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Kızıl şahinde (Buteo rufiııus) neurocranium kemikleri
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Özet: Kınl şahıııde neuroCJ"aIıİum'u oluşltıran kemiklerın anatomik özellıklerini belirlemek ve di~er araşıırmacıLır;1 k;ıvıuk
s;ığLımak amacıyla hu çalışıııa yarıldı. Çalışmada iki erkek. liç dışi olmak lizere torlam heş ergin kızıl şahıne ail kcnııklcr
değerlendirildi. Araşlırma sonucunda kızıl şahinde os İıııerrarictale'nin hulunmadığı. foramen ımıgnum'ıın hOrlııılılal ııl;ırak
kaf;ılasıııııı basal'ınde şekılleııdiği. iki folltanella'llın yer aldığı ve os frontale'nin os parietale'den daha hıiyıık nldngu ıcsplt
edılnllşıir. Ayrıca. orbita'nın list kenarında bulunan rroeessus supraorhitalis'in erkeklerde d),şilerden y;lkLIŞık IIÇ bı daha Ill.lIn
şekıllendiğİ ve hu durıımun kafiııası ilzerinde erkekler ıle dışilcr arasındaki en belirgin fark olarak göıe l;arptl~1 saptandı.

Anahtar kelımeler: Anatomi. kafatası. kemik, kızıl phin

Bones ofthe neurocranium in red fakon (Bu/eo rufiııus)

Summary: The aim of ıhıs research was to observc an;ıtomıcal features of the neıırocranial hıınes ın red f;ıic{)n and lo pr,ıvıdc
a good hackground for furıher studıes related LO this topic. Bones of the total of fi"e adulıs (:! male. 3 fcıııale) were lIi\e.sllgated ın
the sıııcly. The results hitve showed in red falcon that the interparıetal hone is ahsenl. that foramen magııum ıs preseııı horımlılall) ıın
the hase of the skull. and that there are two fontanella.s and the frontal bone is larger than the parıctal hone. In rL,eiLıicon lıııııT1J\Tr.
the sııpraorbıtal process on ıhe dor.sal ed ge of the orhita in the male sre{;ies has been determineei to he three tımes largn Ih'L11ilLil ın
the fcmale. which. ın faet is the most rrominent differeııee between the male and female bıreis.

Key words Anatomy. bones. red falcoıı. skull

Giriş
Kızıl şahin. Falconiformes takımı içinde ralconidae

familyasına ait bir kuştur. Gaga ucunun çengel gibi aşa-

ğıya doğru kıvrık. üstçene kenarlarının keskin. ayak-

larının anisodaeıyl olup kuvvetli hir mahmuz taşıması ve

avını yakalam;:ıya uyum göstermesi. tırnakların kıvrık ve

sini olması. yanlızca canlı hayv;:ınlarla beslenmesi hu

ı[ırlin en ıipik ö/cIlikleridir (5). Kuşlar. uçmay;:ı iizcl-

kşl11j~ kafa iskeleıine sahiptir (1j.18). Kafatasını oluşturan

kcıııiklerin hir çoğu. yavru yumurtadan çıkmadan veya

çıktıktan bir süre sonra kaynaşıI' ve ergin hayvanlarda

htınları hirhirinden ayırm;:ık oldukça zordur (23.R, 16).

Kafa kemikleri neurocranium ve splanehnocranium

olmak üzere iki hiilümde incclenir (i i,18). Ne-

lIlocranium'u os occipit;:ıle. os sphenoidale, ossa fron-

ıalia. ossa parietalia ve ossa temporalia oluşturur (6). Ka-

natlıl;:ırda condylus occipitalis tck çıkınııdan oluşmu~tur

(.1,14). Orbita, kafatası üzerinde büyük hir yer kaplar

(4.7). Başın en büyük kemiği orhita 'lar arasında hulunan

os fronıalc'dir CL). Uçmayı kol;:ıyla~tırıcı bir faktör obrak

kanatlılarda kafatası kemiklerinde de pncumatization var-

dır (13). Os temporalc'nin PJrs petrasa'sı iç kulağı ihtiva

eder ve bu yapının üzerindeki fenestra ovalis, eo-

lumella'yı taşır (3) Kanatlılarda os interpariet;:ılc hu-

lunmaz (3,4,6.15.16).

Bu ara~tırma, kızıl şahinin neurocr;:ınium 'unu oluş-

turan kemiklerin anatomik özelliklerini helirlenıek ve bu

hayvanlar üzerinde y;:ıpılaeak diğer çalışın;ı!ara kaynak

sağlamak amacıyla yapılmıştır.

I\lateryal ve Metot
Ç;:ılışmada. Milli Parklar ve Av Yah;:ın Hayaıı Gencl

Müdürlüğü tarafından öliim nedenleri araştırılnıak ü/ere

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakliltesi'ne g(inderılcn

beş ergin kızıl şahine aiı kemikler değerlendirıldl. İkısı

crkek üçü di~i olan materyallerin yuımı~ak dokuları kc

miklere zarar vermemek için kontrollii obrak u/ak-

la~tınldı. Ağırlık ölçünıünde Mettlcr marka hassas ıcrazi.

uzunlukların ölçülmesinde de Mituıoyo marka dijital

kumpas kullanıldı. Anatomik terimler için Nomina Ana-

tomica Avium' dan yararlanıldı (i).

Bulgular
;\ra~tınııada kızıl şahinin neUl'oeranıunı'uIllI nluş

turan os frontale (Şekil l-a, 3-a), os parİcıale (Şekil I-b.

3-b), os occipitale (Şekil 2-a) (os basioecipit;ıle. os supra-

occipitale, os exoccipitalc), os tenıporale C)ekil i-c, 2e)

(os squamosum, os sa otica) ve os sphenoidalc (Şekil 2-b)

(os laterosphenoidalc. os hasisphenoid;:ıle. os parasphen\)-

idale) ıneelendi. Dikkatle hakıldığınd;ı ncurocr;lnİııııı'u
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olusturan bazı kemikler arasındaki sınırların belli olduilu. . ~
gözlendi. Şahinin ba) iskeletinin, ınandibula ve os hyo-
idetıııı hari~ ağırlığı ı. erkekıe 7. 13 g, 2. erkekıe 6.46 g,
i. di~icte 6.31\ g, 2. di~ide 6.X5 g Ye 3. dişide 6.57 g olarak

(il~üldü.

Şekıi i Kıııı .~ahınde cranium'un lateral'den göriinii~ii.
Fıgııre I. Lateral view ü1' cranium in red falcon.
a- Os 1'lontale, b- Os parıetale. e- Os temporale, d- Os prcfrontale,
c- Pmc. sııpraorhitalis, 1'- Proe. orbitalis, g- Proc. postorbita!is,
h. Septllm intcrorbiıale, i- Fossa temporalis, j- Proc. otica, k-
Ostiıım pharyngealc.

Şekil 2. Km! şahinde cranium'un ventral'c1en görlinlişii.
FigLJIc 2. Vcnır,ti view or eranıum in red ralcon.
d Os oeeıpiıale. b- Os sphenoidale. c Os tcmporale, d- For.
nıdgnum. c- Condylus oecipitahs.

Neurocraniuın kemiklerinin en büyüğü ()I~ııı ııs
frontale' nin (Şekil i-a, 3.a) faeies dorsalis' inin künveks
olduğu, os parietale'yi nuchal bölgeye iııiği tespit ectildı
Çift olarak hulunan os frontale'nin cranium'un ve fossa
orbiıalis'in dorsal duvarı m oluşturduğu görüldü. Keıniğin
dorsal yüzünün düz olduğu cauda!' c doğru gidiidik~e
üçgen )eklinde genişlediği saptandı Os rmnıale ile (lS pa-
riela1c arasında dorsa!' de 100 derecelik hır ~ı~ının olduğu
ve crisıa nuchalis'İt] os parieıalc ıle os supraon.:ıpıuk
arasında yer aldığı saptandı. Keıniğin apex kısmıııın çok
İyi geliştiği. os prcfrontale' de (Şekil i-d, 3-c) pmeessus
supraorbiıalis'in (Şekil i -c, 3-d) oluşıuğu, hu ı;ıkıntıııın
ayrıca ecıoethınoid'İn oluşturduğu processus orhitalis
(Şekil ı-o ilc de temas halinde hulunduğu ıespit edildi.
Kemiğin caudal kısmının os parietale ile, rostral kısııııııııı
fossa orbita i~erisinde os bcrinıale ve ı), eıhıııoidak ile_
apex' inin ise os nasak ilc eklem oluşturduğu gidcndı

Kızıl şahinin kafatası üzerinde dişi ile crkek ara-
sındaki en helirgin farkın os prcfron ıalc ,de yer alan ve
hulbus oculi'yi konınıa glirevini üstlendiği dü)ünülen
processus supraorbiıalis'in (Şekil i-c, ,i-d) büyüklüğünde
olduğu tespiı edildi. Bu çıkınııııın erkeklerde di~ilcre

Şekil 3. Kızıl şahinde eranıum'un dorsal'dcn ~(il'llıJlIs(1
Figure 3. Dorsal "iew or nanium in red fa\co;ı. '
a- Os rrolıt,tie, lı Os p,trıclale. c- Os prci'ronıalc, Ci .. Pme
supraorbilaiis, e- Proc. postorbIlalis. f- Proe. Olll'd.
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oranla yaklaşık üç kaı daha uzun, eninin ise dişi ve er-
keklertlc hemen hemen aym olduğu saptandı. Proeessus
supr~ıorbitalis' in sağ taraftaki uzunluğu i. erkek tc 14,04
ıllılL. 2. erkekıe ı3.8ı) mm. 1. dişide 5,35 mm, 2. dişide
5.55 mm ve 3. dişide 5.ÔO mm; sol tarafta ise i. erkekte
16. i()mm. 2. erkekte J 5.40 mm. i. dişide 5.20 mm, 2. di-
~ıde 1.7ı) mm ve 3. dişide 6.32 mm olarak iilçüldü.

Neuroeranium'un en geniş yeri (mbita'nın gerisinde
ııs fronlale' nin yan kenarları arası) 1. erkekte 54,0 i mm.
2. erkek te 53JJY mm, I. dişide 51.52 mm, 2. dişide 52,63
Il1m ve 3. dişide 52,12 mm: yüksekliği ise (os frontale'nin
Lıcies dorsalis'i ilc os hasioccipitale'nin alt ucu arası) i.
erkekte 37.15 mm, 2. erkekte ."16,03 mm. i. dişide 36,18
mm. 2. dhide 36.98 mm ve 3. dişide 36,50 mm olarak öl-
(,üldü. Os frontale Lırafmdan oluşturulan iki tarafın
ıııargo supraorbi talis' leri arasındaki uzaklık 1. erkekte
20,19 mm. 2. erkekte i6.96 mm, 1. dişide 16,51 mm, 2.
dişide 16.77 mm ve 3. dişide i6.65 mm olarak ölçüldü.

Rosıral duvarı mcdial' de os cthmoidale ve os pre-
fronıale. dorsal duvarı os frontale ve os prcfrontale. caudal
duvarı ise os frontalc. os laıerosphenoidalc. os quadratum
ve os squamosum tarafından oluştundan orhita'nın do 1'-

somedia!' inde ve hiraz gerisinde foramen nervi 01-
Lıeıorii'nin hulunduğu saptandı. Bu ddiğin önünden haş-
Lıy~ın sukus olfactorius'un ortalama 1.5 cm sonrasında
fmamen orbitonasale medialc'nin sonlandığı görlildü. 01'-
bıta 'mn msırocaudal çapına isahet eden. os frontale' nin
proeessus postorbitalis'i (Şekil 1-g, 3-e) ilc os pre-
frontalc'nin processus supraorbitalis'i (Şekil I-e, 3-d)
arasındaki u/aklık sağ tarafta I. erkekte 13,90 mm, 2. er-
kekıe 14,37 mm. 1. dişide 18.52 mm, 2. dişide 19,12 mm
ve 3. dişide ıtU9 mm; sol tarafta ise i. erkekte 15,17
nım. 2. erkekte 15,04 mm. ı. dişide 20,91 mm, 2. dişide
20.% nım ve 3. dişide i9.90 mm olarak ölçüldü.

Sepnnıı interorhitalc' nin ()ekil i-h) tam ortasında
iki bıtlbus oculi arasnıda oval şekilli bir ddik bulunduğu
giirıildli. Bu deliğin dmsoventral ı;apı I. erkekte 3,96
mnı. 2. erkekte 4.45 ııını. ı. dişide 5,38 mm. 2. dişide
5.74 mm ve 3. dişide 5,55 nını: laterolateral çapı ise ı.
erkekte 6.78 nım. 2. erkekıe ô.35 mnl. I. dişide 8,85 mm.
2. dişide i0.81 mm ve 3. dişide 9. iO nıın olarak ölı;üldıi.

Sepıunı interorbitalc'nin gerisinde ve ortada yer
aLın verticalova! şekilli foramen opticum'un dor-
soventral ı;apı i. erkekte sağda 3,75 mm, solda 3.40 mm:
2. erkekıe sağda 4.63 mm. solda 4,44 mm: I. dişide sağda
4.23 mnı. solda 3.5ô mnL 2. dişide sağda 4,04 mm, solda
4. 16 nım ve ,"1.dişide sağda 4, ıR mm. solda 4.0 i mm ola-
rak iilçüldü. Foramen opticum'un gerisinde yukarıdan
aşağıya doğru sırasıyla foramen nervi trochkaris. 1'0-
r:ınıen nervi abducenti. foranıen nervi oculomotori ve fo-
ranıen nervi ophtalmici'nin bulunduğu saptandı

Çift olarak bulunan os parietale 'nin. Lıfatası la-
vanının caudal kısmınm lateral y:ırısını oluşturduğu ,ap
tandı. Şekli hemen hcmen dikdiirıgene benzeyen kenıığin
eauda!' de os supraocci pitale ile. rostra]' de os rronı;ıie ıle,
latera!'de ise os ıemporalc ile eklem oıu~turduğu giirüldıi
Kalın bir yapıya sahip olan os parietalc'nin dıırsa! yü-
zünün pürüzsüz ve convex olduğu belirlendi.

Cavum cranii'nin uıudal duvarını şekıllendiren o,
lKcipitale (Şekil 2-a): os basioccipitale. os supr~locClpıt;tle
ve os exoccipitalc olmak üzere ü~' kısnı;ı ayrıLırak in-
celendi. Foramen magnum'un (Şekil 2 c). has:ıi'de ve ho-
rizonta1 olarak bulunduğu. deliğin altında aıIas ile eklenı
yapan tek ı;ıkıntllı bir eklem yüzünün yer aldığı saptandı
Foramen magnum'un lateral'inde yan yana Li~'tane delik
bulunduğu gözlendi. Medial'den latera]'e doğru foranıen
nervi vagi et glossopharyngici. foramen caroticus ve ()s
occipitalis ile canım tyıııpanicum'un duvar kısnıı ara-
sında foramen jugulare'nin bulunduğu s~ıpıandı Bu de
liklerin caudal'inde foraml'n nervi hypcıg!ossi'yc ;ıiı delik
ve bu sil1İre ait bir oluğun daha bulunduğu giizlcndi. Fo-
ramt:n magnum'un laterolateral ı;apı I. erkekıe 10.20 nım.
2. erkekte 9.27 mm, I, di~ide 832 mn!. 2. dişide R.ô4 mnı
ve 3. dişide R,5R mm: rostrocaudal çapı ise i. erkekle
6.65 mm. 2. erkekte 739 ilim. i. dişide (1.89 mnı 2. dı-
şide 7,XÔ mm ve 3. dişide 7.1.1 mm olarak i)I~'Lildü.Os llC
cipitalis üzerinde tek hir condylus oecipil;ıiis'in ()ekıl 2-
e) olduğu görüldii. Foramen magnum'u ventrahlen hiraz
daraltan yuvarlak yapıdaki condylus occipitalis' in çapı ı.
erkek te 3.67 mm, 2, erkekte 3. i2 mm. I. dişide 3.74 mnı.
2. dişide 3,39 mm ve 3. dişide 3.55 mm olduğu ijlı;üldLi.
Ortada prominentia cerehellaris'ıen dolayı kaharık. yan-
larda ise çukur olan os supraoccipitale üzerinde ikı ro.
ramcn vena occipiıalis externae'nın bulunduğu giirLildl1
Os supraoccipiıale ilc os sa parietalia arasında ıki kLiı;Lik
delik halinde fontanella'mn var olduğu le'pil edildi.

Çift olarak bulunan os tempıırale (Şekıl i -c, 2-c). o,
squamosum ve ossa otica olmak üzere iki kı"nllla ın-
celendi. Bu kemiğin caVlım eraniı' nin laıer;tl dııı :ll'!/ıı
olu~turduğu ve cavum tympaniea'nın girişini ı~erdiğı giiz-
lendi. Os quadrale iı;in convex eklem ylizleri eıvun)
tympanica'nın rostral kısnıının öıüinde yer aldığı gi1lıildli.
Ossa otica'llIn os prooticum. os opısıhoticunı "e os epı-
oıicum olmak üzere üç kemikten oluştuğu gii/lcndi. OSSd
otica, cranium'un iı;ine kadar uzanır ve os exoecipiıalc, os
parietak ve hasisphenoid arasında kalır. Orificİunı acus-
ticus externus'tan girildiğinde buna bağlı olan columell:)
ile birlikte cavum tympani' nin görüldüğLi saptandı. Tubd
auditiva'mn canım tympani' nin ıabanında ,onlandı~ı gı)-

riildü.
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Fossa temporalis 'in (Şekil ı-i) tamamıyla os squa-

nıl'sunı tarafından olu~turulduğu ve ön üst tarafında pro-

cessus postorhitalis'in bulunduğu saptandı. Os squa-

nıosum'un kafatasının olu~umuna katıldığı, üzerinde os

quadratum'un yerleşmesine mahsus hir eklcm çukuru hu-

lunduğu ve hu ekıem çukurunun dorsal' inde kısa, kalın

hır yapıya sahip olan processus atica'nın (Şekil I-j, 1-[)

var olduğu saptandı. Processus oticum' un os quadratum

ile hirleştiği noktanın rostrodorsarinde foramen nervi

max illl'mandı bularis' İlı bulunduğu gözlendi. Fossa tem-

poralis' in, processus postorhitalis'in ventrar e doğru fazla

ilerlemesi ve processus oticum'un belirgin olması se-

hebiyle derin hir çenıik halini aldığı görüldü.

Cavum cranii 'nin ventral duvarının os sphenoidale

ve os occipitale, lateral duvarının ise os temporalc ta.

rafından olu~tunılduğu belirlendi. Üçgen ~ekJindeki os

sphenoidale (Şekil 2-h), os laterosphenoidalc, os ba-

sıspheııoidale ve os paraspheııoidalc olmak üzere üç kı.

sımda incelendi. Os sphenoidale'nin caudal'de os oc-

cipitale ile, Jaterarde os tcmporalc ile, cranial'de ise os

ptcrygoideum, os palatinum ve os ethmoida!e'nin lamina

perpendicularis'i ilc ekıem olu~turduğu gözlendi. Os

sphenoidale'nin mediarinde tuha auditiva'nın giri~ deliği

OSIJUnı pharyngealc'nin (Şekil i-k) yer aldığı ve bu de-

liğin laterarinde de foramen carotis externa'mn yer aldığı

s<ıptandı Os ıemporalc ilc os spheııoidale arasındaki ek-

lcmde ve ca\"lım tympani' nin rostral' inde foramen

ovalc'nin olduğu gözlcndi. Rostral yüzün merkezinin ya-

kınında fossa hypophysialis'in bulunduğu tespit edildi.

Os parashpenoidalc' nin ön yarısının altlan os palatinum

tarafından kapatıldığı tespit edildi. Os laterosphe-

noidale' nin, os frontale tarafından ventrar e doğru ililüiği

ve orbita' nın caudal alt kısmını oluşturduğu saptandı.

Bulhus oculi'nin büyük şekillenmesine bağlı olarak

os elhmoidalc'nin, orhita'nın ön kısmında şekillendiğı ve

cavum eranii'nin duvarının l'luşulııuna iştirak etmediği

görüldü. Ancak, ince hir kemik yaprak halindeki septunı

iııterorhitale' nin hüyük oranda os ethmoidalc tarafından

oluşıunılduğu saptandı

Tartı~ma ve Sonuç
Çakır (1). Çalışlar (4), Doğuer ve Erençin (6), Kost-

ka ve ark. (IS) ve MeLelland (16)'ın hildirdikleri bul-

gulara paralelolarak yapılan çalışmada kıllı şahinde de

os inıerparietalc'nin bulunnıadığı tespit edildi.

McLdland (I 6) tavukta foramen magnum'un üç-

gene henzer bir şekle sahip olduğunu, Nickcl ve ark. (IS)

foramen nıagnuııı' un güvercinde hasal' de ve horizontaL

ördek ve kazda nuchal bölgede ve vertikal, tavukgıllerde

ıse yukarıdaki türlere göre intermedier bölgede hu-

lunduğunu belirtmiştir. Çakır n) ise kdaynaklarda 1'0-

ramen magnum'un tavukgillerdeki gibi kafatasııı!n uzun

eksenine göre ohlik olarak yerleştiğini, caudovenıra!' e

bakıığını ve yuvarlak hir şekle sahip olduğunu be.

Iirtmiştir. Kızıl şahin' de yapılan çalışmada for~ımen mag.

num'un yuvarlak hir yapıya sahip olduğu ve horimntal

olarak hasa!' de bulunduğu gözlendi.

MeLelland (16) ıavukıa haşın altında buluı:an fl'ssa

subeondylaris'in başın tam flexio'nu esnasında atlas'ın alı

kısmına ulaştığını ve os presphenoidale üZ.eriııde os ptery-

goideunı'un eklemleşmesi için her iki tarafta oval yüz

lerİn yer aldığını hiıdirmi~tir. Yapılan <,:alı~mad~ı kızıl

şahin'de fossa subcondylaris'in çok sığ olduğu belIrlcndi.

Doğuer ve Erençin (6) ilc Gültekin (I i) Lıı ve hr-

dekte 2 adet dclik olarak, Jollie (i 2) güvercınde ıek ve

hiçük hir delik olarak ve McLelland (I 6) ise genç kuş-

larda os supraoccipitale ilc ossa parietalia arasında Coıı-

tanella'nın bulunduğunu belirtmişiir. McLeod ve ark. (17)

genç kuşlarda fontanella'nın zamanla kapandığını, Çakır

n) kelaynaklarda fontanella' nın hulunmadığını hil-

dirmiştir. Çalışmada kızıl ~ahinde os supr,wccipiıale ilc

ossa parietalia arasında iki küçük delık haliııde fon-

tanclla'nın var olduğu tespit edildi,

Chiasson (2) güvercinde, Koch ( 14) yı rtlcı kuşlarda

cavum cranii'nin tavanının geniş ve yassı kemikler ıa

rafından oluşıunılduğunu ve ossa parietalia'nın, kafatası

tavanın büyük kısmını oluşturan os fwntalc' dcn dah~ı

geniş olduğuıııı helirtmiştir. Kı/ıl şahin' de y,ıpıl,ııı ar,ış-

tırmada os frontale' nin l'S parieıalc' den (i<ıha geniş ol-

duğu tespit edildi.

Çakır O) kclaynaklarda cavitas tympanica'nın dor-

solaterarinde ucu öne doğru uzanan processus ıygo-

maticus, caudolatera!'inde processus [laroticus, cra-

niodorsa!' inde ise foramen nervi maxilloındnc!ibularis' in

bulunduğunu helirtmiştir. Çalışmada kıl.ll şahinde cavilas

tympanica'nın dorsolatera!'inde processus oıic:ı'nın var

olduğu ve bu çıkıntının os quadratum ile birleştiği nok-

tanın craniodorsal'inde foramen nervi maxillomandihu.

laris'in bulunduğu gözlendi.

King ve McLelland (11) hirçok kuş türünde os pre

frontale'nin sınırlarının belli olduğunu ve os frontale ilc

hirleşmediğini, Çakır (1) kelaynaklarda os prdrnnl:llc'nin

büyük olmadığını, os frontale ile os nasalc' dcn gelen ikı

yandaki uzantılarla kemikselolarak hirlcşıiğıni. (in ucun-

da da kısa hir çıkıntıolan processus orhiıalis'in bu-

lunduğunu belirtmiştir. Araştırmada, şahinde Kl'SILı ve

ark. (15)'nın belirttiği gibi os prcfrontale'nin çok iyi ge

Iiştiği ve processus supraorbitalis ile processus orbitalis

olmak üzere iki çıkıntıya sahip olduğu saptandı
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Km] şahinin neurocraniuııı'u incelenerek konu

ile ı1gilcnen araştlnlıacılara yardımcı olunmaya ça-

lışılmıştır. Şahinin sadece ncurocranium'una bakarak cin-

siyeıi hakkında fikir edinilchileceği ortaya konmuştur.
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