Characteristics of Chlorophyl Contents in Dıfferent Times of 

Different Forage Crops Mixtures Conside 
 

ABSTRACT 

 

This research has been carried out with a mixture of 8 different forage crops prepared with 2 different 

legumes (common vetch, forage peas) and 2 different grass (oat, Italian ryegrass) forage crops as 

winter catch crops in Koçarlı in Aydın province between 2014 and 2015. The experiment was 

established with 3 replications and the amounts of chlorophyll were measured at 3 different times 

(10.12.2014, 12.01.2015, 11.02.2015). Chlorophyll measurements were made with a SPAD-502 

Chlorophyll Meter and measurements were taken at times when the sun was active and when the 

weather was clear. According to statistical analysis results, the highest value in grasses was found in 

75% common vetch - 25% oat mixture and the oat value was measured as 45.61. The lowest grass 

value (32,52) was found in the mixture of 75% Common Vetch - 45% Italian ryegrass. As of the 
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period, the highest amount of chlorophyll in the grasses was observed in the measurement made in 

February and the lowest in December. When period - application interaction is examined in grass, the 

highest chlorophyll value (50,82) was found in the oat mixture of 75% common vetch - 25% oat which 

was measured in January. The lowest value in the interactions was found in 75% of forage peas - 25% 

of Italian ryegrass mixtures with 26,52. In legumes, the highest chlorophyll value in the mixture was 

measured as 32,53 in the 55% forage peas - 45% Italian ryegrass mixtures and the lowest value was 

measured as 28.50 in the common vetch - 25% oat mixture. When we look at the period, the highest 

chlorophyll value was found in December and the lowest value was seen in February. The highest 

value in the period-practice interactions in the legumes was in the püre forage pea applications, which 

was measured in December, while the lowest value was measured in the forage pea with 24.5 in 75% 

forage pea - 25% Italian ryegrass mixtures. When the results obtained are examined, there are 

differences in terms and applications. However, it can be said that the grass in the mixture has more 

chlorophyll as time goes by the influence of the legume forage crop which is added in the mixture. 

However, while the increase in grass has increased over time, there has been a decrease in legumes 

during the period. It can be considered that the reason for this is the competition conditions with grass 

species and the genetic character 

 

Keywords: Forage crops, mixture, chlorophyl meter 
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ABSTRACT 

 

This experiment was conducted to investigate the effects of different selection methods 

applying by criterion of body weight to obtain meat type quail parent lines. For this purpose, line M55 

was subjected to individual selection for five week BW while a reciprocal recurrent selection method 

was applied to lines R33 and S55. Selection lasted two generations. Live weight changes as well as 

selection lines, sexual maturity age and weight, egg weight and production were investigated in the 

parent generations. Five week body weights in the parents of M55, R33 and S55 lines were obtained 

and were 299.0±3.03, 285.3±3.01 and 280.4±2.80 g in the first generation; 314.8±2.90, 316.6±4.14 ve 

306.8±3.11 g in the second generation.Egg production in the lines was obtained %73.4±3.32, 

%77.6±4.34 and % 75.8±4.65; egg weight was obtained 12.7±0.06, 11.9±0.04 and 12.1±0.04 g in the 

M55, R33 and S55 lines in the first generation. The values were obtained %74.6±5.58, %77.8±4.47 

and %78.3±4.43 (P<0.05); 12.72±0.07, 12.59±0.05 and 12.56±0.05 g (P>0.05) in the second 

generation, in selection lines respectively. As a result, selection lines were observed despite significant 

increases in live weight, egg production and egg weight by generations was not a significant 

difference. However, reciprocal selection lines in both generations, individual selection line had a 

higher yield of egg. 

 

Keywords: Quail, body weight, selection, egg weight, egg production 
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ABSTRACT 

 

In the dispersive liquid-liquid microextraction technique (DLLME), very small volumetric 

organic phase apolar analytes which do not mix in the aqueous phase in the analyte but dispersive pass 

through. After a while, the dispersive liquid is centrifuged to accumulate in the bottom of a conical 

container (about 25 µL). From here, the organic phase from which the analyte is extracted and 

separated by a syringe is taken and injected into HPLC, GC and AAS according to the purpose and 

structure of the analyte .Due to the advantages of low sample volume, low cost, high recovery and 

high enrichment factor, the dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) technique appears to be 

advantageous in the promotion of metal ions. 

In this study, dispersive liquid-liquid microextraction method was developed for the 

determination of trace amount of Cu(II), Co(II) by microsample injection system-flame atomic 

absorption spectrometry detection.The main factors affecting the DLLME, such as pH of sample 

solution, amount of dithizone as a ligand, extraction and disperser solvent types and their volume, 

were optimized for the best extract efficiency. Under the optimum conditions, i.e., sample volume: 5 

mL, amount of dithizone: 0.05 mg, extraction solvent: 250 μL CHCl3, disperser solvent: 1 mL 

acetone, a quantitative recovery value was obtained. Enrichment factor was found to be 20. The 

influence of matrix ions for DLLME of copper and cobalt was investigated. After the optimization of 

the variables was established, the method was applied to various water samples and dry mint. The 

accuracy of the method was controlled with industrial waste water standard reference material (BCR 

715). The average recoveries were in the range of 99.1–100.2 % and the relative standard deviations 

were in the range of 1.0–0.9 %. The detection limits for Cu(II) and Co(II) in the determination by 

DLLME-AAS (3s, N=16) were found to be 1.23 and 2.48 µg/L, respectively. 

 

Keywords:Cobalt, Copper, Dithizone, DLLME, Atomic Absorption Spectrometry 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to identify lactobacilli isolated from the naturally prepared 

homemade pickles and to determine some physical, chemical and microbiological properties. In this 

study, the chemical identification of 109 isolates obtained from pickle samples were determined with 

gram staining, colony morphology and catalase test. Identification of lactic acid bacteria at type level 

was determined with the API 50 CHL system. The Lactobacillus strains were identified (99 pieces) as 

follows; 40.36% were Lactobacillus plantarum type 1, 22.01% were L. brevis type 1 and type 3,  

2.75% were L. delbrueckii ssp. lactis 2,   12.84% were L. acidophilus type 1, 4.58% were L. Pentosus, 

6.47% were L. buchneri and 1.83% were L. paracasei ssp paracasei-3.  Pediococcus damnosus-1, 2 /. 

Pediococcus spp (10 pieces) constituted 9.16 % of bacterial flora. 

The analyses of naturally prepared homemade pickle samples, the average pH, titration 

acidity, salt % were found as 3.24, % 0.76 and 3.94% respectively. The numbers of total aerobic 

mesophilic bacteria varied between 5.43-6.17 log cfu/g, the numbers of lactic acid bacteria (LAB) 

varied between 6.64- 7.15 log cfu/g, and the number of yeast and mould varied between 2.52- 3.38 log 

cfu/g. In the pickle samples, coliform group bacteria were under the acceptable limit (<10 log cfu/g). 

 

Keywords: Homemade pickle, API 50 CHL, Lactic acid bacteria, Identification 

Ev Yapımı Doğal Turşulardan İzole Edilen Laktobasillerin Tanımlanması 

Özet 

Bu çalıĢmanın amacı, ev koĢullarında doğal olarak hazırlanmıĢ turĢu örneklerinden izole edilen 

laktobasilleri tanımlamak ve bu turĢuların bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini 

belirlemektir. AraĢtırmada, turĢu örneklerinden izole edilen 109 adet izolatın, kimyasal tanımlanması; 

gram boyama, koloni morfolojisi ve katalaz testi ile belirlenmiĢtir. Laktik asit bakterilerinin tür 

düzeyinde tanımlanması API 50 CHL kiti ile yapılmıĢtır. Tanımlanan Lactobacillus suĢlarının (99 

adet); %40.36‘sının Lactobacillus plantarum tip 1, %22.01‘unun L. brevis tip 1 ve tip 3, %2.75‘nin L. 

delbrueckii ssp. lactis 2, %12.84‘nün L. acidophilus tip 1 ve %4.58‘nin L. pentosus, , %6.47‘nin L. 

buchneri ve %1.83‘nin L. paracasei ssp paracasei-3 olduğu bulunmuĢtur. Tanımlanan izolatlardan 

Pediococcus damnosus-1,2 / Pediococcus spp‘nin ise (10 adet) floranın %9.16‘sını oluĢturduğu 

bulunmuĢtur. Ev koĢullarında doğal olarak hazırlanmıĢ turĢu örneklerinde yapılan analizler sonucu; 

ortalama pH, %l.a, %tuz miktarlarının sırasıyla 3.24, %0.76 ve % 3.94 olduğu bulunmuĢtur. Toplam 

aerobik mezofilik bakteri (TAMB) sayısının 5.43-6.17 log kob/g, laktik asit bakteri (LAB) sayısının 

6.64-7.15 log kob/g ve maya ve küf sayısının ise 2.52- 3.38 log kob/g arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. 

TurĢu örneklerindeki koliform grubu bakteri sayılarının ise tespit edilebilir seviyenin altında olduğu 

bulunmuĢtur (<10 log kob/g). 

Anahtar kelimeler:: Ev yapımı turşu, API 50 CHL, Laktik asit bakterileri, Tanımlama 
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ABSTRACT 

 

The karyotypes of two Centaurea taxa (Centaurea urvillei subsp. hayekiana., and Centaurea saligna.) 

from different phytogeographical regions of Turkey were performed. In these species, the 

chromosome numbers were 2n=20 in C. urvillei subsp. hayekiana and 2n=18 C. saligna. Karyotype 

analysis indicated that chromosomes of Centaurea taxa have predominantly median and submedian 

centromered. Several systematic and evolutionary aspects of these taxa are discussed in the light of the 

cytogenetic data. An increase in asymmetry was not observed in the karyotypes of the species. 

 

Keywords: Chromosome Number, Karyotype Analysis, Centaurea.-  

 

Türkiye'de yayılış gösteren 2 endemik Centaurea türünün karyolojik 

analizi 
 

ÖZET 

 

Türkiye'nin farklı fitocoğrafik bölgelerinden toplanan iki Centaurea taksonunun (Centaurea urvillei 

subsp. hayekiana ve Centaurea saligna.) Karyotip analizleri yapıldı. Bu türlerden Centaurea urvillei 

subsp. hayekiana taksonunun Kromozom sayısı 2n = 20 ve Centaurea saligna taksonunun kromozom 

sayısı 2n =18 olarak belirlendi. Karyotip analizleri göstermiĢtir ki centaurea taksonları çoğunlukla 

median ve submedian sentromere sahiptir. Bu taksonların çeĢitli sistematik ve evrimsel yönleri, 

sitogenetik veriler ıĢığında tartıĢılmaktadır. Türlerin karyotiplerinde asimetri artıĢına rastlanmadı. 

 

Anahtar kelimeler: kromozom sayısı, karyotip analizi, centaurea 
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ABSTRACT 

 

A coprecipitation method for the speciation of trace chromium in natural waters is described. 

In the method, trace chromium(VI) were preconcentrated or separated as depending the chromium 

level by selective coprecipitation with a Pb-ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDC) complex. 

The coprecipitates obtained were dissolved 500µL concentrated HNO3 and diluted to 1.0 mL by ultra-

pure water, prior to determination of chromium by microsample injection system-flame atomic 

absorption spectrometeric detector (MIS-FAAS). The coprecipitation conditions were investigated in 

detail. It was found that Cr(VI) at µg L-1 levels were coprecipitated quantitatively by Pb(PDC)2 in the 

pH range 2-10. The preconcentration factors by coprecipitation reached was 25 when 12.5 mg lead 

was added as a carrier element to 25 mL of water samples such as tanery water, drinking water, etc. 

Total chromium (Cr(VI)+Cr(III)) was determined by the method after the oxidation of Cr(III) with 

Ce(IV) and Cr(III) concentration was found subtracting Cr(VI) amount from total Cr concentration. 

 

Keywords:Speciation, Chromium, Coprecipitation, MIS-FAAS 
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ABSTRACT 

 Rapid and precise detection and identification of bacteria are very important for accurate 

diagnosis and treatment. Up to now, bacterial identification has been based on a combination of 

culture, biochemical methods and gene sequencing identification techniques. Conventional methods 

are labor-intensive, time consuming and expensive. Matrix Assisted Laser Desorption Ionization 

Time-Of-Flight (MALDI-TOF), is a new technique developed recently for the detection of bacteria. 

MALDI-TOF is a rapid and precise test with high sensitivity and specificity and low cost compared to 

traditional methods or molecular techniques. MALDI-TOF has been approved for bacterial species 

identification. However, the differentiation at the subspecies level has not yet been fully characterized.  

 This review recommends that clinical laboratories use MALDI-TOF-MS for detection of slow 

growing bacteria and bacteria which are difficult to culture. 

Keywords:Traditional methods, identification, MALDI-TOF, molecular techniques. 

 

INTRODUCTION 

 In conjunction with their human genome project, Tanaka vd. (1988:151) and Karas ve 

Hillenkamp (1988:2299) explored matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight (MALDI-

TOF) in 1988 (Karas ve Hillenkamp, 1988:2299; Tanaka vd., 1988:151). Koichi Tanaka who is a 

Japanese scientist, John B. Fenn (America) for mass spectrometry (MS) and Kurt Wuthrich 

(Switzerland) for nuclear magnetic resonance have won the Nobel Prize in Chemistry 2002 (Zenobi, 

2003:73). These instruments have become commercially available since 1991 (Stults, 1995:691). 

MALDI-TOF MS was first introduced as the technique of choice for proteomics, however, the full 

potential of this technique for DNA analysis was not discovered until 1995 (Tang vd., 1995:3126). 

These instruments have been commercially available since 1991 (Stults, 1995:691).   

 Bacterial identification by MALDI-TOF-mass spectrometry analysis was first discovered in 

1996 by Holland vd. (1996:1227), with similar results being reported by Krishnamurthy vd. 

(1996:883) in the same year. The researchers determined spectral fingerprints of pathogenic species 

like Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Yersinia pestis and Brucella melitensis (Krishnamurthy 

vd., 1996:883). Since that time, many publications on the detection of bacteria, mold and yeast have 

been written (Carbonnelle vd., 2011:104). 

 

USE OF MALDI-TOF MS IN BACTERIOLOGY 

 Conventional means for clinical sample testing such as culturing, biochemical tests and 

serotyping is time consuming, arduous and costly. Where convention means of testing is not effective, 

gene sequencing has been viewed as an option but currently is not used for routine identification 

(Reller vd., 2007:1108). Microbiology laboratories need fast, reliable, and cost effective techniques for 

determination of pathogens in order to provide the prompt initiation of appropriate antimicrobial 

therapy (Singhal vd., 2015:791). Researchers have demonstrated that MALDI-TOF MS can be utilized 

for early detection of bacteria in blood cultures, cerebrospinal fluids, respiratory tract infections, 

urinary tract infections (UTIs), stool samples etc. (Singhal vd., 2015:791). MALDI-TOF MS has 

https://everything2.com/title/John+B.+Fenn
https://everything2.com/title/Kurt+Wuthrich
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recently been entered many microbiological diagnostic laboratories in many industrialized countries in 

Europe and North America since 1995 (Porte vd., 2017:e0177929). MALDI-TOF MS is regarded as a 

new and revolutionary identification technique in clinical microbiology, because of its fast, reliable 

and economical approach to identification of microorganisms including bacteria and fungi (Benagli 

vd., 2011:e16424; Martiny vd., 2012:2269). 

 Recent studies have focused on the identification of microorganisms such as nonfermenters 

(Alby vd., 2013:3852), anaerobes (Garner vd., 2014:335; Vega-Castaño vd., 2012:597), mycobacteria 

(Balada-Llasat vd., 2013:2875), yeasts (Wang  vd., 2016:1376), filamentous fungi (Ranque vd., 

2014:135), and other species that are difficult to identify (Lau vd., 2014:361). In addition, studies 

reported an enormously positive impact on antibiotic treatment (Dixon vd., 2015:863; Vlek vd., 2012: 

e32589) as well as cost-effectiveness (Gaillot vd., 2011:4412; Tan vd., 2012:3301). The use of 

MALDI-TOF MS in analysis of antimicrobial resistance (Kostrzewa vd., 2013:767; Mirande vd., 

2016:2225; Oviaño vd., 2016:36) and epidemiological investigations based on strain typing (Culebras 

vd., 2016:42; DeMarco ve Ford, 2013:611; Spinali vd., 2015:760) are increasingly being recognized 

and investigated. 

 A study which has utilized MALDI-TOF MS for characterization of 

pathogenic Haemophilus strains, identified strain-specific variations among Haemophilus 

influenzae isolates obtained from several patients and demonstrated strain-specific biomarkers for  

analyzing six distinct strains of Helicobacter pylori (Haag vd.,1998:750; Nilsson, 1999:1067). Clinical 

srains of coagulase negative staphylococci, various srains of Staphylococcus spp., clinically important 

Yeast species,  Mycobacterium spp., pathogenic Neisseria spp., ten different species of  Streptococcus 

viridans and  four subspecies of Francisella tularensis, have been succesfully identified by MALDI-

TOF MS (Carbonnelle vd., 2007:104; Dubois vd., 2010:941; Friedrichs vd., 2007:2392; Ilina vd., 

2009:75; Lundquist vd., 2005:303; Saleeb vd., 2011:1790; Stevenson vd., 2010:3482).  

 

MALDI TOF IN BACTERIAL SRAIN TYPING 

 

Traditional classification of bacteria has been conducted based on biochemical, metabolic and 

antigenic characteristics (Singhal vd., 2015:9). Serotyping is labor-intensive, expensive, and time-

consuming, and needs technical skill. Fast and reliable subtyping of bacterial pathogens is an 

important tool for investigations of outbreaks, bacterial transmission studies and larger-scale 

epidemiological tracing projects (Spinali vd., 2015:760). MALDI-TOF is a rapid and precise test with 

high sensitivity and specificity and low cost compared to traditional methods or molecular techniques 

(Kliem ve Sauer, 2012:397). Researchers have demonstrated that MALDI-TOF MS was a useful 

instrument for distinguishing strains of beta hemolytic streptococci and various untypeable strains of 

the streptococci group A (Kumar vd., 2004:283). Eddabra vd. (2012:226) utilized MALDI-TOF MS to 

distinguish 30 environmental isolates of Vibrio spp. Other researchers utilized MALDI-TOF MS for 

quick characterization of Yersinia enterocolitica isolates to the species, and subtyping to the biotype 

level (Stephan vd., 2011:150). MALDI-TOF MS for the differentiation and typing of multidrug-

resistant Klebsiella pneumonia, mycobacteria and isolates of Acinetobacter baumannii have been 

reported (Berrazeg vd., 2013; Mencacci vd., 2013:Shitikov vd., 2012:838). 

Many studies have reported that MALDI-TOF MS is a fast, reliable and cost-effective method 

for characterization of bacteria (Singhal vd., 2015:1). During the past several years, several researchers 

have applied MALDI-TOF MS for bacterial detection, taxonomy and strain typing (Haag vd., 

1998:750; Nilsson, 1999:1067).  
Nucleic acid based typing techniques such as amplified fragment length polymorphism 

(AFLP), multilocus sequence typing (MLST), sequencing of 16S rRNA genes,  pulsed-field gel 

electrophoresis (PFGE), and multilocus variable number of tandem-repeat analysis (MLVA) have 

been utilized for subtyping of bacteria in epidemiological studies (Tenover vd., 1995:2233). Among 

molecular epidemiological typing methods, PFGE has been contemplated as the gold standard 

(Tenover vd., 1995:2233). Although PFGE and MLVA have great advantages, they are time 

consuming and the findings are arduous to standardize (Malorny, 2011:1). Although MLST provides 

categorization at the species level and sometimes at the subspecies level, the biological information in 

gene-based narrow selection will infrequently be adequate to clearly discriminate between closely 
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related isolates (Lukjancenko vd., 2010:708; Harris vd., 2010:469; Medini vd., 2005:L589). MALDI-

TOF MS has been successfully used for quick detection and sub-typing within minutes (Wang vd., 

1998:1376; Lynn vd., 1999:2022; Nilsson, 1999:1067; Madonna vd., 2000:2220). MALDI-TOF MS 

has provided for successful differentiation between well known subtypes of Clostridium difficile, 

Escherichia coli, Yersinia enterocolitica and Salmonella enterica (Stephan vd., 2011:150; Karger vd., 

2011:896; Dieckmann ve Malorny, 2011:4136; Reil vd., 2011:1431).  

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MALDI-TOF MS 

 

The advantages and disadvantages of MALDI-TOF MS compared with traditional methods 

are mentioned below: 

 The direct identification of β-lactamases, especially carbapenemases, has already been 

validated by this method and is utilized in some routine and reference laboratories (Burckhardt ve 

Zimmermann, 2011:3321; Hrabák vd., 2011:3222; Hrabák vd., 2013:110). These methodologies have 

been utilized in reference centers for direct detection of enzymatic modifications and are comparable 

with reference mass spectrophotometric assays for the detection of other β-lactamases (Hrabák vd., 

2013:110). It also can detect carbapenemases in Acinetobacter baumannii and enzymatic 

modifications in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110). It is an easy, quick and effective 

method for determination of resistance markers in routine laboratories (Hrabák vd., 2013:110). 

Proteomic analysis may enable easy identification of new resistance mechanisms and their regulation 

pathways in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110). 

 This technique has some disadvantages, especially in resource-limited regions such as South 

America (Greub vd., 2013:1435). The main drawbacks are the high costs of equipment and the 

dependence on trained and qualified personnel (Greub vd., 2013:1435). MALDI-TOF requires 

special skills for the interpretation of spectra and detection of β-lactamase type (Hrabák vd., 

2013:110). It does not ensure data on the real susceptibility to β-lactams and needs to utilize fresh 

bacterial culture (Hrabák vd., 2013:110). Some proteins in samples with distinct molecules may not be 

visible by MALDI-TOF MS in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110). Proteomic analysis is 

labor-intensive in routine laboratories, however it should be present in reference centers as should be 

expensive techniques in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110). It requires specific extraction 

procedures and is labor-intensive for determination of rRNA methyltransferase activity and requires 

purification of ribosomes and enzymes (Hrabák vd., 2013:110). 

 When used for analysis of minisequencing, the identification of extended-spectrum β-

lactamases and the determination of mutations responsible for resistance in Helicobacter pylori, 

Streptococcus pneumoniae, and Neisseria gonorrhoeae etc., MALDI-TOF is a time-consuming 

method compared with other methods (Hrabák et al., 2013:111).  

 

CONCLUSION 

 The use of MALDI-TOF MS as a routine diagnostic tool in bacterial identification has led to a 

breakthrough in clinical microbiology. However, some microorganisms cannot be appropriately 

identified using currently available protocols. MALDI-TOF MS is a new technique performed in just 

minutes, provides accurate diagnosis of clinical isolates and costs a few U.S. dollars whereas 

traditional methods are labor-intensive, time consuming and expensive. Therefore, many microbiology 

laboratories in the developed countries have been used this new technique. 
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Salisilik Asit Uygulaması Mısır Fidelerinde Bakır Stresinin Olumsuz 

Etkilerini Hafifletir  

 

Fuat YETĠġSĠN 

MuĢ Alparslan Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Bakır, bitkiler ve hayvanlar için eser miktarda gerekli bir mikro element olmasına rağmen, 

canlı sistemlerde aĢırı biriktiğinde birçok biyokimyasal parametreyi etkileyerek hücre komponentleri 

üzerinde önemli hasarlara neden olmaktadır. Bakır (Cu+2) redoks olarak aktif bir molekül olmasından 

dolayı tilakoid membranları olumsuz etkilemektedir. Bu etkiler, klorofil pigmentinin merkezi atomu 

olan Mg+2 iyonu ve O2‘yi açığa çıkaran suyun parçalanma reaksiyonlarında kilit enzimin kofaktörü 

olan Mo+2 iyonu ile Cu+2 iyonunun yer değiĢtirmesi Ģeklinde olabileceği gibi reaktif oksijen türleri 

(ROS) ile osmolit bileĢikler üzerinde önemli değiĢiklikler Ģeklinde de olabilir. Ayrıca bakır 

konsantrasyonu normalden yüksek olan topraklarda yetiĢen tarım ürünlerinde birikerek insan sağlığı 

üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir.  

Bu çalıĢma ile bakır stresi altındaki bitkilerde metabolik faaliyetler sonucu açığa çıkan ve 

oldukça önemli fonksiyonları olan Salisilik asit (SA) ön muamelesinin mısır (Zea mays) bitkilerinde 

bakır stresinin olumsuz etkilerini giderici fonksiyonunun olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Mısır fideleri 

(Akpınar ve 31G98 çeĢitleri) kontrollü koĢullarda orman altı toprağı içeren plastik saksılarda 25±2 gün 

büyütüldükten sonra toprak üstü kısımlarından kesilmiĢtir. Kesilen fidelerin bir kısmı 6 saat 0,01 mM 

SA ile muamele edilirken diğer grup saf su içerisinde bekletilmiĢtir. Daha sonra her bir grup 12 saat 

saf su veya 0,5 mM bakır (CuSO4.5H2O) uygulamasına maruz bırakılmıĢtır. Uygulamaların ardından 

biyokimyasal veriler için numuneler sıvı azottan geçirildikten sonra bakır içeriği ICP cihazı ile, 

Salisilik asit içeriği ve poliamin içeriği HPLC cihazı ile membran hasarı ve prolin içeriği ise 

spektrofotometrik yöntem ile belirlenmiĢtir. Elde edilen bulgular ıĢığında bakır stresinin mısırın her iki 

çeĢidinde ölçülen tüm parametreler üzerinde önemli değiĢikliklere neden olduğu ve bakır stresi 

koĢullarında SA ön muamelesinin bakır stresinin olumsuz etkilerine karĢı osmolit birikimini arttırarak 

önemli iyileĢtirmeler sağladığı belirlendi. 

 

Anahtar kelimeler: Bakır stresi, Mısır, Salisilik asit, Osmolit- 

 

Salicylic Acid Application Reduces Adverse Effects Of Copper Stress On 

Maize Seedlings (Poster) 
 

ABSTRACT 

 

Although copper is a necessary micro element in trace amounts for plants, it over-accumulates 

in the plant structure, affecting many biochemical parameters, causing significant damage to cell 

components. Since copper (Cu+2) is a redox-active molecule, it affects tilacoid membranes adversely. 

The Cu + 2 ion can be displaced by the central atom of the chlorophyll pigment, Mg + 2, or displaced 

by the Mo + 2 ion, the cofactor of the key enzyme, in the cleavage reactions of water that releases O2. 

In addition, reactive oxygen species (ROS) and in expression levels of genes can cause significant 

changes.  

In this study, it was investigated whether Salicylic acid (SA) pretreatment, which has 

metabolic activities ending in copper stressed plants and has very important functions, is a remedy for 

the adverse effects of copper stress on maize (Zea mays) plants. Maize seedlings (Akpınar and 31G98 

varieties) were grown in the plastic pots containing forest soil under controlled conditions for 25 ± 2 

days and then cut from the above soil. A portion of the cut seedlings was treated with 0,01 mM SA for 

6 hours while the other group was kept in pure water. Each group was then exposed to 12 hours of 

pure water or 0.5 mM copper (CuSO4.5H2O). After application, samples were taken for biochemical 

data by liquid nitrogen followed, Copper content was determined by ICP device, Salicylic acid content 
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and polyamine content were determined by HPLC device and membrane damage and proline content 

by spectrophotometric method.. In the results obtained, copper stress caused significant changes in all 

parameters measured in both types of maize and that the SA pretreatment under copper stress 

conditions provided significant improvements by increasing the accumulation of osmolite against the 

adverse effects of copper stress. 

  

Keywords: Copper stress, Maize, Salicylic acid, Osmolite. 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmanın amacı, sağlık sigortacılığı alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin incelenmesidir. 

AraĢtırmada sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezlerin genel görünümü ortaya konularak gelecekte 

bu alanda çalıĢma yapacaklara bilgi sağlanması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada, sağlık sigortacılığı alanında 

yapılmıĢ tezler derlenerek, genel bir sonuca ulaĢmayı hedefleyen içerik değerlendirmesi yöntemine 

baĢvurulmuĢ ve veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanmıĢtır. Bu nedenle bu çalıĢma, nitel bir 

araĢtırma özelliği göstermektedir. ÇalıĢmada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından 

sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezler 01.04.2017-15.04.2017 döneminde taranarak toplam 95 adet 

teze ulaĢılmıĢtır. Tezler literatürdeki çalıĢmalar doğrultusunda belirlenen çeĢitli değiĢkenlere (tezin 

düzeyi, dili, yapıldığı üniversite vb.) göre incelenmiĢtir. Tezlerle ilgili bilgiler SPSS paket programına 

aktarılarak tanımlayıcı bulgulara ulaĢılmıĢtır. Bu araĢtırmanın sağlık sigortacılığı alanında gelecekte 

çalıĢma yapacaklara fikir sağlayacağı söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü tezler, sağlık sigortacılığı, YÖK tez veri tabanı 

 

Investigation of Postgraduate Dissertations in the Field of Health Insurance 

in Turkey 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to examine postgraduate dissertations in the field of health insurance. In the 

study, the general view of dissertations made in the field of health insurance has been reveal and it is 

intended to provide information for future work in this area. In the study, dissertations made in the 

field of health insurance were compiled and the method of content evaluation aiming to reach a 

general result was applied and the data were collected through a document review. For this reason, this 

study shows a qualitative research feature. Dissertations carried out in the field of health insurance 

from dissertations database of the Council of Higher Education in the study were scanned in the period 

of 01.04.2017-15.04.2017 and was reached a total of 95 dissertations. Dissertations were examined 

according to various variables (dissertations level, language, university etc.) determined in the 

direction of studies in the literature. The information about the dissertations was transferred to the 

SPSS program and the descriptive findings were reached. It can be said that this research will provide 

insight into future work in field of health insurance.  

 

Keywords: Postgraduate dissertations, health insurance, Council of Higher Education theses database 

 

GİRİŞ 

 

Dünya genelinde sağlık harcamalarında önemli artıĢlar olduğu dikkat çekmektedir (WHO, 

2000). Ancak, ülkelerin sağlığa ayırabilecekleri kaynakları sınırlıdır ve bu koĢullarda artan 

harcamalar, bireylerin ödeme güçlüğünden dolayı sağlık hizmetlerine eriĢememe riskini ortaya 

çıkarmaktadır (Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:134; Tiryaki ve Tatar, 2000:124). Hastalığın ne zaman 

ortaya çıkacağı çoğunlukla bilinmemekte; ortaya çıkması durumunda da hastaya olan maliyetleri 

oldukça yüksek olmaktadır. Bu belirsizlik, sağlık hizmetlerinin finansmanında kolektif sorumluluğu 
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gerektirmektedir (Yıldırım vd., 2011:73). Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç doğduğu anda tüketilme 

zorunluluğunun bulunması ve ikamesinin olmaması, hastaları sağlık sigortası güvencesi Ģemsiyesi 

altına girmeye zorlamaktadır (Bilgili ve Ecevit, 2008:202). Bu açıdan bakıldığında, sağlık sigortası, 

birey ve grubun taĢıdığı sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetlerini karĢılayamama riskini topluma veya 

diğer sigortalılara yayan bir uygulama olarak karĢımıza çıkmaktadır (Tiryaki ve Tatar, 2000:124). 

Endüstri devriminden sonra hizmet sunumunda meydana gelen değiĢimler, hizmet finansmanına 

yansımıĢ ve sağlık hizmetlerinin finansmanına da bu değiĢimlerden önemli ölçüde etkilenmiĢtir. 

Önceleri; sağlık hizmetlerinin finansmanıyla ilgili sistemler vergiler ve sosyal sigorta fonlarında 

toplanan primler yoluyla finansman olarak sınıflanırken, günümüzde sağlık finansman sistemleri daha 

kapsamlı incelenmektedir (Ġstanbulluoğlu vd., 2010:87). Finansman kaynakları yeterli olmadığı 

gerekçesiyle, son yıllarda özel sağlık sigortaları teĢvik edilmekte, bağıĢ ve yardımlar alınmakta, teĢhis, 

tedavi ve ilaç harcamalarında kiĢilerin katkısı artırılmaktadır (Orhaner, 2006:3). 

Türkiye, Sağlıkta DönüĢüm Programı (SDP) ve sosyal güvenlik reformu kapsamında 2008 

yılında uygulamaya baĢladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) programı ile tüm nüfusu sağlık güvencesi 

kapsamına almayı amaçlamıĢtır. Bu program kapsamında, hizmetin kapsam geniĢliğini artırmaya 

çalıĢırken, diğer taraftan artan sağlık harcamalarının sınırlanması hedeflenmiĢtir. Bu amaçla, son 

dönemlerde çeĢitli maliyet sınırlama stratejileri uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu stratejilerin baĢında da 

hizmeti kullanan bireylerin ödedikleri kullanıcı katkıları gelmektedir. Sağlık sigortacılığı sisteminin 

geliĢmekte olan ülkeler için sorun oluĢturmasının önemli sebeplerinden biri, bu kullanıcı katkıları 

olmaktadır. Kullanıcı katkılarının sağlık güvencesi kapsamının derinliğini sığlaĢtıran bir mekanizma 

olduğu belirtilmektedir (Yıldırım vd., 2011:72). 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Bu araĢtırmanın amacı, sağlık sigortacılığı alanında Türkiye‘de yapılmıĢ lisansüstü tezlerin 

incelenmesidir. AraĢtırmada, sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezler çeĢitli değiĢkenlere göre 

sınıflandırılmıĢtır. Bu araĢtırmada sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezlerin genel görünümü ortaya 

konularak gelecekte bu alanda çalıĢma yapacaklara bilgi sağlanması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada, sağlık 

sigortacılığı alanında yapılmıĢ tezler derlenerek, genel bir sonuca ulaĢmayı hedefleyen içerik 

değerlendirmesi yöntemine baĢvurulmuĢ ve veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanmıĢtır. Bu 

nedenle bu çalıĢma, nitel bir araĢtırma özelliği göstermektedir.  

ÇalıĢmada, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından sağlık sigortacılığı alanında 

yapılan tezler 01.05.2017-15.05.2017 döneminde taranarak toplam 95 adet teze ulaĢılmıĢtır. Veri 

tabanının taranmasında ―sağlık sigortası‖, ―özel sağlık sigortası‖, ―genel sağlık sigortası‖ gibi anahtar 

kelimeler kullanılmıĢtır. Tezler literatürdeki çalıĢmalar doğrultusunda belirlenen çeĢitli değiĢkenlere 

(tezin düzeyi, dili, yapıldığı üniversite vb.) göre incelenmiĢtir. Tam metnine ulaĢılmayan tezlerin 

özetleri incelenmiĢtir. Tezlerle ilgili bilgiler SPSS paket programına aktarılarak tanımlayıcı bulgulara 

ulaĢılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

 

Tezlerin genel özelliklerine iliĢkin bilgiler Tablo 1‘de verilmektedir. Tablo incelendiğinde 

araĢtırma kapsamında yer alan tezlerin %82,1‘i yüksek lisans düzeyinde iken büyük çoğunluğu 

(%96,8) Türkçe olarak yazılmıĢtır. Tezlerin %27,4‘ü Marmara Üniversitesi‘nde, %62,1‘i Sosyal 

Bilimler Enstitüsü‘nde ve %18,9‘u Sağlık Yönetimi ve yine aynı oranlarda ĠĢletme anabilim dallarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tezleri yürüten danıĢmanların %45,3‘ü Prof. unvanında olup, tezlerin %61,1‘inin 

tam metnine YÖK veri tabanından ulaĢılabilmektedir.   
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Tablo 1: Tezlerin Genel Özellikleri 
Değişkenler Sayı % 

Düzeyi   

Yüksek Lisans 78 82,1 

Doktora 17 17,9 

Dili   

Türkçe 92 96,8 

Ġngilizce 3 3,2 

Yapıldığı Üniversite   

Marmara 26 27,4 

Ġstanbul 14 14,7 

Hacettepe 5 5,3 

Dokuz Eylül 5 5,3 

Beykent 4 4,2 

Uludağ 4 4,2 

Gazi 3 3,2 

Anadolu 3 3,2 

GaziosmanpaĢa 3 3,2 

Ankara 3 3,2 

Diğer 25 26,3 

Yapıldığı Enstitü/Fakülte   

Sosyal Bilimler Enstitüsü 59 62,1 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 19 20,0 

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 10 10,5 

Fen Bilimleri Enstitüsü  5 5,3 

ĠletiĢim Fakültesi/Finans Enstitüsü 2 2,1 

Yapıldığı ABD/Bölüm   

Sağlık Yönetimi 18 18,9 

ĠĢletme 18 18,9 

Sigortacılık/Bankacılık ve Sigortacılık/Sigortacılık ve Risk 

Yönetimi/Finans ve Bankacılık/Aktüerya 

13 13,7 

ÇEKO  12 12,6 

Özel Hukuk/Hukuk 9 9,5 

Halk Sağlığı 8 8,4 

Ġktisat 6 6,3 

Kamu Yönetimi/Uluslararası ĠliĢkiler 3 3,2 

Maliye 3 3,2 

Reklamcılık ve Tanıtım/Ġstatistik/Tarım Ekonomisi 3 3,2 

Bilgisayar Mühendisliği 2 2,1 

Danışman Unvanı   

Prof. Dr. 43 45,3 

Doç. Dr. 26 27,4 

Yrd. Doç. Dr.  26 27,4 

Tam Metin   

Var 58 61,1 

Yok 37 38,9 

Toplam 95 100,0 

 

ġekil 1‘de araĢtırma kapsamında incelenen tezlerin yıllara göre dağılımı görülmektedir. ġekil 

incelendiğinde, 1992 yılından itibaren sağlık sigortacılığı alanında tez yazımına baĢlandığı, 2006 ve 

2007 yılında ise yazılan tez sayısında artıĢ olduğu görülmektedir. Ayrıca bu yıllarda daha çok genel 

sağlık sigortası konusunda tezlerin yazıldığı görülmektedir.  
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Şekil 1: Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

Tezlerin yöntemi karĢılaĢtırma, kavramsal çalıĢma ve analiz Ģeklinde üç kategoride incelendiğinde, 

tezlerin yarıdan fazlasında (%55,0) kavramsal çalıĢma yapıldığı görülmektedir (ġekil 2). Tezlerin 

%11‘inde karĢılaĢtırma yapıldığı ve %34‘ünde analiz gerçekleĢtirildiği ifade edilebilir. 

 

 

Şekil 2: Tezlerin Yöntemi (%) 

 

Tablo 2‘de araĢtırma kapsamındaki tezlerin konularına göre dağılımı verilmektedir. Tablo 

incelendiğinde, genel sağlık sigortacılığı konusu %32,6 ile ilk sırada yer almaktadır. Genel sağlık 

sigortacılığını, özel sağlık sigortacılığı ve sağlık sigortası hakkında yapılan genel konular takip 

etmektedir. 
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Tablo 2: Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 
Konu Sayı             % 

Genel Sağlık Sigortası/ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu 

31 32,6 

Özel Sağlık Sigortası 24 25,3 

Sağlık Sigortası (genel konular) 17 17,9 

Limitsiz Sağlık Sigortası/YaĢlılık Sigortası/KiĢisel Sağlık 

Sigortası/Seyahat Sağlık Sigortası/Uzun Süreli Sağlık 

Sigortası/Hayat Sigortası/Ulusal Sağlık Sigortası 

8 8,4 

Sağlık Harcamaları/Sağlık Finansmanı/Ödeme Sistemi  6 6,3 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 6 6,3 

Diğer 3 3,2 

TOPLAM 95 100,0 

 
SONUÇ 

 

Bu araĢtırmanın amacı, sağlık sigortacılığı alanında Türkiye‘de yapılmıĢ lisansüstü tezlerin 

incelenmesidir. AraĢtırma kapsamında YÖK veri tabanında sağlık sigortacılığı alanında 95 çalıĢmanın 

olduğu belirlenmiĢtir. Sağlık sigortacılığının uzun yıllara dayanan tarihi düĢünüldüğünde, bu yıllar 

içinde yapılmıĢ çalıĢma sayısının yetersiz olduğu düĢünülmektedir. Sağlık sektörünün önemli sorun 

alanlarından biri olduğu düĢünülen sağlık sigortacılığı alanında öğrenci ve araĢtırmacıların daha fazla 

teĢvik edilmesinin gerektiğine inanılmaktadır. Sağlık sigortacılığı ile ilgili yürütülen tezlerin %82,1‘i 

yüksek lisans düzeyinde ve büyük çoğunluğu (%96,8) Türkçe olarak yazılmıĢtır. 

Tezler çoğunlukla Marmara Üniversitesi‘nde yazılmıĢ (%27,4), %62,1‘i Sosyal Bilimler 

Enstitüsü‘nde ve %18,9‘u Sağlık Yönetimi ve yine aynı oranlarda ĠĢletme anabilim dallarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tezleri yürüten danıĢmanların %45,3‘ü Prof. unvanında olup, tezlerin %61,1‘inin 

tam metnine YÖK veri tabanından ulaĢılabilmektedir. Ancak, tam metnine ulaĢılamayan çalıĢma 

sayısı da %38,9 oranındadır ve bu bulgu, bu konuda yapılmıĢ tezleri incelemek isteyenler için bilginin 

sınırlılığına dikkat çekmesi açısından önemli bulunmaktadır. Bilimsel bilginin yayılması açısından 

önemli bulunan tez çalıĢmalarının araĢtırmacılar ile paylaĢımı, yeni araĢtırma konularının 

Ģekillenmesinde alan yazına katkı sağlayabilir. 

ÇalıĢma bulgularından hareketle, 1992 yılından itibaren sağlık sigortacılığı alanında tez 

yazımına baĢlandığı, 2006 ve 2007 yılında ise yazılan tez sayısında artıĢ olduğu görülmektedir. Ayrıca 

bu yıllarda daha çok genel sağlık sigortası konusunda tezlerin yazıldığı görülmektedir. Resmi 

Gazetede 16 Mayıs 2006 tarih ve 5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" ile sağlık finansmanı 

alanında köklü değiĢimler meydana gelmiĢ ve sosyal güvenlik rejimleri aynı çatı altında birleĢmiĢtir. 

Bu sistem, zorunlu devlet katkısını ve tüm nüfusu zorunlu sağlık sigortası kapsamı altına alan Genel 

Sağlık Sigortası sistemidir (Ġstanbulluoğlu vd., 2010: 95). Bu yıllardaki tez sayısındaki artıĢın sebebi, 

sağlık politikasında gündem konularından birini oluĢturması ile açıklanabilir. 

ÇalıĢma sonucunda, tezlerin yarıdan fazlasının (%55,0) sağlık sigortacılığını kavramsal olarak 

ele aldığı belirlenmiĢtir. Tezlerin %11‘inde karĢılaĢtırma ve %34‘ünde analiz çalıĢması Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tezlerin konu dağılımları incelendiğinde, genel sağlık sigortacılığı konusu %32,6 ile ilk sırada 

dikkat çekmektedir. Genel sağlık sigortacılığını, özel sağlık sigortacılığı ve sağlık sigortası hakkında 

yapılan genel konular takip etmektedir. Bu bulgu, sağlık sigortacılığı alanında çalıĢma yapacaklara yol 

gösterici olabilir. 

Bu araĢtırma, sağlık sigortacılığı konusunda YÖK veri tabanı üzerinden ulaĢılabilen tezlerle 

sınırlıdır. Gelecekte yürütülecek çalıĢmalarda yurtdıĢında yapılmıĢ tezler incelenerek ulusal tezlerle 

karĢılaĢtırma yapılabilir. Böylece dünya literatüründe gündeme gelmeye baĢlayan ancak Türkiye‘de 

henüz incelenmemiĢ konular ortaya çıkarılabilir ve araĢtırmacılara bu tür çalıĢmaların yürütülmesi 

konusunda fikir sağlayabilir. 
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ABSTRACT 

 

Poly (ethylene glycol) (PEG) is an important type of hydrophilic polymer for biomedical 

applications such as surface modification, bioconjugation, drug delivery and tissue engineering 

because of their biocompatibility, non-immunogenity, and resistance to protein adsorption properties. 

On the other hand, Ganoderma lucidum is a mushroom used in traditional Asian medicine for the 

treatment of coronary heart disease, arteriosclerosis, hepatitis, arthritis, nephritis, bronchitis, 

hypertension, cancer and gastric ulcers. It is known that Ganoderma lucidum has important roles in 

immune regulation, radio-protection and antioxidant activities. In addition, the researchers showed that 

Ganoderma polysaccharides prevent photoaging in human skin fibroblasts. In this study, we aimed to 

compare the cytotoxicities of the PEG/Ganoderma lucidum composites prepared by different 

molecular weights of PEG and different concentrations of filling materials (1, 2.5 and 5 %) in healthy 

human lymphocytes. To determine the cytotoxic effects of the composites, we used cell proliferation 

assay using [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-

tetrazolium inner salt; MTS]. At the end of the study, we found that the viabilities were increased in 

the samples containing 5 % Ganoderma lucidum. 

 

Keywords: PEG, Ganoderma lucidum, Composites, Cytotoxicity 
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ABSTRACT 

 

There is a continuing interest in metal complexes of Schiff bases. Because of the presence of 

both hard nitrogen or oxygen donor atoms in the backbones of these ligands, they readily coordinate 

with a wide range of transition metal ions yielding stable and intensely coloured metal complexes, 

some of which have been shown to exhibit interesting physical and chemical properties (Karaböcek 

vd., 2006:31). In the past two decades, the properties of Schiff base metal complexes stimulated much 

interest for their noteworthy contributions to single molecule-based magnetism, material science, 

catalysis of many reactions like carbonylation, hydroformylation, oxidation, reduction and epoxidation 

(Karaböcek vd., 2009:46). In the present paper p-methyl-isonitrosoacetophenone was reacted with 

diamine (3,4-diaminotoluene) and has been synthesized its mononuclear and homotrinuclear 

complexes. The new metal complexes were characterized by IR, elemental analysis, magnetic moment 

measurements, molar conductivity, mass spectra and TGA studies. Characterization of tetradentate 

Schiff base ligand also determinated by 13C and 1H-NMR spectra, spectroscopic and stoichiometric 

datas and elemental analyses of the mononuclear complexes showed which were coordinated to the 

imine and oxime nitrogen atoms (C=N). A trinuclear copper (II) complex of ligands was found to have 

3:2 metal:ligand ratio. 

 

Keywords: Oxime, copper complexes, homo-heteronuclear 
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ABSTRACT 

 

In recent years, synthetic chemists have generally focused on syntheses of new organic ligands 

mimicking protein-metal binding sites in biological systems, to use as therapeutic agents or catalytic 

reagents and to study host guest interactions Therefore, there has been considerable effort in 

developing reliable inexpensive synthetic routes to such metal containing compounds (Karapınar, E. 

and Kabay, N 2007:32). Dinucleating metal complexes have been synthesized by linking together 

chelating acyclic subunits or by functionalising a macrocyclic structure by attaching side chains. It has 

been reported that the derived complexes systems exhibit he characteristics of monoand dinuclear 

complexes such as catalysis and molecular recognition (Kucukdumlu vd.,2007:32). This article 

describes the synthesis of isonitroso-p-bromoacetophenone have been isolated through the nitrosation 

reaction between starting material and butlynitrite by sodium ethoxide medium. Isonitroso-p-

bromoacetophenone was reacted with diamine (o-phenylenediamine). Mono-, dinuclear copper(II) 

and/or nickel(II) complexes of ligand were characterized by elemental analyses, magnetic moments, 

1H- and 13C-NMR, FT-IR, TG-DTG and mass spectral studies. In the dinuclear complexes, in which 

the first Cu(II) or Ni(II) ion was complexed with nitrogen atoms of the oxime and imine groups, the 

second Cu(II) ion is ligated with dianionic oxygen atoms of the oxime groups and are linked to the 

1,10-phenanthroline nitrogen atoms. The data support the proposed structure of ligand and its 

complexes. 

 

Keywords: Schiff base, Oxime-imine, Heteronuclear complexes 
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ABSTRACT 

 

 

The present study was conducted to evaluate the effects of dietary threonine amino acid 

supplementation on growth performance and carcass characteristics of Japanese quails. Day old, two 

hundred and seventy quail chicks were divided into six dietary treatment groups comprising 45 birds 

each. Which consisted of 3 subgroups containing 15 birds for each replicate. Experimental diets were 

prepared and contained 0.81, 0.86, 0.91, 0.96, 1.01, and 1.06% threonine amino acid, respective 

groups 1-6, on fresh matter basis. Birds were fed these experimental diets respective to treatment for 

35 days. Total feed intakes and the changes in body weights were determined on weekly basis. At the 

end of the experiment 35-d, bird were slaughtered to determined their edible carcass parts. Results 

showed that threonine supplementation to the diet did not affect growth performance and edible 

carcass parts (P>0.05), assuming that birds can make metabolic adaptation to current dietary threonine 

supplementations. 

 

Keywords:Carcass part, Japanese quail, performance, threonine 
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ABSTRACT 

 

Pesticides are used for protect the agricultural products from pests, pathogenic organisms and 

weeds and increasing the product efficiency and quality. Pesticides cause the formation of residues in 

fruits and vegetables as a result of unconscious use of these substances. They can be accumulate in the 

soil and can be involved into the air and water due to the excessive use of pesticides. They are 

transmitted to the livings and humans via a food chain. Pesticide that was determinate in this study is a 

simazine which is in herbicide class. Herbicides of triazine groups increase the risk of cancer by 

disrupting the endocrine function the result of biological accumulation in food chains. Therefore, 

observing the concentrations of triazines in environmental ecology come into prominence. For the 

identification of pesticides, especially for chromatographic techniques. This study has developed solid 

phase extraction of polymeric membrane by electromembrane method of simazine without sample 

preparation techniques for the first time in the literature. 

Polymer inclusion membrane (PIM) is a novel type of liquid membrane prepared by 

dissolving the compounds in volatile organic solvent and results a thin film. Polymer inclusion 

membrane plays a role in the chemical selectivity of the polymeric membrane in the form of ion-

selective electrodes, often considered the most important contribution of PIM. The first use of PIM by 

Electro-Membrane Extraction (EME) by See and Hauser in 2011 provided a new dimension to 

membrane technology. The use of the electrical field provides better control of extractions of charged 

species and the method is faster than the method based on passive diffusion. EME also provides 

excellent cleaning for biological and environmental samples. Because in EME target analytes are 

extracted from aqueous acceptor fase, this technique is directly compatible with HPLC, LC-MS and 

capillary electrophoresis. 

In this study, the use of polymer inclusion membrane under constant electric current for the 

preconcentration of simazine from water has investigated for the first time. Transport of simazine is 

performed by an electric current from the donor phase to the acceptor phase with a constant electric 

current of 0.5 A. The optimized membrane include of 1.5 mL 2-nitrophenly octyl /1 g cellulose 

triacetate, 0.3 M Aliquat 336 as a carrier. We tested the applicability of the selected membrane for 

preconcentration in water samples and evaluated its reusability. 

 

Keywords:Pesticides, Simazine, Polymer inclusion membrane, Electro-Membrane 

  

  



 

 

113 

 

Chromatographic Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Salad 

Sauces 

 

Abdullah Akdogan 

Pamukkale Unıversıty 

 

Bugra Dayı 

Pamukkale Unıversıty 

 

 

Hatice Ardag Akdogan 

Pamukkale Unıversıty 

 

ABSTRACT 

  

The pomegranate (Punica granatum, Punicaceae) is one of the oldest known edible fruits and it 

has been used extensively in the folk medicine of many countries. The edible part of the fruit contains 

considerable amount of acids, sugars, vitamins, polysaccharides, polyphenols and important minerals. 

The determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in matrices such as soil, food, air 

and water involves extraction and sometimes preconcentration or clean-up. Taking aqueous samples as 

an example, many laboratories involved in the environmental control systems use solid phase 

extraction (SPE) as a routine sample preparation tool. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are 

toxic and extremely carcinogenic for both humans and animals.  

The study presented in this paper is an evaluation of the contamination of pomegranate sauces 

samples by selected compounds from the PAH group. Samples of pomegranate sauces were analyzed 

for the presence of 13 PAHs belonging to the group (anthracene, benzo(a)anthracene, 

benzo(a)fluorene, benzo(b)fluorene, benzo(e)pyrene, benzo(g,h,i)-perylene, chrysene, 

dibenzo(a,c)anthracene, dibenzo(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, phenanthrene and pyrene). We 

attempted to demonstrate a correlation between the levels of PAHs in pomegranate sauces samples. 

The current study, different types of commercial pomegranate sauces available on the Turkish market 

were analysed for thirteen polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by HPLC-DAD. A simple, 

sensitive and low cost solid phase extraction (SPE) technique was developed to preconcentrate trace 

PAHs from eight different pomegranate sauces samples. Optimum SPE conditions were applied to the 

pomegranate sauces samples, the extracts of which were then analysed by reverse-phase HPLC-DAD. 

Total amounts of PAHs recovered ranged from 1.5 µg/L to 23.6 µg/L. 

 

Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Punica granatum, Chromatography 
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ABSTRACT 

  

The textile industry ranks among the most polluting industries given its discharge volume and 

waste water created during dyeing, which, though a critical process to textiles, constitutes a significant 

portion of industrial waste water, marked by intense coloration and untreated or refractory material [1-

2]. Recent studies have identified microorganisms able to remove many dyes from waste water as part 

of biotechnological methods such as biodegradation, or the disintegration of organic compounds, 

including textile dyes, with enzymes in living organisms, as well as surfactants and enzymes secreted 

by microorganisms. Among the many advantages of biodegradation compared to other methods,6 its 

low cost, ease of use, disintegration of organic pollutants, and relative lack of environmental side 

effects are the most important [3]. 

In this study, we developed a novel biomembrane reactor called Eco-green Biomembrane 

(EgBM) that we used to perform the transport and biodegradation of dye solution from the donor to 

the acceptor phases. The optimized EgBM contains cellulose triacetate as a base polymer, 2-

nitrophenyl octyl ether as a plasticizer, and Morchella esculenta fungi cells as a carrier and degrader. 

 

Keywords:Eco-green Biomembrane (EgBM), Morchella esculenta, Textile industry 
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ABSTRACT 

 

Simazine is a selective triazine herbicide. At higher rates, it is used for nonselective weed 

control in industrial areas. Before 1992, simazine was used to control submerged weeds and algae in 

large aquariums, farm ponds, fish hatcheries, swimming pools, ornamental ponds and cooling towers. 

Simazine is available in wettable powder, water dispersible granule, liquid and granular formulations. 

Simazine is a white crystalline solid [1]. It is stable to natural light and extremes of temperature [2]. It 

is stable in neutral to slightly basic or acidic media, but is hydrolyzed by stronger acids and bases. 

Many techniques like incineration, adsorption using activated carbon, reduction-oxidation, photolysis, 

dechlorination, hydrolysis, deamination, reverse osmosis and chemical degradation have been tried for 

simazine removal. These methods are either very costly or other toxic substances or are not feasible. 

Biological treatment has been recently reported for simazine removal due to its ability to use 

microorganisms for effective remediation. Some novel approaches like phytoremediation, 

biodegradation and biosorption have also been reported [2,3]. Several fungi, bacteria and algae have 

been reported as effective biosorbents for removal of dyes, metals and even pesticides. In this study 

will focus on the biosorption of simazine removal, investigated the changes in the activities of laccase 

and manganese peroxidase(MnP) enzymes in environments containing different amounts of Coprinus 

pilicatilis cells in the presence of simazine. 
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ABSTRACT 

 

 Hagia Sophia is regarded as one of the most important architectural work in architectural 

history. With its enormous dome size, Hagia Sophia had been accepted the most monumental 

architecture for long centuries. However, the monumentality of the building and the size of dome 

caused the building to collapse in many times or had risk of collapse. For this reason, the monument 

can reach today by various repairs and restorations from sixth century to present. The aim of the study 

is to reveal the process of Hagia Sophia reaching today, which is one of the most monumental 

architectural works of history which is still standing and usable. Within this scope, the processes from 

the date of construction to present are examined under three main headings. According to researches, 

more than fifteen restorations were done in Hagia Sophia‘s history. End of the researches, the types 

and details of those restorations have been explained. When all the restorations were observed, 

findings indicate that the biggest problem of the construction is Hagia Sophia‘s dome and most of 

restoration works were done because of dome repair. This insoluble problem of dome was solved in 

sixteenth century while the reign of Selim II. In that century, consolidation of dome was done with 

buttresses by Architect Sinan. The walls that had become unable to carry the burden of the dome were 

strengthened by the buttresses. The dome of Hagia Sophia which has been damaged many times in its 

history, has not been collapsed after this restoration and it has reached to present. 

 

Keywords: Hagia Sofia, restoration, architectural conservation 

   

Ayasofya’nın Restorasyon Tarihçesi 
 

 

ÖZET 

 

Ayasofya, mimarlık tarihi açısından en önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. ĠnĢası 

537‘de tamamlanan yapının yapıldığı tarihten bugüne yıkılmadan nasıl ulaĢabildiği sorusu önem 

taĢımaktadır. Özellikle yapıldığı dönemdeki anıtsallığı ve devasa kubbe ölçüsüyle yüzyıllar boyunca 

en anıtsal yapı olma özelliğini sürdürmüĢtür. Fakat yapının anıtsallığı ve kubbenin büyüklüğü zaman 

içerisinde yapının yer yer yıkılmasına veya yıkılma tehlikesi geçirmesine neden olmuĢtur. Bu nedenle 

yapıldığı dönemden günümüze kadar çeĢitli onarımlar ve restorasyonlar geçirerek günümüze kadar 

ulaĢmıĢtır. Bu kapsamda, çalıĢmanın amacı, günümüzde hala ayakta olan ve kullanılabilir durumda 

olan tarihin en anıtsal mimari eserlerinden biri olan Ayasofya‘nın bugüne ulaĢmasındaki sürecin 

ortaya çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda, yapım tarihinden günümüze kadar olan süreçler üç ana baĢlık 

altında incelenmiĢtir. UlaĢılan bulgular ıĢığında anıtın inĢa edildiği günden bu yana on beĢten fazla 

onarım geçirdiği görülmüĢtür. Bulgular sonucunda bu restorasyon çalıĢmalarının türleri ve detayları 

ifade edilmiĢtir. Yapının geçirdiği tüm restorasyon faaliyetleri incelendiğinde, yapının en büyük 

sorunu olan kubbenin yıkılma sorununun 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan güçlendirme 

çalıĢmalarıyla çözüldüğü görülmüĢtür. Yapıya eklenen payandalar ile kubbenin yükünü taĢıyamaz hale 

gelen duvarlar güçlendirilmiĢtir. Tarihinde defalarca yıkılan Ayasofya kubbesi bu restorasyondan 

sonra yıkılmamıĢ ve günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ayasofya, restorasyon, mimari koruma, kentsel koruma 
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INTRODUCTION 

 

The construction of the first Hagia Sophia was laid by Emperor Constantine who accepted 

Christianity. The first Hagia Sophia‘s construction was completed in 360 AD. and it was built in the 

northern part of today's Hagia Sophia, near the imperial palace of that time. It was a columned basilica 

in the style of traditional Latin architecture and the roof was covered with wooden. However, it was 

destroyed in 404 AD. during the internal rebellions. 

After the destruction of the first church in 415 AD, Theodosius II ordered the rebuilding of the Hagia 

Sophia in the same place. The second Hagia Sophia which was designed by Rifinos, was basilica 

planned, timbered roof and had five naves. It was estimated that its wide was 60 meters. The 

researches indicate that second Hagia Sophia‘s foundation is two meters below from the today‘s last 

Hagia Sophia. The ground on which the steps of the second staircase steps of the Second Hagia 

Sophia, located next to the main entrance of the today‘s third Hagia Sophia, is visible thanks to the 

excavations (Anonymous, 2017a). It is possible to see the remains of the second Hagia Sophia, in near 

the main entrance of today‘s Hagia Sophia Complex. These remains are; porticans, columns, caps, 

marble blocks. (Figure 1) 

 

Figure 1. Remains of second Hagia Sophia 

 

 
 

It has been estimated that there are fragments of a triangular pediment that embellishes the façade of 

these structures. The lamb reliefs on a block decorating the front of the building were made of 12 

apostles. (Figure 2) However, as first Hagia Sophia, this building was destroyed in Nika Rebellion in 

532 A.D. 
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Figure 2. Remains of second Hagia Sophia 

 
 

 

After the Nika Rebellion, Justinian I began the construction of a magnificent church, completely 

different and much larger than before in 532 AD. His architects are Isidorus of Miletus and 

Anthemius. The architecture of the last Hagia Sophia is to bring together the traditional basilica plan 

and the central dome plan system. It has three naves, one apse and two narthexes. The elevation of 

dome from ground is 55.6 meters, the north-south axis is: 31.87 meters and the east-west axis is: 30.86 

meters. With these sizes of dome, Hagia Sophia was accepted as the largest dome ever built of the 

long centuries. In addition, from apse to out narthex is 100 meter.  

As building materials, many columns and stones from different temples and ancient cities were reused 

in Hagia Sophia. Some of those are; Ephesus, Temple of Artemis in Egypt, Sun Temple in Lebanon, 

Baalbek Temple and ancient cities in Syria. In addition, most of building materials were brought from 

different lands. For instance; red porphyry from Egypt, green porphyry from Greece, white marble 

from Marmara Island, yellow stone from North Africa and black stone from Istanbul (Anonymous, 

2017a). 

 

Aim of the Study 

 

The aim of the study is to reveal the process of Hagia Sophia reaching today, which is one of the most 

monumental architectural works of history which is still standing and usable. Within this scope, the 

processes from the date of construction to present are examined under three main headings; Roman, 

Ottoman and Republic periods. 
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RESTORATIONS IN ROMAN PERIOD (553 – 1453) 

 

In Roman period, the building was restorated seven times. Those restorations‘ reasons were 

mostly disasters; earthquakes and fires. However, the main reason was the size of dome. Due to the 

dome‘s monumental size, building had risk of collapse. For those reasons, seven times the building 

was restorated. The restorations were mostly focused on consolidations and integration of the 

structure. 

The first restoration was in 553 and 558 because of the earthquakes. In these earthquakes, cracks were 

occurred in the main dome of Hagia Sophia and the eastern half dome. In the 558 earthquake, the main 

dome collapsed completely. In addition, ambon, ciborium and altar sections were crushed and 

destroyed. In restoration works initiated immediately after the earthquakes, demolished dome and wall 

were reconstructed. The main dome was rebuilt with a lightweight material that was up to 6.25 meters 

higher, being more resistant to collapse. With restoration workings; consolidation works and 

reconstruction works for integration of building, walls and dome were repaired and the same function 

of building had been continued to be used again. 

In 859, due to the fire the building was damaged again. After the fire in 859, ten years later in 

869, the half-dome was collapsed because of the earthquake. To overcome those damages, the 

structure was taken into restoration, and the damaged parts were reconstructed under the re-integration 

and the structural integrity of the structure was preserved. 

In the 989 earthquake, the main dome and the arches were damaged again. After 989 

earthquakes, the Armenian architect Trdat restorated Hagia Sophia. First, the damaged parts were 

reconstructed for functional and visual integrity. Then, the dome and arches were repaired and various 

consolidation (strengthening) works were carried out in the building. Those restoration and 

reinforcement works completed in six years, and Hagia Sophia was reopened in 994. 

In the year 1204, during the Crusade IV, Constantinople and Hagia Sophia were subjected to 

the invasion and abatement of the Latinas. In that period, the function of Hagia Sophia changed and it 

started to use as a Roman Catholic church during Latina Occupation between 1204 – 1261.  

It is known that many important monumental structures, especially Hagia Sophia, and the 

districts bearing historical values were damaged due to the Latin occupation in 1204 (Glendinning, 

2013). In that period, Hagia Sophia was literally looted. Latinas looted Jesus' grave and cross, bones of 

various saints, some of ―sacred relics" and valuable goods made of gold and silver. The gold works on 

the doors are among the pieces of Hagia Sophia, which were dismantled and stolen from Latinas.  

After the Latin invasion, Hagia Sophia became as a ruin.  Therefore, in 1260s restoration 

works started. In 1317 the strengthening and improvement works for the building were done. The first 

consolidation work was carried out in 1260s, after the invasion. Four retaining walls were added on 

the west side of Hagia Sophia. In 1317, reinforcing retaining walls were added to the northern and 

eastern directions of the structure. Besides consolidation works, works for integration of building were 

done. It is estimated that cleaning works (liberation) were carried out for the structure and building 

materials after this devastated period. 

Due to the earthquake in 1344, cracks were occurred on the dome of Hagia Sophia again. In 

the earthquake in 1346, some parts of the structure collapsed. After those collapses, the building was 

closed until 1354 and the restoration works lasted eight years. Restoration works carried out by two 

architects, Astras and Peralta, proceeded in the same way as the previous works, in the form of repairs 

and integrations. 

 

RESTORATIONS IN OTTOMAN  PERIOD (1453 – 1923) 

 

The restorations in that period is analyzed into four sub-headings. These are restoration works in 1453, 

works in the reign of Selim II, works in 1739 and restorations in 1847-49. In Ottoman period, the 

restoration works were done in various headings. Apart from consolidation and liberation (cleaning) 

works, the building was renovated in different times. For both consolidation and renovation, some 

annexes were added to building. Different from previous period, restoration works were not done only 

in building scale. The building was handled in large scale with its environment. 
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The Haghia Sophia which passed to Ottoman Empire from Eastern Roman(Byzantine) in 1453, was 

restorated comprehensively. Through the Ottoman Empire the building had been extensively repaired 

and renovated. 

After the capturing of Constantinople, Mehmed the second preserved the qualified and historical 

buildings, and done necessary repairs for continuing to use them. Among those structures, while some 

of them continued its original function, some of them like Hagia Sophia renovated for new functional 

usages (Ardıçoğlu, 2014). In 1453, within the restoration works, Hagia Sophia was consolidated, 

renovated and cleaned. Within the consolidation, the dome, walls and carriers were strengthened. 

Within the scope of renovation, the building‘s function had changed. Through the renovation process 

at that time the building had been reorganized for using as a mosque. In this context, the minbar and 

mihrap which are required for the mosque was added to structure. Also the mosaics without human 

figure were preserved, and human figures were covered with fine plaster which does not give damage 

to mosaics. As the converting the building mosque from church, one minaret was added. 

Another comprehensive restorations were done in the reign of Selim II. This time was very 

essential for existence of Hagia Sophia because the structure gave signals to lack of resistance in the 

fifteenth century. Since Roman period, the building‘s dome had problems due to its enormous size. In 

that period, Hagia Sophia‘s dome were strengthened by Architect Sinan. The building had been 

supplemented with buttresses (external retaining structures) for the dome to keep the pressure on the 

walls and to strengthen the dome. Architect Sinan strengthen the buttresses by filling the gap between 

walls with arches (Figure 3).  

Figure 3. Buttresses of Hagia Sophia 

 

 
 

 

In addition, two large minarets in the western part of the building for both reinforcing buttresses and 

also integrating the building‘s aesthetic (Figure 4). In Sinan's works, we can see that the visual and 

aesthetic developments with the same elements while the construction is being consolidated. He used 

same elements for both consolidation and aesthetic. 
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Figure 4. The model of Hagia Sophia after Sinan’s works 

 
 

 

Fifteenth century was a period that discussing environmental restoration as well as monumental 

restoration. In Ottoman Empire there were regulations about criteria of city planning. In that case, 

there were regulations about protecting monuments and their environment. In those regulations, there 

were special provisions for Hagia Sophia.  

According to those regulations, large monuments such as mosques, madrasa, imarets and hammams 

should be left open at least 5 meters and the surrounding area of Hagia Sophia should be left open at 

least 26.5 meters and that the structures which were contrary to them would be demolished (Madran, 

2009). 

In 1573 when the Architect Sinan began to repair Hagia Sophia, the building was surrounded by 

unqualified settlements in the form of a slum. With a decision taken within the experience of Sinan, 

new constructions were banned around Hagia Sophia in more than 35 sq. With this decision, a 

limitation was introduced for the distance of the old structures of the new constructions in the Ottoman 

Empire. It is indicating that the importance of handling monuments in large scale with their close 

environment (Özer, 1987). 

By the order of Mahmut I in 1739, Haghia Sophia entered into a another comprehensive maintenance 

and repair process. In addition to this, Hagia Sophia converted into a complex with its renovation 

works. In order to make Hagia Sophia into a complex, a library, madrasa, imaret and fountain were 

added to the building‘s close environment (Figure 5 – 6). Hagia Sophia has been literally transformed 

into a complex with those renovating activities. Those works are based on especially environmental 

scale and they converted Hagia Sophia into a complex. 
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Figure 5. Sıbyan School 

 
 

 

Figure 6. Fountain 

 
 

 

One of the most extensive restorations in the Ottoman period, was built by the brothers Fossati 

between 1847-1849 during the reign of Sultan Abdülmecid. This restoration in Hagia Sophia was 

more comprehensive than previous restorations. The most important work was the consolidation 

works. Fossatti Brothers strengthened the domes, walls, vaults and then the structure had been taken 

into a comprehensive renovation work. In this context, the interior and exterior decorations had been 

changed and renewed. Kazasker Mustafa Izzed Efendi who was a calligrapher wrote the relic names 

with calligraphy on eight giant plates rounded 7.5 meters in diameter (Figure 7).  
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Figure 7. Calligraphic plates 

 

 
 

 

Some of the gallery mosaics on the top floor had been cleaned, those that had been destroyed were 

covered with plaster, and the mosaic motifs on the bottom were depicted on this plaster. Within the 

renovation works, the minarets were organized in the same elevation. Furthermore, in case of 

extensive restoration, construction and building materials were cleaned (Ardıçoğlu, 2014).  

 

RESTORATIONS IN REPUBLIC PERIOD 

 

In the term of republic, the restoration works different from Roman and Ottoman Empire terms. In 

republic period, apart from consolidation and liberation, surveying was done for drawing structure‘s 

recent and first plans. 

Firstly, the function of Hagia Sophia was altered. Between 1930 and 1935, it was decided that the 

building used as a mosque converted to a museum and a comprehensive restoration process was 

started in this scope. 

The systematic examinations, restoration and liberation of the Hagia Sophia was provided by the 

Institute of the Byzantine Institute of America (USA) in 1933 and the Dumbarton Oaks Area 

Committee in the 1940s. First of all, the dome was reinforced and the dome was surrounded by an iron 

belt. Then mosaics human figures that covered during the mosque usage were started to uncover. In 

addition, marble flooring was uncovered by removing the carpets in the ground (Figure 8).   
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Figure 8 

 

 
 

During those studies, a great deal of information about Hagia Sophia's history, structure and 

decoration was obtained. While the team of the Byzantine Institute was dealing with mosaic search 

and cleaning, a team at R. Van Nice managed to make stone masonry measurements and made plans 

for the present day (Figure 9). 

 

Figure 9. Recent Plan of Hagia Sophia Complex 
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Source: Anonymous, 2017b 

 

Also, in order to find the first version in the Byzantine period, restitution studies were carried out. 

Plan, elevation and axonometric drawings of the original version of Hagia Sophia were done. With the 

restoration studies and archival records examined, Hagia Sophia's original plan, sections and various 

drawings were made for the Byzantine period (Figure 10-11). In addition to the first plan, the plans of 

the late Byzantine and annexes of Hagia Sophia also drawn. 

 

Figure 10. Elevation and plan 
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Source: Anonymous, 2017c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Plan 
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Source: Anonymous, 2017c 
 

CONCLUSION 

 

According to researches, more than fifteen restorations were done in Hagia Sophia‘s history. In this 

research, the types and details of those restorations have been explained. When all the restorations 

were observed, findings indicate that the biggest problem of the construction is Hagia Sophia‘s dome 

and most of restoration works were done because of dome repair. This insoluble problem of dome was 

solved in sixteenth century while the reign of  Selim II. In that century, consolidation of dome was 

done with buttresses by Architect Sinan. The walls that had become unable to carry the burden of the 

dome were strengthened by the buttresses. The dome of Hagia Sophia which has been damaged many 

times in its history, has not been collapsed after this restoration and it has reached to present. 

Furthermore, in the sixteenths century, Hagia Sophia was handled in large scale and it was considered 

with its close environment. This approach was an example of large scale conservation instead of 

monumental scale. Besides all, in the Ottoman period the special regulations about Hagia Sophia‘s 

conservation indicated that conservation and restoration works were advance in Ottoman Turk cities. 

In terms of functional identity, Hagia Sophia served different functions since its built. However, it was 

never damaged because of functional changings. The restoration works in the republic term shows that 

even the functional changings, monument‘s originality cannot be lost. Within the restoration works, 

mosaics and other original materials, elements of the building from Roman time were uncovered again 

in the context of being museum.  
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ÖZET 

 

Bu derlemenin amacı toplumsal bir sorun olan Ģiddetin önemini vurgulamak ve nedenlerini 

araĢtırmaktır. 

ġiddet bütün ulusların yaĢamında olan, bütün sosyal meslekleri, yaĢ ve etnik grupları etkileyen 

toplumun olumsuz olgularından biridir. Maslow‘un ihtiyaçlar hiyerarĢisine göre temel insan 

gereksinimlerinden olan güvenlik, ―Ģiddet olgusu‖ tarafından tehdit edildiğinden son yıllarda giderek 

önem kazanmaktadır. 

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından Ģiddet; ―Sonucunda yaralanma, ölüm, psikolojik hasar, 

geliĢimi bozma gibi zararlar veren ya da verme potansiyeli olan Ģekilde baĢka biri, gruba ya da 

topluma karĢı fiziksel gücün bilinçli ve kasıtlı kullanımı‖ olarak tanımlanmıĢ ve Ģiddeti büyük bir halk 

sağlığı sorunu olarak kabul etmiĢtir. 

ġiddet uygulamalarında rol alan etkenleri anlamak Ģiddetin önlenmesi konusundaki 

yaklaĢımların önemli adımlarından biridir. ġiddet kiĢiye, iliĢkilere, topluma, kültüre ve çevreye bağlı, 

iç içe geçmiĢ birçok etkenin bir arada rol aldığı etkileĢimlerin sonucu ortaya çıkmaktadır.  

ġiddete iliĢkin birçok teori Ģiddetin oldukça karıĢık bir davranıĢ biçimi olduğunu açıklamaktadır. 

ġiddete yönelik üç ana teori ileri sürülmektedir. Bunlar biyolojik, soysal öğrenme ve zedelenme-

saldırganlık teorileridir.  

Biyolojik teoriye göre; bazı kiĢiler nörolojik, genetik ve hormonal fonksiyonları ile Ģiddete 

yatkındırlar. Temporal lob epilepsisi gibi beyin disfonksiyonu olanlar buna örnek verilebilir. Biyolojik 

teori Ģiddetle ilgili tıbbi bir yaklaĢımın da gerekli olduğunu öne sürer. Sosyal öğrenme teorisine göre 

Ģiddet; diğer sosyal davranıĢlar gibi öğrenilen bir davranıĢtır. Örneğin öncesinde otoriter bir ortamda 

Ģiddet deneyimi yaĢayan kiĢinin benzer ortamlardaki bir uyaran ile öfkesi provoke olabilir. Yine 

geçmiĢ yaĢantısında Ģiddete maruz kalanlar yaĢamlarında Ģiddet davranıĢını sürdürebilirler. 

Zedelenme-saldırganlık teorisine göre Ģiddet; önemli beklentilerin yerine gelmemesi sonucu 

oluĢan bir zedelenmeye yanıttır. Bu teori hastanelerde karĢımıza çıkan Ģiddet davranıĢını çoğunlukla 

açıklayabilir. 

ġiddeti oluĢturan nedenler genel olarak 4 baĢlık altında ele alınmaktadır; 

 

1-Bireysel Nedenler 

 

Bir bireyin davranıĢlarına dahil ettiği biyolojik ve kiĢisel yaĢanmıĢlıklardır. Bireysel düzeyde kiĢilerin 

Ģiddet uygulaması veya Ģiddete maruz kalmasında etkili olduğu düĢünülen bazı psikobiyolojik etkenler 

saptanmıĢtır. Bu etkenler arasında dürtü kontrolü bozukluğu, düĢük öğretim düzeyi, madde kullanımı 

ve aĢırı alkol kullanımı, geçmiĢte saldırganlık ve istismar öyküsü ve Ģiddetle iliĢkili psikiyatrik 

sorunların varlığı bulunmaktadır.  

 

2-ĠliĢkisel Nedenler 

 

ArkadaĢlarla, aile üyeleriyle veya eĢlerarası iliĢkiler gibi yakınsal sosyal iliĢkilerde çeĢitli nedenlerle 

Ģiddet ortaya çıkmaktadır. Örneğin; eĢlerarası Ģiddet ve çocuklara karĢı kötü muamele vakalarında, 

günlük olarak etkileĢime girmek ya da ortak bir yaĢam alanını paylaĢmak Ģiddete maruz kalma 

ihtimalini arttırabilir. Bireyler birbirine devam eden bir iliĢkiyle bağlı oldukları için, böyle durumlarda 

kurbanın tekrar tekrar suistimal edilme ihtimali yüksektir.  
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3-Çevresel Nedenler 

 

Okul, iĢ yeri ve komĢuluk gibi sosyal iliĢkilerin yerleĢtirildiği ortamlar, Ģiddet eğilimi üzerinde 

etkilidir. ġiddet üzerine yapılan araĢtırmalarda, Ģiddet olaylarının bazı ortamlarda (örneğin; yoksulluk 

ve fiziki yozlaĢmaların olduğu veya devlet desteğinin daha az olduğu bölgeler) diğerlerine göre daha 

fazla olduğu gösterilmektedir. Diğer çevresel faktörler arasında besin eksiklikleri ve metal 

intoksikasyonlarının saldırgan davranıĢlarla iliĢkisi tespit edilmiĢtir. 

 

4-Toplumsal Nedenler 

 

Toplumsal bir varlık olan insan, içinde yer aldığı toplumsal koĢullar içinde Ģiddeti öğrenmektedir. 

Sosyal ve toplumsal düzensizlikler, Ģiddetin özellikle erkekler için toplum tarafından mazur görülmesi, 

Ģiddet içeren programlar, filmler, bilgisayar oyunları, ekonomik sıkıntılar, olumsuz okul ortamı ve 

arkadaĢ grupları, uyuĢturuculara ve ateĢli silahlara ulaĢım kolaylığı, vb. Ģiddeti oluĢturan toplumsal 

nedenler olarak belirtilmektedir. 

Bu kapsamda toplumun kültürel değerleri, intihara karĢı tutumu, çocuğa yaklaĢımı, kadın ve çocuklar 

üzerinde erkeğin etkisine yaklaĢımı, polisin meydana gelen olaylara karĢı tutumu Ģiddeti teĢvik 

edebilmekte veya engelleyebilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Şiddet, şiddet nedenleri, teoriler- 

 

A Socıal Problem: Vıolence And Causes  
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this compilation is to emphasize the importance of violence as a social 

problem and to investigate its causes. 

Violence is one of the negative phenomena of the society which exists in the lives of all 

nations and affects all social professions, age and ethnic groups. According to Maslow's hierarchy of 

needs, security, one of the basic human needs, is becoming increasingly important in recent years as 

threatened by the "violence phenomenon".  

Violance is defined as ―the conscious and deliberate use of physical force against another 

person, group or society which give harm or potentially give harm such as injury, death, psychological 

damage and distruption of development in the end‖ and it is considered as a majör public health 

problem by WHO (World Health Organization).  

Understanding the factors involved in violence practices is one of the important steps in the 

approach to the prevention of violence. Violance occurs as a result of interactions which many 

intertwined factors play role together related with people, relationships, society, culture and 

environment.  

Many theories of violence explain that violence is a very complicated behavior. Three main 

theories are suggested for violence. These are biological, social learning and injury-aggression 

theories.  

According to biological theory some people tend to violence with their neurological, genetic and 

hormonal functions. The people with brain dysfunction such as temporal lobe epilepsy can be given as 

an example. Biological theory suggests that a medical approach to violence is also necessary. 

According to social learning theory, violence is a learned behavior like other social behaviors. For 

instance, a person experiencing violence in an authoritarian environment before may provoke anger 

with a stimulus in similar environments. Again, those exposed to violence in their past lives may 

continue to behave violently in the rest of their lives.  

According to the injury-aggression theory, violence is a response to an injury which occurs as 

a result of the failure to fulfill important expectations. This theory can often explain violent behaviors 

in hospitals.  
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The causes of violence are generally categorized under 4 headings;  

 

1-Individual Causes 

They are biological and personal experiences that individuals include in their behaviors. Some 

psychobiological factors have been identified that are considered to be effective at the individual level 

in applying violence or exposure to violence. These factors include impulse control disorder, low 

education level, substance abuse and excessive alcohol use, aggression and abuse history and the 

presence of psychiatric problems related to violance.  

 

2-Relational Causes 

 

Violence occurs for several reasons in close social relations such as friends, family members or 

spousal relationships. For instance, having daily interactions or sharing a common life space may 

increase the possibility for the exposure to violance in spousal violance and maltreatment against 

children incidents. Since individuals are connected by an ongoing relationship, it is likely that the 

victim will be repeatedly abused in such situations.  

 

3-Environmental Causes 

 

The environments in which social relations such as school, workplace and neighborhood are replaced 

are effective on the tendency to violence. In research on violence, it is indicated that violent incidents 

are more common in some environments (e.g areas where poverty and physical degenerations exist or 

government support is less) than others. Among other environmental factors, nutrient deficiencies and 

metal intoxications were associated with aggressive behaviors.  

 

4-Social Causes 

 

A person who is a social being learns violence in the social conditions in which he is involved. Social 

irregularities, excuse of violence especially for men by society, violent TV programs, movies, 

computer games, economic troubles, negative school environment and groups of friends, accessibility 

to drugs and firearms, etc. are stated as the social factors for violence.  

In this context, cultural values of the society, attitudes towards suicide, approach to children, approach 

to the effect of man on women and children, and attitudes towards police to incidents may encourage 

or prevent the violence.  

 

Keywords: Violence, causes, theory 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Renal transplantation has been done since 1955 succesfully and ureter is 

anastomosed to bladder.  The extravesical Lich Gregoir ureteroneocystostomy technique is 

the most commonly used anastomosis technique. Urologic complications are important factors 

affecting success of transplantation and reported between %2-33. There has been a significant 

decline in urologic complications as a result of development of surgical techniques and new 

immunosuppressive drugs. The development of interventional radiology, changed the 

treatment of urologic complications and percutaneous procedures replaced open surgery 

substantially. Despite all this, major urological complications such as ureteral necrosis, 

urinary extravasation and ureteral obstruction are still major causes of morbidity. 

Endourological or open surgical techniques are applied safely based on the characteristic of 

the patients in treatment of complications in renal transplant recipients and successful results 

are achieved. 

 CASE PRESENTATION: In this case, experience with postoperative nursing care of 

C.E who underwent ureteroneocystostomy surgery was shared. The information about 

hospitalization and history of the patient was taken from the patient and her file. 

Mrs. C.E who was admitted to the urology clinic for ureteroneocystostomy surgery is 45 years 

old and was kidney transplanted from live donor in 2009 after a two and a half year 

hemodialysis period because of end stage renal failure. Mrs. C.E who has native kidneys also 

got a diagnosis of diabetes mellitus and hypothyroidism in 2011. Mrs. C.E underwent total 

abdominal hysterectomy and bilateral salpingooferectomy in 2012. After renal 

transplantation, the patient has frequent recurrent urinary tract infection, about ten times a 

year. Examinations revealed grade 5 vesicoureteral reflux to transplant kidney. Mrs. C.E 

underwent subureteric injection operations in April 2016 and January 2017. But she had febril 

urinary tract infection again after operations. In April 2017, voiding cystouretrography 

revealed grade 3 vesicoureteral reflux to transplant kidney and ureteroneocystostomy surgery 

was planned. Mrs. C.E who fed on diabetic diet has no complications such as retinopathy, 

neuropathy, cerebrovascular disease, coronary artery disease, peripheral artery disease and 

diabetic foot but has nephropaty. 

 METHOD: Medical treatment and nursing care were planned and applied to Mrs. C.E 

who was admitted to urology clinic for ureteroneocystostomy operation. The methods and 

interventions which will be used in nursing care are planned according to NANDA (North 

American Nursing Diagnosis Association).  

 RESULTS: Mrs. C.E was admitted to urology clinic after operation and appropriate 

nursing interventions were planned. The problems such as acute pain, risk of infection and 

deterioration of urine discharge were considered and appropriate nursing interventions were 

given. 
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 CONCLUSION: A multidisciplinary approach is needed in the postoperative period 

of the patients who had an organ transplant surgery in the past. Nurse is in the centre of the 

team in patient care. Urology nurses' observations, nursing interventions and evaluations are 

so important to notice or prevent postoperative complications, to increase survival rates, to 

make a difference in patient outcomes and to provide optimal recovery in a short time. This 

case reoprt is thought to contribute to planning and application of professional nursing care. 

 

Keywords: renal transplantation, ureteroneocystostomy, professional nursing care. 
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ÖZET 

 

Üzüm (Vitis vinifera L.) binlerce yıldır yetiĢtirilen, gerek taze gerekse de kurutulmuĢ olarak 

tüketilen bir üründür. Türkiye, Amerika BirleĢik Devletleri, ġili, Çin ve Ġran ile birlikte, dünyanın en 

önemli Sultani çeĢidi üzüm üreticilerinden biridir. Üzülerin organik asit ve Ģeker içerikleri, üzüm 

aroma karakteristiklerin belirlenmesinde en önemli parametrelerdir. Üzüm suyundaki en önemli 

organik asit tartarik asit olup, bu asidi malik, sitrik ve diğer asitler izlemekte, bu asitlerin üzüm 

suyundaki toplam miktarı genel olarak %1‘ i geçmemektedir. 

Bu çalıĢmanın baĢlıca amacı, farklı kurutma uygulamalarının kurutma süresince Sultani çeĢidi 

üzümlerin organik asit bileĢimlerine etkisini belirlemektir. Türkiye‘ nin Denizli ilinde bulunan iki 

farklı lokasyondan, (Çal, n=2, and Buldan, n=3 ilçeleri) 5 farklı bağa ait Sultani çeĢidi yaĢ üzümler 

toplanarak her bir bağın üzümü üç alt örneklem oluĢturacak Ģekilde bölünmüĢtür. Alt örneklemlerden 

birine hiçbir iĢlem yapılmadan natürel olarak, diğer iki alt örnekleme ise farklı soğuk daldırma 

çözeltileri uygulandıktan sonra güneĢ altında kurutulmuĢlardır. Kurutma prosesi, örneklere uygulanan 

kurutma koĢullarına bağlı olarak 17 ila 23 gün sürmüĢtür. Örneklerde kurutma iĢlemi süresince 

meydana gelen organik asit değiĢimleri doğrudan yaklaĢımlı bir HPLC metodu ile fotodiodarray 

dedektörü ile belirlenmiĢtir. Kurutma iĢleminin sonunda, örneklerin tamamında, kurutma koĢullarına 

bağlı olmaksızın, ortalama organik asit içerikleri 7.81 g kg-1‘ dan 3.27 g kg-1 değerine ulaĢarak 

önemli (p<0.05) düzeyde azalma gözlenmiĢtir. Varyans analiz sonuçlarına (ANOVA) göre, kurutma 

iĢleminde uygulanan proses parametrelerinin, bağ orijininin ve kurutma zamanının organik asitlerde 

meydana gelen değiĢime ortak etkisinin önemli olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Sultani, Tartarik asit, Malik asit, Sitrik asit, Kurutma 

 

Effect Of Dıfferent Dryıng Treatments On Organıc Acıd Profıle Of 

Sultanas  
 

ABSTRACT 

 

Grapes (Vitis vinifera L.) have been cultivated and consumed either fresh or dried into raisins 

for thousands of years. Turkey is one of the most important producers of Sultana-type grapes of 

worldwide, along with the United States, Chile, China and Iran. Organic acids and sugar content of the 

grapes have been most important parameters for determining grape flavour characteristics. Organic 

acids mostly don‘t exceed 1% of the total weigt of grape juice, tartaric acid generally the most 

important acid followed by malic, citric and other acids.  

The main objective of the study were to determine the effect of different drying treatments on 

organic acid composition of Sultanas during drying. The fresh grape bulk samples belonged to Sultana 

variety collected from five different vineyards from two different (Çal, n=2, and Buldan, n=3 districts) 

locations of Denizli province of Turkey and the bulk samples of each vineyard subdivided in to three 

parts. Three different treatments, one is naturally under the sun, the remaining two subsamples from 

each vineyard were dipped into cold dipping solutions and then dried in the sun. Depending on the 

drying conditions performed of the samples, the drying process took 17–23 days. Organic acids 

changes of the samples were determined during drying by using a straight forward HPLC method with 

diode array detection. At the end of drying process, the sample mean organic acid contents 
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significantly decreased (p<0.05) from 7.81 to 3.27 g kg-1 regardless of drying treatments. ANOVA 

revealed that process parameter applied in the drying process, vineyard origins and drying time on 

total organic acid changes were statistically significant (p<0.05).  

 

Keywords: Sultana, Tartaric acid, Malic acid, Citric acid, Drying 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada deneysel diyabet oluĢturulmuĢ ratlarda buğday çiminin Total Antioksidan 

(TAS)-Oksidan Kapasitesine (TOS) ve DNA hasarı ile pankreas dokusu üzerine etkisinin araĢtırılması 

amaçlandı. ÇalıĢmada kullanılan ratlar rastgele seçilerek her biri 8 rattan oluĢan 4 gruba ayrıldı: 

Kontrol grubu, tek doz 1 ml fosfat-sitrat tamponu (pH: 4.5) verildi., Diyabet grubu;45 mg/kg tek doz 

streptozotosin ip enjeksiyon yapıldı., Buğday çimi grubu; ağızdan 10ml/kg/gün 6 hafta buğday çimi 

ektraktı verildi, Diyabet+Buğday çimi grubu;45 mg/kg tek doz streptozotosin ip enjeksiyon yapıldı ve 

ağızdan 10ml/kg/gün 6 hafta buğday çimi ektraktı verildi. Deneysel çalıĢma tamamlanınca 6 haftanın 

sonunda kan örnekleri ve pankreas dokuları alındı. Elde edilen serumlarda TAS TOS seviyeleri 

kolorimetrik kitlerle, DNA hasarı ELISA kiti ile ve glikoz düzeyleri analiz edildi. Alınan pankreas 

dokuları histopatolojik açıdan incelendi. Diyabet grubuna göre Diyabet+buğday çimi grubunda TOS 

değerlerinin p<0.05 önemde OSI‘ nin de p<0.01 önemle glikoz düzeyinin (p<0,001) azaldığı ve 

histopatolojik olarak da iyileĢme görüldüğü belirlendi. TAS değerleri Buğday çimi grubundaki ratlarda 

p<0.05 önemde diğer gruplardan yüksek bulundu. Serum 8OHdG düzeylerinde gruplar arası önem 

bulunmadı. Sonuç olarak; buğday çiminin antihiperglisemik etkisi ve antioksidan etkisi olduğu 

kanısına varılmıĢtır. Buğday çimi diyabet durumunda ;kan Ģeker düzeyini düĢürmek ve diyabette 

oksidatif durumu hafifletmek için kullanılabilir. 

Anahtar kelimeler: Buğday çimi,diyabet,DNA hasarı,TAS,Beta hücresi 

Effect of Wheatgrass on Dna Damage, Oxidative Stress Index and 

Histological Findings in Diabetic Rats(Poster) 
 

ABSTRACT 

 

This study was aimed to search the effect of wheatgrass on the Total Antioxidan (TAS)-

Oxidan Status (TOS) and DNA damage in rat with diabetes. The rats which are used in the study were 

randomly divided into 4 groups that each of has 10 rats: Control group; 1 ml single dose phosphate-

citrate buffer injected i.p(pH: 4.5).,Diabetes group; 45 mg/kg single dose streptozotocin injected i.p., 

Wheatgrass group; was given oral wheatgrass (10ml/kg/day) for 6 weeks, Diabetes +Wheatgrass 

group; 45 mg/kg single dose streptozotocin injected i.p. and wheatgrass (10 ml/kg/day) was given by 

oral during 6 weeks. After the process of experiment during 6 weeks, blood sample and pancreas 

tissue were taken. The analysis were done of blood glucose levels, TAS, TOS levels by colorimetric 

kits; DNA damage by ELISA kits in serum. The pancreas tissues were examined histopathologically. 

In the group of Diabetes+Wheatgrass was determined that the levels of glucose levels(p<0,001),TOS 

(p<0.05) and OSI (p<0.01) statistically decreased and heal histopatolojical compared to diabetes 

group. In the group of Wheatgrass was determined that the levels of TAS p<0.05 statistically increased 

from other groups. The statistical significance were not found in the level of serum 8OHdG 

differences between the groups. The beta cells were seen to increase in the group receiving wheatgrass 

for therapeutic purposes.As a conclusion, it was determined that wheatgrass strengthened the anti-

oxidant defense system and reduced the glucose level in diabetic rats. 

Keywords: Wheat Grass, Diabetes ,DNA damage, TAS ,Beta cell  
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ÖZET 

 

Bu derlemenin amacı; hemĢirelerin iĢ doyumunun hasta bakım kalitesi üzerine etkisinin önemidir. 

ĠĢ insan yaĢamında önemli bir yere sahiptir. Ġnsan, yaĢamının büyük bir kısmını iĢyerinde 

geçirmektedir. Geçirilen sürenin verimli bir Ģekilde kullanılması bireyin iĢinden sağladığı doyum 

düzeyi ile iliĢkilidir (Ünal ve ark., 2001; Çınar ve ark., 2009). ÇağdaĢ yönetim anlayıĢının önemli 

faktörlerinden olan ve çalıĢanların fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin, beklentileri 

doğrultusunda karĢılanma düzeyini ifade eden iĢ doyumu, çalıĢanın iĢini ve iĢ çevresini 

değerlendirmesi sonucunda geliĢtirdiği duygusal bir tepki olarak tanımlanmaktadır. BaĢka bir Ģekilde 

iĢ doyumu, iĢin bireye sağladıklarının algılanmasıyla oluĢan hoĢnutluk duygusudur (Çam ve ark., 

2006; Büyükbayram ve ark.,2014) 

ĠĢ doyumunu açıklamak amacıyla çeĢitli kuram ve modeller geliĢtirilmiĢtir. Locke, iĢ doyumunu, 

gerçek ve beklenen verimlilik düzeyleri arasındaki farkın iĢlevi olarak ele almıĢtır (Loche, 1983). 

Amaçlama kuramı olarak adlandırılan bu kurama göre, bireyin amaçlarına ulaĢması ya da yüksek 

düzeyde verimlilik göstermesi doyum oluĢtururken, amaçlarına ulaĢamaması doyumsuzluğa neden 

olmaktadır (DurmuĢ ve ark., 2007). ĠĢ yaĢamında, olumsuz sosyal yargılar, iĢ kayıpları, tatmin 

etmeyen duygusal iliĢkiler, duygusal çatıĢmalar, iletiĢim sorunları, çalıĢma koĢullarının ağır olması, 

düzensiz çalıĢma saatleri, mesleki saygınlığın yetersizliği gibi birçok sorun nedeniyle olumlu bir iĢ 

ortamının oluĢmaması; çalıĢanların üretkenliğini, kuruma katkı sağlamasını, iĢ doyumunu olumsuz 

olarak etkilemektedir.(Mcgill, 2003; Çam ve ark., 2005).  

ĠĢ doyumunu etkileyen çeĢitli faktörler, bireysel ve örgütsel faktörler olarak iki grupta toplanabilir. 

Bireysel özelliklerden baĢlıcaları; yaĢ, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek, sosyo-kültürel 

çevre, zeka, kiĢilik özellikleri, meslekte veya iĢ yerinde çalıĢma süresi, meslek seçimi, meslekle ilgili 

geleceğe yönelik düĢünceler ve genel yaĢam tutumudur. Örgütsel özellikler ise, ücret, iĢin niteliği, 

güvenlik, geliĢme ve yükselme olanakları, çalıĢma 

ortamı ve koĢulları, yönetim biçimi ve yöneticilerle iliĢkiler ve grup etkileĢimidir(Çimen ve ark., 

2005).  

Sonuç olarak, iĢ doyumu her meslekte önemlidir. Ancak hemĢirelik mesleğinde, çalıĢma koĢullarının 

ağır olması, düzensiz çalıĢma saatleri, düĢük ücretle çalıĢma, mesleki saygınlığının yetersizliği gibi 

faktörler, iĢ doyumunun düĢük olmasına neden olabilmektedir. Bu durumda, iĢ veriminde ve hasta 

bakım kalitesinde düĢme görülmektedir. 

 

Hemşirelikte İş Doyumunun Önemi 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this compilation is to emphasize the importance of nurses' job satisfaction on the 

quality of patient care. 

Jobs have an important place in human life. People spend a large part of their lives in the workplace. 

The efficiency of the work is related to the level of satisfaction the individual has with his/her work 

(Ünal et al., 2001; Çınar et al., 2009). Job satisfaction, which is one of the important factors of modern 

management approach and which expresses meeting level of the physical, mental and social needs of 

employees in line with their expectations, is defined as an emotional reaction developed by the 

employee as a result of evaluating his job and work environment. In other words, job satisfaction is the 

feeling of satisfaction formed by the perception of the things provided to the person by his/her job 

(Çam et al., 2006; Büyükbayram et al.,2014). Various theories and models have been developed to 



 

 

138 

 

explain job satisfaction. Locke has defined job satisfaction as a function of the difference between 

actual and expected productivity levels (Locke, 1983). According to this theory, which is called goal-

setting theory, reaching the goals or showing a high level of productivity creates satisfaction, while 

inability to reach the goals causes unsatisfaction (DurmuĢ et al., 2007).  

The absence of a positive working environment due to many problems such as negative social 

judgments, job losses, unsatisfactory emotional relations, emotional conflicts, communication 

problems, heavy working conditions, irregular working hours and inadequate professional reputation 

in business life negatively affects the productivity, contribution to the organization and job satisfaction 

of employees (Mcgill, 2003; Çam et al., 2005). 

Various factors affecting job satisfaction can be divided into two groups as individual and 

organizational factors. Some of the individual features are: Age, gender, education level, marital 

status, occupation, socio-cultural environment, intelligence, personality traits, occupation or working 

time, career choice, occupational future thinking and general life attitude. On the other hand, salary, 

job quality, security, development and promotion possibilities, working environment and conditions, 

management style, relations with managers and group interaction are organizational factors (Çimen et 

al., 2005).  

As a result, job satisfaction is important in every profession. However, in nursing profession, some 

factors such as heavy working conditions, irregular working hours, low wages, inadequacy of 

professional reputation can cause job satisfaction to be low. In this case, there is a decrease in work 

efficiency and patient care quality. Due to these reasons, work efficiency and quality of patient care 

decrease. 
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ÖZET 

 

Kronik hastalıklar, akut hastalıklardan farklı olarak, yaĢamı uzun süre etkileyen ve kısıtlamalar 

getiren durumlardır. Kronik hastalıklar genellikle yaĢlılık döneminde ortaya çıkan sorunlar gibi 

düĢünülse de önemli oranda çocukları da etkilemektedir. Çocukların ilk sosyalleĢtikleri ortamlardan 

biri olan okul, kronik hastalığı olan çocuk için farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Özellikle ülkemiz 

nüfusunun yaklaĢık beĢte birinin zamanının büyük kısmını okulda geçirmesi bu konunun derinliğini 

hissettirmektedir. Yurt dıĢında çocukların okulda kronik hastalık yönetimine iliĢkin çeĢitli yapıların 

olduğu göze çarpmaktadır. Ancak ülkemizde genellikle bu konuda okul ortamına değinmeden yapılan 

tanımlayıcı çalıĢmalar görülmektedir. Kronik hastalık çocuğun yaĢı, içinde bulunduğu koĢullar, 

kiĢiliği, hastalığın tipi ve süresi gibi çeĢitli etkenlere bağlı olarak çok hafiften önemli düzeylere kadar 

sıkıntı oluĢturabilmekte; bu sıkıntı çocukta geçici ya da tüm yaĢamı boyunca sürecek izler 

bırakabilmektedir. Bu derleme makalenin amacı kronik hastalığa sahip çocukların okul ortamında 

yaĢadıkları sorunları ve çözüm önerilerini güncel literatür ıĢığında sunmaktır. Çocukların okula 

giriĢinden mezun olana kadar yapılabilecek giriĢimler ile küçük yaĢlarda hastalığın etkin yönetimi 

sağlanabilir. Böylelikle daha kaliteli yaĢamın ve sağlıklı nesillerin temelinin atılacağı 

unutulmamalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Çocuk, okul, kronik hastalık  

 

Health Management of The Child With Chronic Illness in Schools (Poster 

Presentation) 
 

ABSTRACT 

 

Chronic diseases, unlike acute diseases, are conditions that affect life and limit it for a long 

time. Chronic diseases are often thought of as problems that arise during the old age, but they also 

affect children at a significant rate. The school, which is one of the first social environments of 

children, has different results for the child with chronic disease. Especially the fact that about one of 

five of country's population spend most of their time in school makes us feel the depth of this matter. It 

has been observed that there are various structures related to chronic disease management at school in 

abroad. However, it is generally seen that there are descriptive studies on this subject without touching 

the school environment in our country. Chronic disease can cause significant difficulties from very 

light to very large depending on various factors such as the child's age, circumstances, personality, 

type and duration of the disease; this trouble can leave traces on the child either temporarily or 

throughout his or her life. Aim of the review is to present the problems and solutions of the children 

with chronic illnesses in the school environment in the light of current literature. Effective 

management of the disease can be achieved at a young age by the attempts that can be made until the 

child graduates from the entrance to the school. Therefore, it should not be forgotten that the basis of 

better quality of life and healthy generations will be founded. 

 

Keywords: Child, school, chronic disease 
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ABSTRACT 

 

Food safety is one of the main objectives in consumer health policy. The regulation of the 

European Parliament and of the Council (EC) was established the Rapid Alert System for Food and 

Feed (RASFF) for collection and the rapid communication of information on risks detected in relation 

to food or feed. RASFF portal can be a good source for investigating supply chain contaminations and 

hazards of different types of food. For this purpose, RASFF database was investigated for honey and 

royal jelly type products notifications cover the period from 2010 to 2016.  

A total of 56 notifications (alert – 9, information – 34, border rejection - 13) were reported for 

honey and royal jelly type products which includes acacia honey, flower honey, forest honey, honey in 

wooden comb, natural bee honey, propolis and raw propolis. The number of notifications showed a 

descending trend chronologically. Honey is most notified product and United Kingdom, Italy, 

Belgium and Germany were countries most notified about honey respectively. In 26 hazard categories 

listed in RASFF system adulteration -fraud, allergens, bio contaminants, foreign bodies, organoleptic 

aspects, packaging defective- incorrect, pesticide residues, poor-insufficient controls, residues of 

veterinary medicinal products categories were reported for honey and royal jelly products. The major 

hazard category was residues of veterinary medicinal products with 58.93 % which caused from 

defective application in bee breeding and uncontrolled usage of antibiotics. Metronidazole, 

Streptomycin, sulfonamide, sulfathiazole, tetracycline frequently viewed drugs in notifications. 

 

Keywords:The Rapid Alert System for Food and Feed RASFF, notifications, honey, royal jelly, 

antibiotics 
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ÖZET 

 

Amaç: Bu çalıĢma, diyabetli bireylerin öz-bakım gücü ile diyabete iliĢkin tutumları arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yöntem: AraĢtırmanın örneklemine; yapılan güç analizine göre 0.90 güç ve 0.05 tip I hata ile 130 

hasta alınmıĢtır. Veriler; Karaman Devlet Hastanesine Haziran-Kasım 2015 tarihleri arasında baĢvuran 

hastalar arasından Hasta Bilgi Formu, Öz-Bakım Gücü Ölçeği ve Diyabet Tutum Ölçeği kullanılarak 

yüz yüze görüĢme yöntemi ile toplanmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama ve 

standart sapma, kategorik değiĢkenlerin karĢılaĢtırılmasında Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla ise Spearman korelasyon testi uygulanmıĢtır. 

Bulgular: AraĢtırmaya alınan diyabetli bireylerin % 93,1'sinin Tip II diyabete sahip, %59,2'inin 56 yaĢ 

ve üzeri, %57,7'sinin kadın, %83,1'inin evli olduğu, %73,8'sinin ilkokul mezunu, %63,8'sinin 6 ay-9 

yıl süresince diyabet hastası olduğu, %53,1'inin oral antidiyabetik+insülin tedavisi gördüğü, 

%57,7'sinin birinci derece yakınlarında diyabet hastasının olduğu ve %56,2'sinin ise orta düzeyde 

tedaviye uyum sağladığını ifade ettikleri belirlenmiĢtir. Diyabetli bireylerin Öz-Bakım Gücü Ölçeği 

puan ortalaması 94,69±21,92 ve Diyabet Tutum Ölçeği puan ortalamaları 2,78±0,64 olarak 

bulunmuĢtur. Birinci derece yakınlarında diyabet hastası bulunan, tedaviye iyi uyum sağladığını 

düĢünen ve sigarayı bırakmıĢ olan hastaların Öz¬Bakım Gücü Ölçeği puanlarının yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Son bir yıl içinde diyabet nedeni ile hastaneye yatan ve egzersiz yapmayan hastaların 

öz¬bakım gücü puan ortalamaları ise diğer gruplara göre daha düĢük çıkmıĢtır. Diyabet Tutum 

Ölçeği‘nde diyabetin ciddiyeti alt ölçeği en yüksek puan ortalamasına (3,42), özel eğitim gereksinimi 

alt ölçeği ise en düĢük puan ortalamasına (1,64) sahipti. Toplam Diyabet Tutum Ölçeği puan 

ortalamaları diyabet tedavisine uyumu iyi olanlarda (2,97±0,59), orta düzeyde olanlarda (2,70±0,59) 

ve uyumu kötü olanlarda (2,22±1,00) negatif yönde ve anlamlı korelasyon göstermiĢtir (p<0,05). Öz-

Bakım Gücü Ölçeği ile Diyabet Tutum Ölçeği arasında negatif yönlü zayıf anlamlı bir iliĢki 

(0,20<r<0,40) (r=-0.270) saptanmıĢtır. 

Sonuç: Sonuç olarak diyabetli bireylerin diyabet bakım ve tedavisine yönelik tutumların hastaların öz 

bakım düzeyi ile iliĢkili olabileceği ve negatif tutumların öz-bakım aktivitelerini etkileyebileceği 

düĢünülmektedir. Bu nedenle diyabetli bireylere, öz-yönetim eğitimine göre planlanmıĢ eğitim 

verilmesi ve sonrasında tutumlarının yeniden ölçülmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Diyabet, Öz-bakım, Öz-bakım gücü, Diyabet tutum  

 

Evaluation of Association Between Attitudes Regarding Diabetes and Self-

Care Capability of Diabetic Individuals  
 

ABSTRACT 

 

Objective: This study was performed to evaluate the association between the attitudes regarding 

diabetes and self-care capabilities of diabetic individuals. 

Methods: According to power analysis, with 0.90 power and 0.05 type-I error 130 patients were 

recruited for the study. Data; were gat here damong patient sattending Karaman Devlet Hastanesi 

between June-November 2015 who had Patient Data Form, Self-Care Capability Scale and Diabetes 

Attitudes Scale by means of face-to-face interview. In analysis of the data, number, percent, mean and 

standard deviation; Kruskal Wallis and Mann Whitney U test to compare categoric variables, 

Spearman correlation test to determine the association among the variables were performed.  
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Results: It has been determined that 93. l % of patients had type II diabetes, 59.2% were over 56 years 

old, 57.7% were female, 83.1% were married, 73.8% were graduated from elementary school, 63.8% 

had diabetes for 6 months - 9 years, 53.1% received oral antidiabetic medications + insülin, 57.7% had 

diabetic primary relatives, 56.2% complied with treatment moderately. The mean score of Self-Care 

Capability Scale of diabetic individuals was 94.69±21.92 and the average score of Diabetic Attitudes 

Scale was 2.78±0.64. It was determined that the scores of the Self-Care Capability Scale of the 

patients who had diabetes in the first degree relatives, who thought that the treatment was well adapted 

and who quit smoking was high. The average scores of self-care capability scores of patients who were 

hospitalized with diabetes in the last year and who did not exercise were lower than the other groups. 

In the Diabetes Attitudes Scale, the severity of diabetes subscale had the highest average score (3.42) 

and the special education requirement subscale had the lowest average score (1.64). Total mean scores 

of Diabetes Attitudes Scale were have significant correlation on negative side in patients who 

complied treatments good (2.97±0.59), average (2.70±0.59) and bad (2.22±1.00) (p<0.05). There was 

a negative weak association between Self-Care Capability Scale and Diabetes Attidutes Scale 

(0.20<r<0.40) (r=-0.270). 

Conclusion: In conclusion, we think that attitudes of diabetic patients to diabetes care and treatment 

may be related to self-care level and negative attitudes may affect self-care activities. Thus, it is 

recommended that education planned according to self-care education should be delivered to diabetic 

individuals and after that attitudes should be re-evaluated. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, self-care, self-care capability, diabetic attitude 
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ÖZET 

 

Hasta güvenliği literatürde, hastaların sağlık bakımı ile ilgili hatalar ve istenmeyen 

durumlardan korunması Ģeklinde açıklanmaktadır. Önceliğin hastalara zarar vermemek olduğu sağlık 

hizmetlerinde hasta güvenliği, son zamanlarda hem ulusal hem de uluslararası platformda önemli bir 

konu haline gelmiĢtir. Sağlık hizmetlerinin giderek karmaĢık bir yapıya dönüĢmesi, geliĢen ve değiĢen 

sağlık gereksinimleri ve sağlık teknolojisindeki hızlı geliĢmeler, hizmeti sunan ve alanlar açısından 

riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerden birisi de tıbbi hatalardır. Amerikan Ulusal Tıp 

Enstitüsü tıbbi hatayı; ―planlanan bir eylemin amaçlandığı gibi tamamlanamaması veya bir amaca 

ulaĢmak için yanlıĢ planın kullanılması‖ olarak tanımlamıĢtır. Bu hatalar; ilaç hataları, cerrahi hatalar, 

tanı koymada hatalar, sistem yetersizliklerine bağlı hatalar ve diğer hatalar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Tıbbi hatalar sağlık bakım sürecinin her evresinde ortaya çıkabilmektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü‘ne göre her 10 hastadan biri tıbbi hatalar nedeniyle önemli derecede zarar görmektedir. 

Bu sayı trafik kazası, meme kanseri veya AIDS sebebiyle ölenlerin sayısından daha fazladır. Bu 

hataların önlenebilmesi ancak hasta güvenliği ile sağlanabilmektedir. 

Zamanının büyük bir çoğunluğunu hastayla geçiren tek sağlık bakım profesyoneli hemĢireler 

olduğu için, hemĢirelerin tıbbi hatalarla karĢılaĢma olasılığı da artmaktadır. Tunçel‘in yapmıĢ olduğu 

bir çalıĢmada hemĢirelerin %15,3‘ünün tıbbi hatalarda bulunduğu ve yapılan tıbbi hatalara iliĢkin 

yapılması gerekenleri ―bildikleri‖ ancak bildikleri oranda ―uygulamadıkları‖ saptanmıĢtır 

(Tunçel,2013).Hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hataların en aza indirgenmesi,  tıbbi hatalara yol 

açan kaynakların bilinmesiyle mümkün olmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda yorgunluk, dikkatsiz 

çalıĢma, eğitim yetersizliği, iletiĢimsizlik, iĢini umursamamak, motivasyon eksikliği, iĢ yükünün fazla 

olması, uzun çalıĢma saatleri ve hemĢirelerin sayıca yetersiz olması tıbbi hata nedenleri arasında 

sayılmaktadır. Bunun sonucunda; ilaç uygulama hataları, transfüzyon hataları, enfeksiyonlar,  hasta 

düĢmeleri ve basınç yaraları gibi hatalar da görülebilmektedir. Bu hataların önlenebilmesi ve görülme 

riskinin azaltılması için erken aĢamada hastaya ulaĢmadan tespit edilmesi hasta zararının önlenmesi 

açısından son derece önemlidir. 
Sonuç olarak, hasta güvenliği uygulamaları hemĢirelik bakımının önemli bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle hemĢirelerin hasta güvenliğini etkileyen faktörlere karĢı dikkatli olmaları, 

hastalarını değerlendirmeleri ve uygulamalarında hasta güvenliğini koruma ve geliĢtirmeye özen 

göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca sağlık kuruluĢları hasta güvenliğine iliĢkin yüksek riskli 

aktiviteleri belirlemeli, tıbbi hata bildirim sistemleri oluĢturmalı ve bu konuda sağlık personeline 

yönelik eğitim programları düzenlemelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hemşire, tıbbi hata 
 

Nursing and Patient Safety 

Abstract 

Patient safety is described in the literature as the protection of patients from mistakes and 

unwanted situations related to health care. Patient safety has become an issue of importance both at 

national and international level in health care services the priority of which is to prevent harm to 

patients. The gradual transformation of healthcare services to have a more complicated structure, 

developing and changing healthcare needs and the rapid advances in healthcare technologies bring 

along risks for those offering and receiving the services as well. One of these risks is medical 

malpractices. The American National Institute of Medicine defines medical error as failing to 
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complete a planned action in the way it was aimed or using a wrong plan to reach a specific goal. 

These errors come up in the form of errors in medications, surgical errors, diagnostic errors, errors due 

to system weakness and other errors. Medical errors may come up at any stage of the health care 

process. According to the World Health Organization, one out of 10 patients gets harm due to medical 

errors. This number is higher than the number of patients dying of traffic accidents, breast cancer or 

AIDS. Prevention of these mistakes can only  be achieved by patient safety. 

 Since nurses are the only healthcare professional nurses who spend a large majority of their 

time with the patient, the likelihood of nurses facing medical errors is also increasing.  In a study 

conducted by Dr. Tunçel, 15,3% of the nurses were found to have medical malpractices and they were 

informed about the medical malpractice that they had done but they did not implement it in the 

meantime (Tunçel, 2013). Minimizing medical errors that threaten patient safety could be possible by 

recognizing the sources of such errors. Ġn the works done fatigue, careless work, lack of education, 

lack of communication, lack of motivation, lack of motivation, workload, long working hours and 

insufficient number of nurses are among the causes of the medical errors. As a result; Mistakes such as 

drug application errors, transfusion errors, infections, sicknesses and pressure injuries can also be 

seen.  To prevent these mistakes and to reduce the risk of being seen, detecting the risk at an early 

stage before it reaches the patient is extremely important in preventing patient damage. 

 As a result, patient safety practices account for a significant part of nursing care. Hence, 

nurses have to pay attention to the factors affecting patient safety, must evaluate their patients and 

should work for the protection and promotion of patient safety in their practices.  In addition, health 

organizations should establish high-risk activities related to patient safety, establish medical error 

reporting systems, and organize training programs for health personnel. 

 

Keywords: Patient safety, nurse, medical error 

 

GİRİŞ 

 

Önceliği her zaman hastalara zarar vermemek ve güvenliklerini sağlamak olan sağlık 

personeli; bu amacını yerine getirmek için çeĢitli uygulamalar yapmaktadır. Hasta güvenliği ise 

bunların en önemlisidir(Alptekin vd., 2016:17). Hasta güvenliği sağlık bakımı ile iliĢkili olarak 

hastanın gereksiz veya olası zarar görme durumundan uzak olması Ģeklinde tanımlanmıĢtır (WHO, 

2017). Son zamanlarda sıklıkla karĢımıza çıkan hasta güvenliği kavramı aslında eski çağlardan itibaren 

adından çokça bahsedilen bir kavramdır. M.Ö. Hammurabi Kanunlarında, ―Hekimin hastasını 

öldürmesi veya tehlikeli bir Ģekilde yaralaması halinde, her iki elinin kesileceği…‖ (Madde 219)  

maddesine yer verilmiĢtir. Ġlerleyen dönemlerde Galen, ―Primum non nocere‖ (önce zarar verme) 

prensibini ortaya koyarak hasta güvenliğini tıbbın yapı taĢlarından biri olarak vurgulamıĢtır. 1883‘te 

Ġngiltere‘de  ―Tıbbi ihmal‖ kavramına kanunlarda yer verilmiĢtir. Bugünkü Modern HemĢireliğin 

kurucusu olan Florance Nightingale ise ― Bir hastanenin hastaya ilk önce zarar vermemeye çalıĢması 

gerekiyor… ―Bir hastanenin yapmaması gereken ilk Ģey mikrop saçmaktır‖ diyerek hasta güvenliği 

kavramına değinmiĢtir(Ovalı, 2010:34). Logo (2017)‘nun yapmıĢ olduğu çalıĢmada hemĢirelerin hasta 

güvenliği alanında geliĢimi Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir; 

1900-1929 yılları arasında hemĢireler güvenlikte, yeni anlaĢılmaya baĢlayan mikrop teorisine 

odaklanmıĢ ve el hijyeninin önemine dikkat çekmiĢtir. Ayrıca o zamanlarda yeni keĢfedilen Ġnsülin‘ in 

kullanımı ve hemĢirelerin hipoglisemiyi önlemeye yönelik alabileceği önlemler ve bu konudaki rolleri 

tartıĢılmıĢtır. 1930-1949 yılları arasında ilaç hatalarını önleme yöntemleri önerilmekle beraber ilaç 

toksisitesini tanımada hemĢirenin rolü kabul edilmiĢtir. 1950-1969 yılları arasında pediatrik güvenlik 

hemĢirelik eğitimine dahil edilmiĢtir. Ayrıca hastane kaynaklı enfeksiyonların kaynakları belirlenmiĢ 

ve hemĢireler bu konuda önleme programları baĢlatmıĢtır. 1970-1989 yılları arasında hasta bakım 

ekipmanları potansiyel tehlike olarak kabul edilmiĢ ve hemĢirelerin arızalı/bozuk ekipmanlarla ilgili 

bildirim prosedürleri geliĢtirmeleri önerilmiĢtir. Ayrıca hemĢirelerin, hataları azaltmak için ilaç 

yönetimi sürecine dahil edilmeleri önerilmiĢtir. Son olarak 1990-2015 yılları arasındaki geliĢimi 

incelendiğinde hastalarda fiziksel tespitinin azaltılması hemĢireliğin önceliği haline gelmiĢ olup, 
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sistemik faktörlerin hatalara katkıda bulunduğu belirlenmiĢ ve hemĢirelik bakımına ― BaĢarısız Olma‖ 

tıbbi performans ölçütü uygulanmıĢtır(Logo, 2017:34-46).  

GeçmiĢte hemĢirelerin hasta güvenliği alanındaki sorumlulukları tıbbi hatalardan kaçınmak, 

hasta düĢmelerini önlemek gibi dar bir açıdan görülmekteydi. Hasta güvenliğinin bu boyutları 

hemĢirelik alanı için önemini korurken hasta güvenliği ve kalitedeki geliĢmenin geniĢliği ve derinliği 

aslında bundan çok daha fazlaydı. HemĢirelerin hasta güvenliğine en kritik katkısı, herhangi bir 

ortamda, hemĢireler tarafından sağlanan bakımda kalitenin diğer sağlık ekibi üyeleri tarafından 

sağlananın çok ötesinde olup birçok boyutuyla koordinasyon ve entegrasyonu sağlama yeteneğidir. Bu 

bütünleĢtirici fonksiyon muhtemelen daha fazla hemĢire sayısının daha az komplikasyon ve mortalite 

oranı ile iliĢkili olduğunun tekrar tekrar keĢfedilmesini sağlayan bir bileĢendir(Mitchell, 2008:20-

24,Tourangeau, 2006:4-8). Hasta güvenliğinde amaç, sağlık hizmeti sunum sürecinde hasta ve 

yakınlarını, sağlık personelini fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyen bir ortam oluĢturarak 

güvenliği sağlayacak önlemleri almaktır. Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak 

Komisyonu (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations-JCAHO) 2017 yılı 

hastane hasta güvenliği hedeflerini; 

 Hasta kimliğinin doğru olarak belirlenmesi, 

 Sağlık çalıĢanları arasındaki iletiĢimin arttırılması, 

 Ġlaç güvenliğinin sağlanması, 

 Tıbbi ekipman alarmlarının duyulmasını ve zamanında yanıtlanmasını sağlayan 

iyileĢtirmeler yapılması, 

 Sağlık bakımıyla iliĢkili enfeksiyon riskinin azaltılması, 

 Hasta güvenliği risklerinin belirlenmesi, 

 Ameliyatlarda geliĢen hataların önlenmesi olarak belirtmiĢtir(JCAHO, 2017).   

 

Sağlık hizmetlerinin giderek karmaĢık bir yapıya dönüĢmesi, geliĢen ve değiĢen sağlık gereksinimleri 

ve sağlık teknolojisindeki hızlı geliĢmeler, hizmeti sunan ve alanlar açısından riskleri de beraberinde 

getirmektedir. Bu risklerden birisi de tıbbi hatalardır. Uluslararası Tıp Enstitüsü tıbbi hatayı; 

―planlanan bir eylemin amaçlandığı gibi tamamlanamaması veya bir amaca ulaĢmak için yanlıĢ planın 

kullanılması‖ olarak tanımlamıĢtır(IOM, 1999:1). Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak 

Komisyonu  ise tıbbi hata kavramını; ―sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan 

bir davranıĢta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın 

zarar görmesi‖ Ģeklinde tanımlamaktadır(JCAHO, 2017). Tıbbi hatalar sağlık bakım sürecinin her 

evresinde ortaya çıkabilmektedir. Bunun sonucu olarak hasta ve çalıĢan memnuniyeti azalmakta, 

bakım kalitesi düĢmekte, sağlık bakım sisteminde güvensizlik ve sağlık bakım maliyetinde artıĢa 

neden olmaktadır (Çınar, 2016:117). Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre her 10 hastadan biri tıbbi hatalara 

maruz kalmaktadır(WHO, 2017). Bu sayı trafik kazası, meme kanseri veya AIDS sebebiyle ölenlerin 

sayısından daha fazladır(Badir ve Herdman, 2008:375-378,Chen ve Li, 2010:152,Ilan ve Fowler, 

2005:2-5).  On binlerce Amerikalı her yıl sağlık kuruluĢlarında kaçınılmaz olarak tıbbi hatalara maruz 

kalmakta bu hatalar nedeniyle yaralanmakta hatta ölmektedir (NCQA, 2017:20). Tıbbi hatalar aynı 

zamanda sağlık maliyetlerinde ve üretkenlik kaybında her yıl 17 milyar dolardan 29 milyar dolara mal 

olmaktadır(NCQA, 2017:20). 

Er ve arkadaĢlarının hemĢirelerin tıbbi hataya neden olan faktörlere yönelik hemĢirelerin görüĢlerini 

incelediği bir çalıĢmada, hemĢireler tarafından en fazla yorgunluk (%78,6), iĢ yükünün fazla olması 

(%75,6), çalıĢma saatlerinin fazla ve çalıĢma sürelerinin uzun olması (%74,8), tecrübesizlik (%72,5), 

stres (%71) ve mesleki bilgi ve becerinin yetersiz olması (%69,5) gibi faktörlerin tıbbi hataya neden 

olduğu belirtilmiĢtir. Protokol ve prosedürlerin yokluğu, anlaĢılır olmaması (%29,8), kayıtların düzenli 

tutulmaması (%33,6) ve nöbet değiĢimlerindeki problemlerin (%31,3) ise tıbbi hataya daha az neden 

olan  faktörler olduğu belirtilmiĢtir(Er ve AltuntaĢ, 2016:136). Zamanının büyük bir çoğunluğunu 

hastayla geçiren tek sağlık bakım profesyoneli hemĢireler olduğu için, hemĢirelerin tıbbi hatalarla 

karĢılaĢma olasılığı da artmaktadır. Tunçel‘in yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada hemĢirelerin %15,3‘ünün 

tıbbi hatalarda bulunduğu ve yapılan tıbbi hatalara iliĢkin yapılması gerekenleri ―bildikleri‖ ancak 

bildikleri oranda ―uygulamadıkları‖ saptanmıĢtır(Tunçel, 2013:60). Benzer bir Ģekilde Alan ve 

Khorshid‘in yaptığı hemĢirelerin tıbbi hataya eğilim düzeylerinin belirlendiği bir çalıĢmada 

hemĢirelerin %34,4‘ünün kendisi veya yakınına yönelik tıbbi hata deneyimlediği, %50,7‘sinin ise tıbbi 
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hata ile karĢılaĢtığı bulunmuĢtur(Alan ve Khorshid, 2016:10). Literatürde hemĢirelerin karĢılaĢtıkları 

tıbbi hatalar ; 

 Bakım standartlarını uygulama/izleme yetersizliği, 

 Ġzlem ve iletiĢim yetersizliği, 

 Kayıt tutma yetersizliği, 

 Değerlendirme ve izlem yetersizliği, 

 Hasta güvenliği ve koruyuculuğu ile ilgili giriĢimlerin yetersizliği vb. olarak 

belirtilmektedir(Ertem vd., 2009:4). 

Hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hataların en aza indirgenmesi,  tıbbi hatalara yol açan kaynakların 

bilinmesiyle mümkün olmaktadır. Bu hataların önlenebilmesi ve görülme riskinin azaltılması için 

erken aĢamada hastaya ulaĢmadan tespit edilmesi hasta zararının önlenmesi açısından son derece 

önemlidir. Aiken ve arkadaĢlarının (2002) yaptığı bir çalıĢmada hemĢirelerin önlenebilir hatalar 

üzerinde kayda değer bir etkisinin olduğu belirtilmekte ve hemĢire sayısının artırılması ile yaĢamı 

tehdit eden koĢullardaki hastaların kurtarılması arasında iliĢkinin olduğu, hemĢirelerin gözetim, erken 

teĢhis ve hayat kurtaran zamanlı müdahalelerle önemli katkı sağladığı ortaya koyulmuĢtur(Aiken vd., 
2002:1987-1993).ICN (International Council of Nurses), hasta güvenliğinin arttırılması için sağlık 

bakım personellerinin profesyonelleĢtirilmesi, eğitimi, performanslarının iyileĢtirilmesi, 

enfeksiyonlarla mücadele edilmesi, güvenli ilaç kullanımı, cihazların güvenliği, klinik uygulamaların 

sağlığa uygun olması ve iyileĢtirilmesi, bakım verilen ortamın sağlıklı olması da dahil olmak üzere 

çevre güvenliği ve risk yönetiminde geniĢ çaplı önlemler alınması, hasta güvenliğinin odak nokta 

olduğu bilimsel bilgi ile geliĢmeye destek sağlayacak altyapı ve sistemlerin bir bütün halinde olması 

gerektiğini vurgulamaktadır(Sayek, 2010:36-37). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, hasta güvenliği uygulamaları hemĢirelik bakımının önemli bir bölümünü 

oluĢturmaktadır(Sayek, 2010:36-37, Mitchell, 2008:20-24 ). Hastanın güvenliğini sağlayan ve zararları 

önleyen uygulamaları tanımlayan çalıĢmaların çoğu mortalite ve morbidite gibi bakımın olumsuz 

sonuçlarına odaklanmıĢtır. HemĢireler, bu tür olumsuz sonuçları azaltacak gözlem ve koordinasyonda 

kritik öneme sahiptir. HemĢirelik bakımının , uygun özbakım ve sağlık durumunun iyileĢtirilmesi gibi 

olumlu kalite göstergelerine olan etkisinin değerlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç 

vardır(Mitchell, 2008:20-24). Bu nedenle hemĢirelerin hasta güvenliğini etkileyen faktörlere karĢı 

dikkatli olmaları, hastalarını değerlendirmeleri, uygulamalarında hasta güvenliğini koruma, 

geliĢtirmeye özen göstermeleri ve bu alanda yenilikçi çalıĢmalar yapmaları  gerekmektedir(Sayek, 

2010:36-37). 
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ABSTRACT 

 

Finding safe and effectual antioxidants from plant sources have been a great effort for recent 

years. Thyme is an aromatic plant known with high antioxidant activity and total phenolic compounds. 

It is widely used to add aroma and flavor to foods. An alternative consumption of thyme is infusing in 

water and drinking as tea. In this study effects of infusion time and temperature on antioxidant and 

phenolic content of thyme tea were investigated. Time and temperature of infusion were chosen as 2, 

4, 6 minutes and 60, 70, 80 °C, respectively. For each infusion trial 100 ml distilled water added in a 

glass beaker and placed in a water bath until reached the infusion temperature, then 1 g of dried thyme 

was placed in water. At the end of specified infusion time solution in glass beaker filtered and thyme 

tea was obtained. Thyme teas were analyzed for antioxidant activity and total phenolic content using 

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and Folin-Coiocalteu methods.  

Both antioxidant activity (45.84±3.55 µmole TE/100ml) and total phenolic content (107.17±9.21 mg 

GAE/100 ml) showed highest values for 6 minute infused sample at 80 °C. For all infusion times, 

antioxidant activity and total phenolic content increased with increasing infusion temperature. Total 

phenolic content of the samples infused 80 °C was found significantly higher than the total phenolic 

content of the samples infused at 60 and 70 °C (p<0.05) for all infusion times. For all infusion 

temperatures, antioxidant activity and total phenolic content increased with increasing infusion times. 

These increases were statistically significant at some of these temperatures. Antioxidant activity values 

for 6 minutes infused samples were 12.69±2.25, 34.03±3.10, 45.84±3.55 µmole TE/100ml for 60 °C, 

70 °C and 80 °C, respectively. For the samples infused at 60 °C and 70 °C the antioxidant capacity 

values of only 2 and 6 minutes infusions were found significantly different, but for the samples 

infused at 80 °C the antioxidant capacity values of all infusion times found significantly different 

(p<0.05). 

Keywords: Thyme tea, infusion, antioxidant activity, total phenolic content 
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Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Kamp ve Piknik Alanları Yer 

Seçiminde CBS Yardımıyla Uygunluk Analizlerinin Yapılması 
 

Pınar GÜLTEKĠN 

Düzce University 

Sertaç KAYA 

Düzce University 

Serir UZUN 

Düzce University 

 

Özet 

Bu çalıĢmada, Düzce ilinin önemli rekreasyon kaynaklarından biri olan Topuk yaylası ve Göleti yakın 

çevresi için, kamp ve piknik aktivitesine uygun alanların belirlenmesinde kriterler geliĢtirilmiĢ ve CBS 

yardımı ile uygunluk analizleri yapılmıĢtır. Uygunluk analizleri kapsamında, kamp ve piknik alanı yer 

seçim kritelerinin belirlenmesi amacı ile çalıĢma alanına iliĢkin doğal ve kültürel peyzaj elemanları 

değerlendirilmiĢ ve CBS ortamında depolanmıĢtır. Doğal peyzaj elemanları olarak eğim grupları, bakı 

grupları, yükseklik grupları, arazi örtüsü, meĢcere kapalılığı, yüzey suları, büyük toprak grupları, 

erozyon derecesi, arazi yetenek snıfları ve kayaç türleri haritaları oluĢturulmuĢtur. Kültürel peyzaj 

elemanları olarak ise yerleĢim yerleri, önemli turizm kaynakları, yollar ve trekking parkurları 

haritalanmıĢtır. Her bir peyzaj elemanına kamp ve piknik alanı yer seçinindeki önem derecesine göre 

1-3 aralığında faktör ağırlığı katsayısı verilmiĢ, her bir elemanın seçilen alt birimlerine ise 1-5 

aralığında puan değerleri verilmiĢtir. Peyzaj elemanlarının ve alt birimlerinin seçimi ve puan değerleri, 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Orman Mühendisliği bölümünden 

10 uzmanın görüĢü dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Uygunluk analizlerinin yapılmasının ardından su 

süreci analizi ve erozyon süreci analizleri yapılarak infiltrasyon derecesinin ve erozyon derecesinin 

yüksek olduğu alanlar saptanarak, peyzajın az, orta ve çok hassas olduğu alanlar belirlenmiĢtir. Peyzaj 

hassasiyetinin çok olduğu ve kamp-piknik uygunluğunun az olduğu alanlar ―uygun olmayan alanlar‖, 

peyzaj hassasiyetinin az uygunluk değerinin orta dereceli olduğu alanlar ―orta dereceli uygun alanlar‖ 

ve peyzaj hassasiyetinin az uygunluğun yüksek olduğu alanlar ―uygun alanlar‖ olarak 3 sınıfta 

haritalanmıĢtır. Sonuç olarak Topuk Yaylası ve Göleti Çevresinde yer alan yaklaĢık 100 km²‘lik alan 

için kamp ve piknik kullanımları açısından uygun, orta derecede uygun ve uygun olmayan alanlar 

belirlenerek plancılara ve yerel karar vericilere kamp ve piknik alanları yer seçiminde yön gösterici bir 

çalıĢma ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

GIS Based Suitability Analysis for Site Selecting Camping ve Picnic Areas in 

Düzce Topuk Plateau and Pond 

Abstract 

In this study, criterias were developed for determining the suitable areas for camping and picnic 

activity for the nearby area of Topuk Plateau and Pond which is one of the important recreational 

resources of Düzce and suitability analyzes were conducted with GIS. Within the scope of suitability 

analyzes, in order to determine the camping and picnic area location selection criteria, natural and 

cultural landscaping elements related to the study area were evaluated and stored by GIS. As natural 

landscape elements, slope groups, hill groups, elevation groups, land cover, stand cover, surface 

waters, large soil groups, erosion grade, land capability classes and rock types maps were created and 

also as cultural landscape elements, settlements, important tourism resources, roads and trekking trails 

were mapped. The factor weighting coefficient is given to each landscape element at 1-3 intervals 

according to the importance of camp and picnic area selection. Following the suitability analyzes, 

water process analysis and erosion process analyzes were carried out to determine the areas where the 

infiltration degree and erosion level were high and the areas where the landscape was low, medium 

and very sensitive. The areas where the landscape sensitivity is high and the camp-picnic suitability is 

low are classified as "inappropriate areas", where the level of less suitable value of the landscape 

sensitivity is moderate, are classified as "moderate suitable areas" and landscaping sensitivity is low 
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and suitability is high are mapped in 3 classes as "suitable areas". As a result, approximately 100 km² 

of area around the Topuk Plateau area will be determined suitable, moderately suitable and unsuitable 

areas for camping and picnic usage. 


