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KONGR PROGRAMI
NOT:





Sunum süresi her bildiri için 15 dakikadır.
Otuurm baĢkanı istediği zaman ara verebilir.
Sunumlar skype üzerinden ve power point ile anlatılacaktır. Her oturum için SKYPE gurubu oluĢturulacaktır. Sunum yapan katılımcı ekranın
diğer katılımcılar ile paylaĢacaktır.

 (skype ile aradığımızda aĢağıda sağ köĢede iki tane üst üste kareden ekranı paylaĢ yapılacaktır.)
BALKAN ZĠRVESĠ
3. ULUSLARARASI SOSYAL BĠLĠMLER KONGRESĠ
3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BĠLĠMLER KONGRESĠ
28 KASIM 2020 – EDĠRNE

28 KASIM 2020
UBAK 1
OTURUM 1

UBAK 2

UBAK 3

OTURUM 1

OTURUM 1

10:00 - 13:00

10:00 – 13:00

OTURUM BAġKANI: DOÇ. DR. MELEK
AKDOĞAN GEDĠK

OTURUM BAġKANI: AMANEH
MANAFİDİZAJİ

OTURUM BAġKANI: DR. MEHDĠ
MESKĠNĠ HEYDARLOU

DR. AJAY SOLKHE
VIKRAM SINGH
DR.SMITI JHAJJ

DR. COġKUN DOĞAN

MOHAMMED MUQTADIR
BHUMIKA SHARMA
AKASH BHATI

10:00 - 13:00

EMERGING TRENDS IN BUSINESS &
MANAGEMENT-Issues, Opportunities &
Challenges

Bir Ġnsan Eylemi Olarak Çeviri

Construction Equipments: With Reference To
Escorts Construction Equipment
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DR. ALI UMAR AHMAD
UMAR MUHAMMAD DABACHI
DR. SURAYA MAHMOOD
DR. AHMAD TIJJANI ABDULLAHI

DR. COġKUN DOĞAN
Çevirinin Toplumsal DönüĢüm Rolü

Atık Lastiklerden Elde Edilen Siyah Karbonun
Bitümün Kıvamına Ve Sıcaklık Hassasiyetine
Etkisi

The Influence Of Agriculture, Energy Prices, Trade
Openness, And Foreign Direct Investment On
Economic Growth: Evidence From OPEC Countries
DR. SENEM K. DIġKAYA
Korona Virüsü Sürecinde Araba Piyasasında
Asimetrik Enformasyon Çözümlemesi

DOÇ. DR. TACETTĠN GEÇKĠL
ÖĞR. GÖR. ZÜLFÜKAR AKSAĞAN
DR. ÖĞRENCĠSĠ CEREN BEYZA ĠNCE

OSMAN KÂMĠL ÇORBACI
CAVĠT ERDEM
Balkan Ülkelerinin Din Eğitimine BakıĢı

DOÇ. DR. TACETTĠN GEÇKĠL
DR. ÖĞRENCĠSĠ CEREN BEYZA ĠNCE
ÖĞR. GÖR. ZÜLFÜKAR AKSAĞAN
FATMA ZEHRA KIZILET

Atık LDPE Katkısının Bitümlü Sıcak
KarıĢımların Marshall Stabilitesi
Üzerindeki Etkileri
DR. SENEM K. DIġKAYA
Uluslararası Sermaye Hareketleri Ve Ekonomik
Büyüme

ARġ. GÖR. DR. ALĠ EROL
Vergilendirme Yetkisi Ve Kullanımı

HAKAN ÖZKAN
CAVĠT ERDEM

EBRU GEZO
DOÇ. DR. ĠLHAME AMĠRALĠ

Balkan Ve Avrupa Ülkelerinde Din Eğitimi
YaklaĢımları

Ġkinci Tip Fredholm Ġntegral Denkleminin
YaklaĢık Çözümü Ġçin Bubnov-Galerkin
Yönteminin Kullanılması Üzerine

OSMAN KÂMĠL ÇORBACI
HAKAN ÖZKAN

SUDE AKSARAY
SERENAY AKGÜN
NĠHAL ARI KORKUSUZ
MEHMET EMĠN KORKUSUZ

Balkanlardaki Din Eğitimi: Benzer Ġnançlarda
Farklı Uygulamalar

ARġ. GÖR. DR. ALĠ EROL
Türkiye’nin Taraf Olduğu Çifte Vergilendirmeyi
Önleme AnlaĢmaları

NAZĠF KUTAY ERDEN
DOÇ. DR. GÖKSEL GÖKER
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nın Kurumsal
Ġmaj Algısının Akademisyenler Örneğinde
Ġncelenmesi

Kablosuz Veri Aktarımı Ve Flex Sensör
Kullanılarak Öğrenebilen Protez El
Tasarımının GeliĢtirilmesi
ALPSENCER ÖZDEMĠR
UTKU KUġ
NĠHAL ARI KORKUSUZ
MEHMET EMĠN KORKUSUZ

Yakın Kızılötesi IĢınlarla Damar
Görüntüleme Cihazı Tasarımı

BALKAN ZĠRVESĠ
3. ULUSLARARASI SOSYAL BĠLĠMLER KONGRESĠ
3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BĠLĠMLER KONGRESĠ
28-29 Kasım 2020- EDĠRNE
DOÇ. DR. MELEK AKDOĞAN GEDĠK

NAZĠF KUTAY ERDEN

YÜKSEK ĠÇ MĠMAR AYSU SARI ÇETĠN

Vergi Afları Ve Türkiye’de Vergi Aflarının
Değerlendirilmesi

Pandemi Sürecinde Maske Kullanımının
Günlük Sözlü ĠletiĢime Etkisi Üzerine Bir
ÇalıĢma

Ġslam Dünyasında Kudüs Ve Selahaddin
Eyyübi

DOÇ. DR. MELEK AKDOĞAN GEDĠK

ANAR BABJANOVA

YÜKSEK ĠÇ MĠMAR AYSU SARI ÇETĠN

Türkiye’de Kalkınma Carilerinin Ekonomik
Büyüme Üzerindeki Etkisi

Masalların Dil Öğretimindeki Yeri

DR. HARUN KARAKAVUZ

DOKTORA ÖĞRENCĠSĠ .ĠBRAHĠM COZĠÇ

Covid-19 Pandemisinin Havayolu ĠĢletmeleri
Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir AraĢtırma

Bosna Hersek’te Ġmam Birgivi’nin Et-Tarîkatu’lMuhammediyye Ve Vasiyetname Adlı Eserleri
Hakkındadır

Mekanların Bütünlüğü Ve Mekanlar Arası
Bağlantılar
ASSIS. PROF.K.R.PADMA
K.R.DON

DR. HARUN KARAKAVUZ
DOÇ. DR. NALAN ERGÜN

NAZAN KAYTEZ
SAFĠYYE MUTLU

How Are Performance Appraisal Systems
Institutionalized? An Analysis In The Context
Of Micro-Institutional Theory

Özel Eğitim Dersinin Özel Gereksinimli Bireylere
Yönelik Tutuma Etkisi

TARANA AZIMOVA PHD

SAID OUSSOU

Risk- Adjusted Performance of Mutual Funds,
Evidence from Borsa Istanbul.

Promoting Learner Autonomy: The Case Of
Moroccan Secondary EFL Teachers

DR. ÖĞR. ÜYESĠ MUSTAFA ÖZYEġĠL

GÜLDEN AYNACI
The Performance of Technical Analysis on
Cryptocurrencies. A Research on Selected
Cryptocurrencies

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Esenlik
Ġle Üniversite YaĢamı Arasındaki ĠliĢki

Synergestic Effect Of TiO2 With
Nanoparticles Exhibiting Photocatalytic
And Antimicrobial Activity
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PROF.DR. ALI ACAR
Kamuda ÇalıĢan Personelin Verimliliği Üzerinde
Presenteizm Faktörünün Yansımaları Üzerine Bir
inceleme

PROF. DR. ERGÜN KOCA
PROF. DR. AYġEN KOCA
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Görüntüsel Göstergeler Yoluyla Kültür Aktarımı:
“Yedi Ġklim” Türkçe Öğretim Seti Örneği

PROF.DR. ALI ACAR
Tüketim Faaliyetlerinde Doğal (YeĢil) Ürünlerin
Kullanılması

UBAK 1

UBAK2

UBAK 3

OTURUM 2
14: 00 - 17: 00

OTURUM 2
14: 00 – 17 : 00

OTURUM 2
14: 00 - 17: 00

OTURUM BAġKANI:KHORRAM
MANAFİDİZAJİ

OTURUM BAġKANI: DR. LEMAN KUZU

OTURUM BAġKANI: DR. MEHDĠ
MESKĠNĠ HEYDARLOU

DR. ÖĞR. ÜYESĠ GÜLDANE ZENGĠN
DR. ÖĞR. ÜYESĠ A. MÜCAHĠD ZENGĠN

DR. AZĠZA SYZDYKOVA

DR. ÖĞR. ÜYESĠ ABDURRAHMAN EKĠCĠ
PROF. DR. HASAN YILMAZ
DOÇ. DR. YUNUS EMRE BEYHAN

Covid 19 Pandemi Sürecinde Sağlık
ĠletiĢimi: Sağlık Bakanlığının Instagram
PaylaĢımları Üzerine Bir Ġçerik Analizi
DR. ÖĞR. ÜYESĠ A. MÜCAHĠD ZENGĠN
DR. ÖĞR. ÜYESĠ GÜLDANE ZENGĠN

Kazakistan’da Yenilikçi GeliĢim Ve AraĢtırma
Faaliyetlerinin Analizi

Ġnsanlarda Ve Buzağılarda Cryptosporıdıosıs
Yaygınlığının Farklı Yöntemlerle AraĢtırılması
ARMAĞAN ÖRKĠ

UZM. DR. UTKU DÖNEM GÜNDOĞDU

Postkolonyal Feminizm ve Uluslararası ĠliĢkiler

Bir Anket ÇalıĢması: Kolon Kanserli Hastaların
Sağlıklı Beslenmeye ĠliĢkin Tutum Ölçeği Ġle
Değerlendirilmesi

BHUMIKA SHARMA
NAMRATA BALI

ARġ. GÖR., PINAR DOĞAN
DR. ÖĞRETĠM ÜYESĠ, ATĠYE KARAKUL

Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Marka
ĠletiĢimi: Instagram Örneği

PROF. DĠDEM ATĠġ
Gagavuzeli Türklerinin Dokuma Sanatı

A Study of Impact Of Covid-19 Vis-À-Vis
Reproductive Rights Of Women

Term Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alma
ĠĢlemi Sırasında Uygulanan NonFarmakolojik Yöntemlerin Ağrıya Etkisi
Ġle Ġlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin
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Ġncelenmesi
DR. ÖĞRETĠM ÜYESĠ N. HANZADE URALMAN
DR. ÖĞRETĠM ÜYESĠ DENĠZ AKÇAY

Covid-19 Sonrası Türkiye’de Sanat
Galerilerinin Sosyal Medya Kullanımı
DR. ÖĞRETĠM ÜYESĠ DENĠZ AKÇAY
DR. ÖĞRETĠM ÜYESĠ ÖZGÜR EVREN ARIK
Pandemi Döneminde Distopik Anlatılar
Bağlamında Bilgi Ve Yaratıcılığı Önemi:
Platform Filmi Üzerine Bir Ġnceleme
DR. ÖĞR. ÜYESĠ ASMAA YOUNĠS
Eyyüb Aleyhisselam’ ın Kıssasındaki Bilimsel
Mucizeler

YEġĠM BAYINDIRCI
Ġnsan Kaynakları Eğitiminin ÇalıĢanların Ġç
Ve DıĢ Motivasyonları Üzerindeki Etkisi

NURTEN A. IġIK
UFUK MEMĠġ
Opere Toksik Multinodular Guatr
Hastalarında Komplikasyon ve Majör
Depresyon Sıklığı

ASSOC. PROF. SEVINJ RUINTAN

GÜNCEL ÖZTÜRK

Review Of The Work Of The Minsk Group
Co-Chairs In The Context Of Azerbaijan’s
Operation To Force Armenia To Make Peace

Gögüs Büyütme Operasyonu Geçiren
Kadınlarda Sosyal Medya Kullanımı, Benlik ve
Beden Algısı

MUSTAFA YILMAZ
FAHRĠ ATASOY

GÜLDEN AYNACI

Bilgi Güvenliği Açısından Endüstri 4.0, Büyük
Veri Ve Nesnelerin Ġnterneti

Postpartum Dönemde Mastit Bilinci Ve
Anne Sütü Vermeye Direnç Arasındaki
ĠliĢki

DR. PINAR DOĞANAY

HASAN GÖK

UZMA AYAZ

Rodoscuklu Tereke Sahipleri Hakkında Bazı
Değerlendirmeler (1785-1790)

Orta Asya’da YaĢanan Etnik Sorunlar

AYġE NUR SEZA USLU

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA FATĠH YÜCEL
ARġ.GÖR. MEVLÜT ÜZÜLMEZ
ALKAN KOTRO

Genetic Variability, Association And
Diversity Study Among The Sunflower
Genotypes At Seedling Stage Based On
Different Morpho-Physiological
Parameters Under Polyethylene Glycol
Induced Stress
DR. SAZADA SIDDIQUI

Kur’an’da Esmâü’l-Hüsnâ Çerçevesinde
Allah’ın Merhameti Ve Gazabı

Koronavirüs (Covid 19) Salgının Havayolu
Yolcularının UçuĢ Ġsteklerine Etkisi Ġle
Yolcular Tarafından Algılanan Koronavirüs
Tehdidi Ve Yolcuların Havayolu Ġle Seyahat
Etme Niyetlerinin UçuĢ Amacı, UçuĢ Sıklığı Ve

Genotoxic and Allelopathic Effect of
Aqueous Extract of Acacia nilotica on PMC
of Vegetable Crop Pisum Sativum L
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Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Gösterdiği
Farklılıkların Ġncelenmesi
DR. ÖĞR. ÜYESĠ GÜLHAN GÖKÇE CERAN
YILDIRIM
Gerçeğin Kıskacından KurtulamamıĢ
Sürrealist Ressamların Psikanalitik Yorumu:
Salvador Dali Örneği
HALLA AL MALLAH
The Situation Of Syrian Refugees Journalists
In The Host Socities And Asylum Countries

YEġĠM AVUNDUK
ĠĢ Motivasyonunun ĠĢ Performansı Üzerine Etkisi

AHU ALEV ABACI BAYAR
SELMA BOYACI
KırĢehir Ġlinde Bazı Meyve Bahçelerinin
Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

DR. EMĠN GĠTMEZ
Sosyal YardımlaĢma Ve DayanıĢma Vakıfları
Ġçin Yeni Bir Kurumsal Model
RĠFAT YILDIZ
Tâcuddin Es-Sübkî’nin Usûl AnlayıĢına Göre
Münasip Vasıf Maslahat ĠliĢkisi
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İÇİNDEKİLER
KONGRE KÜNYESĠ
BĠLĠM VE DANIġMA KURULU
KONGRE PROGRAMI
ĠÇĠNDEKĠLER
SÖZLÜ SUNULMUġ BĠLDĠRĠ TAM METĠNLERĠ
Tacettin Geçkil & Ceren Beyza Ġnce & Zülfükar Aksağan & Fatma Zehra Kızılet
ATIK LDPE KATKISININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN MARSHALL STABİLİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Tacettin Geçkilv & Zülfükar Aksağan & Ceren Beyza Ġnce

1

ATIK LASTİKLERDEN ELDE EDİLEN SİYAH KARBONUN BİTÜMÜN KIVAMINA VE
SICAKLIK HASSASİYETİNE ETKİSİ
Ebru GEZO & Ġlhame AMĠRALĠ

12

İKİNCİ TİP FREDHOLM İNTEGRAL DENKLEMİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMÜ İÇİN BUBNOVGALERKİN YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE
Utku Dönem Gündoğdu
BİR ANKET ÇALIŞMASI: KOLON KANSERLİ HASTALARIN SAĞLIKLI BESLENMEYE
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ÖZET
Bu çalışmada, atık plastik çeşitlerinden biri olan düşük yoğunluklu polietilen (LDPE)’nin,
bitümlü sıcak karışım (BSK)’ların performans özelliklerinden biri olan Marshall stabilitesi
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak bitüm ile TEOA arasında kimyasal bir
etkileşim sağlamak amacıyla, B 70/100 penetrasyon sınıflı saf bitüme ağırlıkça %2,5
Trietanolamin (TEOA) kimyasalı eklendi. Daha sonra, bitüm-TEOA karışımına ağırlıkça %1,
2, 3, 4 ve 5 oranlarında LDPE eklenerek modifiye bitümler elde edildi. Saf ve modifiye
bitümlerin fiziksel özellikleri penetrasyon, yumuşama noktası ve düktilite testleri ile
belirlendi. Çalışmanın ikinci aşamasında, saf bitüm ve agrega kullanılarak Marshall dizayn
yöntemine göre karışımın optimum bitüm içeriği (obi) belirlendi. Katkılı karışım numuneleri
hazırlanırken bu obi oranı esas alınarak karışım numuneleri hazırlandı. Hazırlanan karışım
numuneleri, Marshall stabilite deneyine tabi tutuldu. Deney sonucunda, LDPE katkılı karışım
numunelerinin, saf karışım numunesine göre stabilite değerlerinin %39,8’e kadar artış
gösterdiği ve en yüksek stabilite değerinin %4 LDPE katkılı karışımda olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Bitüm, LDPE, modifiye bitüm, bitümlü sıcak karışım, Marshall
stabilitesi.
1. GĠRĠġ
Günümüzde plastikler, taşıma poşetlerinden saklama kaplarına kadar birçok alanda
kullanılmaktadır. Yapım kolaylığı ve maliyet uygunluğu sebebiyle plastik üretim ve kullanımı
dünyada son yıllarda hızla artış göstermektedir. Bu artışla beraber doğada birçok plastik
atıklarının oluşması ve ciddi çevre sorunlarının meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu
sebeple, atık plastiklerin geri kazanımı konusu son yıllarda daha çok ön plana çıkmıştır. Atık
plastiklerin, geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılması, hem çevre kirliliğini büyük oranda
azaltacak, hem de ekonomik olarak büyük oranda faydalar sağlayacaktır [1-3].
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Bu çalışmada, karayolu mühendisliğinde bir kaplama çeşidi olan bitümlü sıcak karışım
(BSK) kaplamalarda, atık plastiklerin bir katkı malzemesi olarak kullanımının etkisini
araştırılmıştır.
BSK kaplamalar, agrega ve bitümlü bağlayıcı olmak üzere başlıca iki ana malzemeden
meydana gelmektedir. Sıcak karışımda büyük oranda bulunan agrega; karışımın içsel
sürtünme direncini ve stabilitesini sağlarken, bitüm ise agrega tanelerinin arasını doldurarak
tanelerin birbirine bağlanmasını ve trafik yükleri altında kaplamanın dağılmasını
önlemektedir [4,5].
Kaplamalarda hizmet ömrü boyunca trafik, çevre ve iklim koşulları sebebiyle çeşitli
bozulmalar meydana gelmektedir. Tekerlek izi deformasyonu, düşük sıcaklık çatlağı, yorulma
çatlağı ve sudan kaynaklı hasarlar en sık görülen bozulma çeşitleridir. Bozulmaların meydana
gelmesinin başlıca sebepleri ise, yapım ve tasarım hataları, iklim ve çevresel faktörler ve
trafik etkileri olarak sıralanabilir [5,6].
Kaplamalarda meydana gelen bu deformasyonları azaltmak ve kaplamaların
performans özelliklerini geliştirerek hizmet ömrünü artırmak amacıyla bitüm ve BSK’larda
çeşitli katkı (polimerler, siyah karbon, kauçuk, çeşitli yağlar ve fillerler) malzemeleri
kullanılmaktadır [6-8]. Karayolu mühendisliğinde sıklıkla kullanılan polimer malzemelerin
başında atık plastikler gelmektedir. Atık plastik grubu içerisinde en çok kullanılanlar ise
düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), polietilen
tereftalat (PET/PETE), etilen-vinil-asetat (EVA) ve stiren-butadien-stiren (SBS)’dir [7,8].
Bu çalışmada, atık bir plastik olan LDPE’nin, BSK’ların önemli performans
özelliklerinden biri olan Marshall stabilitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Çalışmada, Elazığ Karayolları Asfalt Şantiyesinden temin edilen saf B 70/ 100
penetrasyon sınıflı bitüm kullanılmıştır. Saf bitümün fiziksel özellikleri Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. B 70/100 sınıflı saf bitümün fiziksel özellikleri
Deney
Penetrasyon (0.1 mm)
Yumuşama noktası (°C)
Düktilite (cm)
Parlama noktası (°C)
Özgül ağırlık (gr/cm3)
Penetrasyon indeksi (PI)
Kütle kaybı
Karıştırma sıcaklığı (°C)
Sıkıştırma sıcaklığı (°C)
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Bitüm ile LDPE arasında kimyasal bir reaksiyon oluşturmak amacıyla, daha önce
hiçbir çalışmada kullanılmamış olan TEOA kimyasalı kullanılmıştır. TEOA’nın özellikleri
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. TEOA’nın kimyasal özellikleri [5]
Özellik
Kimyasal formül
Molar kütle
Kaynama noktası (°C)
Yoğunluk (gr/cm3)
Yapı

TEOA
C6H15NO3
149.19 gr/mol
335.4 (°C)
1.12 gr/cm3
Bazik

Katkı malzemesi olarak Bursa- SÖZAL Kimya LTD.ŞTİ.’den temin edilen atık LDPE
kullanılmıştır. LDPE’nin kimyasal özellikleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. LDPE’nin kimyasal özellikleri [9,10]
Özellik
Yoğunluk (gr/cm3)
Sertlik (D)
Erime noktası (°C)
Çekme dayanımı (MPa)
Elastik modül (GPa)
Uzama (%)

LDPE
0,910-0,925
41-46
105-115 °C
7-40
0,07-0,3
90-800

Çalışmada, karışım tasarımında kırma taş kalker agregası kullanılmıştır. Kullanılan
agreganın fiziksel özellikleri Tablo 4’de, agrega gradasyonu ise Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 4. Agreganın fiziksel özellikleri
Deney
Kaba agrega zahiri özgül ağırlık (gr/cm3)
Kaba agrega hacim özgül ağırlık (gr/cm3)
Kaba agrega su emme yüzdesi
İnce agrega zahiri özgül ağırlık (gr/cm3)
İnce agrega hacim özgül ağırlık (gr/cm3)
İnce agrega su emme yüzdesi
Filler zahiri özgül ağırlık (gr/cm3)
Aşınma kaybı, Los Angeles (%)
Donma kaybı (%)
Yassı ve uzun daneler (%)
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Tablo 5. Agrega gradasyonu
Elek no (mm)

19

12,5

9,5

4,75

2,36

1,18

0,6

0,3

0,15

0,075

Geçen (%)

100

94

84

58

35

22

16

12

8

5

2.2. Metot
2.2.1. Modifiye Bitüm Numunelerinin Hazırlanması
Çalışmada, modifiye bitümler elde etmek amacıyla, ilk olarak saf bitüm 160 °C
sıcaklığa kadar ısıtıldı ve ağırlıkça %2,5 TEOA ilave edilerek 500 devirde 10 dakika boyunca
aynı sıcaklıkta karıştırma işlemi tabi tutuldu. Daha sonra, bitüm ağırlığının %1, 2, 3, 4 ve 5
oranlarında LDPE ilave edilerek, 1000 devirde 50 dakika boyunca aynı sıcaklıkta karıştırma
işlemi devam ettirildi. Tüm modifiye bitümlerin hazırlanmasında aynı işlem sırası takip
edildi.
Çalışmada kullanılan saf ve modifiye bitümler sırasıyla B, B+%1L, B+%2L, B+%3L,
B+%4L ve B+%5Lolarak kodlanmıştır.

2.2.2. Modifiye KarıĢım Numunelerinin Hazırlanması
Atık LDPE’nin BSK’ların performans özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek
amacıyla saf ve modifiye bitümler ile ASTM D1559'a göre Marshall dizayn yöntemi
kullanılarak sıcak karışım numuneleri hazırlanmıştır. Bu amaçla, ilk olarak saf bitüm
kullanılarak karışım tasarımı için gerekli olan optimum bitüm içeriği (obi) belirlenmiştir.
Belirlenen obi esas alınarak, karışım testlerinde kullanılmak üzere saf ve modifiye karışım
numuneleri hazırlanmıştır. Her bir saf numunenin hazırlanması için, bitüm ve 1200 gr agrega
sırasıyla 163 oC ve 165 oC sıcaklıkta ısıtılmıştır. Bitüm ve agrega karıştırma sıcaklığında
karıştırıldıktan sonra, 457 mm yüksekten serbest düşen tokmak ile her bir yüzeyine 75,
toplamda 150 darbe uygulanarak sıkıştırma sıcaklığında sıkıştırılmıştır. Benzer şekilde,
modifiye bitümlerin karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıkları esas alınarak, modifiye karışım
numuneleri hazırlanmıştır.
Çalışmada, saf ve modifiye karışımlar yine sırasıyla B, B+%1L, B+%2L, B+%3L,
B+%4L ve B+%5L olarak kodlanmıştır.
3. DENEYSEL YÖNTEM
3.1. Bağlayıcıların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Çalışmada, saf ve modifiye bitümlerin fiziksel özellikleri penetrasyon, yumuşama
noktası ve düktilite testleri ile belirlenmiştir. Ayrıca, tüm bağlayıcıların sıcaklığa karşı
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hassasiyetinin bir ölçüsü olan penetrasyon indeksi (PI) değerleri de bağıntı (1) yardımıyla
hesaplanmıştır.
PI 

1952  500  log( Pen25 )  20  SP
50  log( Pen25 )  SP  120

(1)

Denklem 1’de yer alan Pen25, 25 oC’deki penetrasyon değerini, SP ise yumuşama
noktası değerini ifade etmektedir. PI değerinin artması, sıcaklık hassasiyetinin azaldığını ve
bağlayıcının sertliğinin arttığını göstermektedir [5].

3.2. KarıĢımların Marshall Stabilite Deneyine Tabi Tutulması
ASTM D 1559 standardına göre uygulanan bu deneyde stabilite, karışımın
deformasyona karşı koyabildiği maksimum dayanımı, akma ise maksimum yüke ulaştığı anda
numunede meydana gelen düşey deformasyonu ölçmektedir. Deneye başlamadan önce
numunelerin gerekli ölçü ve ağırlıkları alınır ve 60±1 °C sıcaklıktaki su banyosunda
numuneler 30-40 dakika kadar bekletilir. Süre sonunda sudan çıkarılan numuneler kırma
çenesine yerleştirilir ve numuneye 50±2 mm/dakika hızla yükleme yapılır. Deney esnasında
numunenin kırıldığı andaki stabilitesi ve akma değeri kaydedilir. Elde edilen stabilite ve akma
değerlerinin ortalaması alınarak kaydedilir ve bu şekilde değerler belirlenmiş olur. Deneyde
standart numune yüksekliği 63,5 mm kabul edilir fakat farklı yüksekliklere sahip
numunelerde bağıntı (2) yardımıyla stabilite düzeltme katsayıları hesaplanır [4].
c = 5.24 x e(-0.0258xh)

(2)

Bağıntıda c; düzeltme katsayısı, h; numune yüksekliğini göstermektedir. [38]. Deney
bitiminde, BSK’ların sertliğinin ve deformasyona karşı direncinin bir göstergesi olarak kabul
edilen Marshall katsayısı (MQ) değeri de hesaplanabilmektedir. MQ, stabilite değerinin akma
değerine oranlanmasıyla elde edilmektedir [11].

4. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME
4.1. Bağlayıcıların Geleneksel Test Sonuçları
Atık LDPE’nin bitümün fiziksel özelliklerindeki etkisini belirlemek amacıyla saf ve
modifiye bitümler geleneksel testlere tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, tüm bağlayıcıların
sıcaklığa karşı duyarlılıkları da tespit edilmiştir. Saf ve LDPE modifiyeli bağlayıcıların
geleneksel test sonuçları ve sıcaklık hassasiyeti değerleri Tablo 6’da, katkı miktarı ile
bağlayıcıların penetrasyon ve yumuşama noktası değerlerinde meydana gelen değişim ise
Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir.
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Tablo 6. Bağlayıcıların geleneksel test sonuçları
Bağlayıcı Türü
Deneyler

B

B+%1L

B+%2L

B+%3L

B+%4L

B+%5L

Penetrasyon

88

75,9

65,6

64,5

58,1

56,9

Yumuşama Noktası

46,8

49,3

51,5

52,8

57,4

59,2

Düktilite

117

112

108

106

101

99

PI

-0,63

-0,34

-0,17

0,11

0,88

1,20

ġekil 1. Bağlayıcıların penetrasyon deney sonuçları

ġekil 2. Bağlayıcıların yumuşama noktası deney sonuçları
Şekil 1 ve Şekil 2’de görüldüğü gibi LDPE ilavesiyle modifiye bitümlerin penetrasyon
değerlerinde düzenli bir azalma, yumuşama noktası değerlerinde ise düzenli bir artış meydana
gelmiştir. Ayrıca bağlayıcıların penetrasyon deney sonuçlarının, yumuşama noktası deney
sonuçlarıyla paralellik gösterdiğini de söylemek mümkündür. Penetrasyon değerindeki bu
azalma, bağlayıcıların sertleştiğini ifade etmektedir. Aynı şekilde yumuşama noktası
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değerlerindeki artış da bu sonucu doğrular nitelikte olup, bağlayıcıların daha sıcak iklim
bölgelerinde kullanılabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
Bağlayıcıların düktilite deney sonuçları Şekil 3’de, katkı oranı ile PI değerlerindeki
değişim ise Şekil 4’de verilmiştir.

ġekil 3. Bağlayıcıların düktilite deney sonuçları
Şekil 3 incelendiğinde, LDPE katkı oranının artışıyla bağlayıcıların düktilite
değerlerinde düzenli bir azalma meydana geldiği görülmektedir. Düktilite, bitümlü
bağlayıcıların uzama kabiliyetinin bir ölçüsü olarak tanımlamaktadır. Bu durumda LDPE
katkısıyla bağlayıcıların uzama kabiliyetinin azalmaya başladığını ve sertleşmeye
eğilimlerinin olduğunu söylemek mümkündür.
Şekil 4’de, saf ve LDPE modifiyeli bağlayıcıların PI değerleri incelendiğinde, katkı
oranının artışıyla PI değerlerinin arttığı görülmektedir. PI değerinin artış göstermesi,
bağlayıcıların sıcaklığa karşı hassasiyetinin azaldığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar
değerlendirildiğinde, sıcaklık hassasiyetinin en az olduğu bağlayıcının %5 LDPE katkılı
bağlayıcı olduğu görülmektedir.

ġekil 4. Bağlayıcıların PI değerleri
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4.2. KarıĢımların Marshall Stabilite ve Akma Deney Sonuçları
B 70/100 saf bağlayıcılı karışım numunesinin obi oranını belirlemek amacıyla,
karışımda kullanılacak olan agrega miktarı sabit tutularak, agrega ağırlığının %4 - %4,5 - %5
- %5,5 - %6 - %6,5 oranlarında bitüm eklenerek karışım numuneleri hazırlanmıştır.
Hazırlanan karışım numunelerinin fiziksel özellikleri belirlendikten sonra, hacimsel özelikleri
(hacim özgül ağırlıkları (Dp), boşluk oranları (Vh), agregalar arası boşluk oranları (VMA) ve
bitümle dolu boşluk oranları (Vf) gibi) tespit edilmiştir. Daha sonra bu numuneler Marshall
stabilite test cihazına yerleştirilerek, Marshall stabilite ve akma değerleri belirlenmiştir. Saf
bitüm ile hazırlanmış olan numunelerin belirlenen hacimsel ve mekanik özellikleri Tablo
7’de, grafikler ise Şekil 5’de verilmiştir.

%
Bitü
4
4,5
m
5
5,5
6
6,5

Tablo 7. B 70/100 bitümün obi oranının belirlenmesi
Dp
Vh (%) VMA(%) Vf (%) Stabilite(kg) Akma(mm)
(gr/cm
2,3473)
7,14
15,31
53,68
1354
1,76
2,381
5,12
14,48
64,63
1398
1,75
2,413
3,20
13,75
76,73
1283
2,29
2,429
1,93
13,61
85,83
1236
2,75
2,431
1,20
13,95
91,42
1179
3,43
2,424
0,84
14,59
94,27
1059
4,16

ġekil 5. Optimum bitüm içeriği grafikleri
Tablo 7 ve Şekil 5’de elde edilen veriler kullanılarak Dp, stabilite, Vh ve Vf’nin bitüm
içeriklerine bağlı değişim grafikleri yardımıyla, Dp’nin maksimum (%6) ve stabilitenin
maksimum (%4,5), Vh’ın %4 (%4,8) ve Vf’nin %70 (%4,8) olduğu bitüm yüzdelerinin
aritmetik ortalaması alınarak obi %5 olarak belirlenmiştir. Belirlenen obi oranında saf
(kontrol) numunesi hazırlandıktan sonra Karayolları Teknik Şartnamesi (KTŞ)’nin asfalt
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betonu aşınma tabakası için verilmiş olan sınır değerleri [12] ile kıyaslaması yapılmış (Tablo
8) ve bu değerlerle uyumlu olduğu görülmüştür.
Tablo 8. Saf karışım numunesinin hacimsel özellikleri ve Marshall stabilite-akma değerleri
Dp (gr/cm3) Vh (%) VMA (%) Vf (%) Stabilite(kg) Akma(mm)
%
2,40
3,91
14,39
72,81
1235
2,44
%5 (B)
2,394
3,97
14,44
72,50
1359
2,763
B+%1L
2,402
3,66
14,16
74,14
1401
2,87
B+%2L
2,404
3,56
14,07
74,72
1574
3,073
B+%3L
2,398
3,81
14,29
73,37
1727
3,24
B+%4L
2,402
3,66
14,16
74,18
1584
3,193
B+%5L
KTġ

-

3-5

14-16

65-75

>900

2-4

Belirlenen obi oranı (%5) kullanılarak saf ve LDPE katkılı karışım numuneleri
hazırlanmıştır. Hazırlanan LDPE modifiyeli karışımların, saf karışımla kıyaslanabilmesi için
bu oran sabit tutulmuştur.
Saf ve LDPE katkılı karışım numunelerinin Marshall stabilite ve akma değerleri Şekil
6’da, MQ deney sonuçları ise Şekil 7’de verilmiştir.

ġekil 6. Karışım numunelerinin stabilite ve akma değerleri
Şekil 6 incelendiğinde, LDPE katkı oranının artışıyla karışım numunelerinin stabilite
değerlerinin giderek arttığı görülmektedir. Saf karışım numunesine göre LDPE katkılı
karışımların stabilite değerlerindeki artış oranları sırasıyla %10; %13,4; %27,4; %39,8 ve
%28,3 şeklindedir. Karışım numuneleri içerisindeki en yüksek stabilite değerine ise %4
LDPE katkılı karışım numunesinin ulaştığı görülmektedir. Bu durumda LDPE katkısının,
kaplamaların kalıcı deformasyon direncini önemli derecede arttırdığını söylemek
mümkündür. LDPE modifiyeli karışımların akma değerleri incelendiğinde (Şekil 6), saf
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karışıma göre, büyük oranda artış göstermiştir. Saf karışıma göre meydana gelen artış oranları
sırasıyla %13,2; %17,6; %25,9; %32,8 ve %30,9 şeklindedir. Akma değeri, trafik yükleri
altında kaplamanın davranışını (plastiklik veya esneklik özelliğini) belirleyen bir değerdir. Saf
karışıma göre en yüksek akma değeri %4 LDPE katkılı karışımda elde edilmiştir. LDPE
katkısıyla karışımların akma değerinin artış göstermesi, kaplamanın kırılma anında esnek
davranış sergileyeceğini göstermektedir.

ġekil 7. Karışım numunelerinin MQ değerleri
Şekil 7’de karışımların MQ değerleri incelendiğinde, LDPE oranının artmasıyla, saf
karışım numunesine göre sırasıyla %2,8; %3,6 azalma, %1,2; %5,3 artış ve %2 azalma
şeklinde meydana gelmiştir. MQ, karışımların kayma gerilmelerine karşı direncinin bir
ölçüsüdür. Elde edilen sonuçlardan LDPE katkısının, karışımların kayma gerilmelerine karşı
direncini arttırdığını söylemek mümkündür.
5. SONUÇLAR
Atık LDPE’nin bitümlü sıcak karışımların önemli performans özelliklerinden Marshall
stabilitesi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda
verilmiştir:


Bağlayıcıların geleneksel test sonuçları incelendiğinde, LDPE katkı oranının artışıyla
bağlayıcıların sertliğinin arttığı ve sıcaklık hassasiyetlerinin azaldığı görülmüştür.



Karışım numunelerinin Marshall stabilite deney sonuçlarına göre, LDPE katkısının
karışımların kalıcı deformasyonlara karşı gösterdiği direnci %39,8’e kadar arttırdığı ve
bu deformasyonlara karşı en yüksek direncin %4 LDPE katkılı karışımlarda olduğu
görülmüştür.



Karışımların MQ oranları değerlendirildiğinde, en yüksek MQ değerinin %4 LDPE
katkılı karışımda olduğu, bu sebeple LDPE katkısıyla karışımların kayma gerilmeleri
altında daha dirençli olduğu görülmüştür.
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Sonuç olarak, atık LDPE katkısının BSK’larda kullanılmasıyla elde edilen
kaplamaların
Marshall stabilitesi üzerinde ciddi bir artışa sebep olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu
olumlu etkisinin yanında atık LDPE’nin karayolu mühendisliğinde kullanılmasının çevre
kirliliği ve zararı açısından önemli bir katkı sağlayacağı ayrıca ülke ekonomisine bir katma
değer sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, bir katkı malzemesi olarak atık lastiklerden elde edilen siyah karbon (SK)’un
bitümün kıvamı ve sıcaklık hassasiyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, B 160/220
penetrasyon sınıflı saf bitüme %5, %10, %15 ve %20 oranlarında SK eklenerek modifiye
bitümler elde edilmiştir. Elde edilen saf ve SK modifiyeli bitümlerin fiziksel özellikleri
penetrasyon, yumuşama noktası, düktilite ve dönel viskozimetre testleri ile belirlenmiştir.
Ayrıca bağlayıcıların, sıcaklık hassasiyetinin bir ölçüsü olan penetrasyon indeksi (PI)
değerleri de hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlarda, artan SK oranıyla modifiye bağlayıcıların
penetrasyon ve düktilite değerlerinde düzenli azalma, yumuşama noktası ve viskozite
değerlerinde ise düzenli artış meydana gelmiştir. Bununla birlikte sıcaklık hassasiyetine karşı
en dirençli bağlayıcının %15 SK katkılı bağlayıcı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, SK katkı
oranının artışı ile modifiye bağlayıcıların kıvamında sertleşme meydana geldiği ve sıcaklık
hassasiyetlerinin düştüğü, dolayısıyla yüksek sıcaklığa sahip bölgelerde kullanılabileceği
görülmüştür. Atık lastiklerin, doğaya ve canlılara vermiş olduğu zarar ve bertarafı göz önüne
alındığında, karayolu mühendisliğinde yol kaplamalarında kullanılmasıyla tüm bu zararları en
aza indireceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bitüm, Siyah Karbon, Modifiye Bitüm, Kıvam, Sıcaklık Hassasiyeti.
1. GĠRĠġ
Hızla gelişen teknoloji ve artan nüfus ila birlikte taşıt kullanımının giderek artış
göstermesi, atık lastiklerin doğada birikmesine sebep olmuştur. Dünya üzerinde her yıl
yaklaşık 17 milyon ton atık lastik birikirken, bu rakamın ülkemizde yaklaşık 180.000 ile
300.000 ton arasında olduğu tahmin edilmektedir. Biriken atık lastiklerin büyük bir kısmı,
doğada kendi başına parçalanamadıkları için depolarda muhafaza edilmeye ya da yakılarak
enerji üretiminde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak yanan atık lastikler, doğaya ve
canlılara zarar verirken; muhafaza edilmeye çalışılanlar ise birçok haşerenin üremesine ortam
sağlamakta, ayrıca yüksek maliyetlere ve yer işgaline sebep olmaktadır [1,2]. Tüm bu
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olumsuz etkiler göz önüne alındığında, atık lastiklerin geri dönüştürülerek kullanımı doğaya,
canlılara ve ülke ekonomisine büyük oranda faydalar sağlayacaktır. Bu amaçla, son yıllarda
karayolu mühendisliğinde iyileştirici bir katkı olarak kullanılması ile ilgili çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır [3-5].
Bu çalışmada, iyileştirici bir katkı malzemesi olarak atık lastiklerden elde edilmiş olan
siyah karbonun bitümün kıvamı ve ısıl özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Bitüm, viskoelastik ve termoplastik bir malzeme olduğundan davranışı sıcaklık, yük
ve yükleme hızı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yüksek sıcaklık
veya yavaş yükleme altında yapışkan bir sıvı, düşük sıcaklık veya hızlı yükleme durumunda
elastik bir katı ve orta yükleme hızlarında ise orta elastik ve viskoz davranış sergilemektedir
[6-8]. Bitümün farklı etkiler alındaki bu farklı davranışları, yol kaplamasının da farklı
davranışlar sergilemesine yol açmaktadır. Bitümde meydana gelen olumsuz davranışlar,
bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalarda kalıcı deformasyon, düşük sıcaklık çatlağı ve
yorulma çatlağı gibi bozulmaların meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple,
bitümlü bağlayıcıların performans özelliklerini geliştirmek ve dolayısıyla kaplamaların daha
iyi performans göstermesini sağlamak amacıyla son yıllarda çeşitli katkı malzemeleri ile
bitümler modifiye edilmektedir [9]. Bu amaçla bitüm modifikasyonunda başta polimerler
olmak üzere siyah karbon, kauçuk, çeşitli yağlar, filler malzemeler, elyaflar, çeşitli çözücüler
ve atık malzemeler katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır [9,10].
Bu çalışmada ise, bitümün bazı fiziksel ve ısıl özelliklerini iyileştirmek amacıyla atık
lastiklerden elde edilen siyah karbon (SK), bir katkı malzemesi olarak bitüm
modifikasyonunda kullanılmıştır. SK’nın bitümün özellikleri üzerindeki etkisi penetrasyon,
yumuşama noktası, düktilite ve dönel viskozimetre deneyleri yardımı ile belirlenmeye
çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
Çalışmada, bitüm modifikasyonu için yumuşak kıvamlı B 160/220 penetrasyon sınıfı
saf bitüm ve SK kullanılmıştır (Şekil 1). Saf bitümün (Şekil 1a) fiziksel özellikleri Tablo 1’ de
verilmiştir.

ġekil 1. Saf B 160/220 bitüm (a), SK (b)
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Tablo 1. Saf bitümün fiziksel özellikleri

Deney

B 160/220

Standart

Penetrasyon (0,1mm)
Yumuşama noktası (°C)
Düktilite (cm)
Parlama noktası (°C)
Özgül ağırlık (gr/cm3)
Kütle kaybı

EN 1426
EN 1427
TS 119
EN 22719
TS 1087
ASTM
D2872

Limitler

Sonuç

160-220
43-51
Min. 100
Min. 230
1,0 – 1,1
Maks.1,0

175,2
42,45
>100
242
1,038
0,08

Katkı malzemesi olarak, Erzincan ERA Çevre Teknolojileri A.Ş’ den temin edilen ve
atık lastiklerden elde edilmiş olan SK (Şekil 1b) kullanılmıştır. SK’nın özellikleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. SK’nın özellikleri
Özellik
Özgül ağırlık
Hacim özgül ağırlık
Parlama noktası
Renk
Erime sıcaklığı
pH
Görünüm
Kütle kaybı (125 °C) (%)

SK
1,7 – 1, 9 gr/ml
20-440 kg/m3
Parlamaz
Siyah
>3000 °C
4-11
Toz, Pellet
0,5

2.1. Modifiye Bitümlerin Hazırlanması
Çalışmada modifiye bitümler elde etmek amacıyla ilk olarak saf bitüm 150 °C
sıcaklığa kadar ısıtılmıştır. Daha sonra bitüm ağırlığının %5, 10, 15 ve 20 oranlarında SK
ilavesi edilmiş ve karıştırma işlemi 500 devirde 60 dakika boyunca karıştırma cihazı (Şekil
2a) ile aynı sıcaklıkta devam ettirilmiştir. Tüm modifiye bitümler (Şekli 2b) aynı işlem
sırasında hazırlanmıştır.
Çalışmada kullanılan saf ve modifiye bitümler sırasıyla B, B+%5 SK, B+%10 SK,
B+%15 SK ve B+%20 SK olarak kodlanmıştır.
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ġekil 2. Karıştırma cihazı (a) ve Modifiye bitümler (b)

2.2. Bağlayıcıların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Bu çalışmada, saf ve SK katkılı modifiye bitümler penetrasyon (TS EN 1426),
yumuşama noktası (TS EN 1427) ve düktilite (TS 119) testlerine tabi tutularak fiziksel
özellikleri belirlenmiştir. Bağlayıcıların fiziksel özelliklerinin tespit edilmesinde kullanılan
cihazlar Şekil 3’de verilmiştir.

ġekil 3. Penetrasyon (a), yumuşama noktası (b), düktilite (c) cihazları
Ayrıca çalışmada, bağlayıcıların sıcaklık hassasiyetinin bir ölçüsü olarak kabul edilen
penetrasyon indeksi (PI) değerleri de denklem (1) yardımıyla hesaplanmıştır.
PI 
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Denklem 1’de yer alan Pen25, 25 oC’deki penetrasyon değerini, SP ise yumuşama
noktası değerini ifade etmektedir. PI değerinin artması, bağlayıcıların sıcaklık hassasiyetinin
azaldığını ve sertliğinin arttığını göstermektedir [9].
2.3. Bağlayıcıların Viskozite Değerlerinin Belirlenmesi
Bitümlü bağlayıcıların yüksek sıcaklıklardaki (135°C ve 165°C) akışkanlık
özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla, bağlayıcılar ASTM D 4402 standardına göre dönel
viskozimetre deneyine tabi tutulmuştur. Deneyde kullanılan “Brookfield Viskozimetre” deney
cihazı Şekil 4’de gösterilmiştir.

ġekil 4. Brookfield viskozimetre cihazı
Deney sonucunda elde edilen viskozite değerlerinin 135 °C sıcaklıkta 3000cP’yi
aşmaması istenmektedir. Viskozite değerleri kullanılarak bağlayıcıların karışım tasarımında
gerekli olan karıştırma ve sıkıştırma sıcaklık aralığı tespit edilmektedir. Karıştırma için
170±20cP, sıkıştırma için 280±30cP viskozite değerlerine karşılık gelen sıcaklık değerlerinin
kullanılması tavsiye edilmektedir [11].

3. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME
3.1. Bağlayıcıların Fiziksel Test Sonuçları
SK’nın bitümün kıvamı ve sıcaklık hassasiyetine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada,
saf ve modifiye bitümler geleneksel fiziksel testlere tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, tüm
bağlayıcıların sıcaklığa karşı duyarlılıkları da tespit edilmiştir. Saf ve SK modifiyeli
bağlayıcıların geleneksel test sonuçları ve sıcaklık hassasiyeti değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Katkı oranının değişimi ile bağlayıcıların penetrasyon ve yumuşama noktası değerlerinde
meydana gelen değişim ise Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.
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Tablo 3. Bağlayıcıların geleneksel test sonuçları
Bağlayıcı

Penetrasyon

Yumuşama Noktası

Düktilite

PI

B

175,2

42,45

130

0,37

B+%5SK

168,4

42,95

123

0,39

B+%10SK

165,4

44,5

121

0,88

B+%15SK

155,3

45,4

116

0,92

B+%20SK

145,7

45,8

111

0,79

ġekil 5. Bağlayıcıların penetrasyon deney sonuçları

ġekil 6. Bağlayıcıların yumuşama noktası deney sonuçları
Şekil 5 ve Şekil 6’da görüldüğü gibi, LDPE ilavesiyle modifiye bitümlerin
penetrasyon değerlerinde düzenli bir azalma, yumuşama noktası değerlerinde ise düzenli bir
artış meydana gelmiştir. Ayrıca bağlayıcıların penetrasyon deney sonuçlarının, yumuşama
noktası deney sonuçlarıyla paralellik gösterdiği görülmektedir. SK katkı oranının artışıyla
penetrasyon değerilerinde meydana gelen azalma, bağlayıcıların kıvamının azaldığını yani
sertleştiğini göstermektedir. Aynı şekilde yumuşama noktası değerlerindeki artış da bu sonucu
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destekler bitelikte olup, bağlayıcıların daha sıcak iklim bölgelerinde kullanılabileceğini
göstermektedir.
Bağlayıcıların katkı oranınındaki değişim ile düktilite değerlerinde meydana gelen
değişim Şekil 7’de verilmiştir.

ġekil 7. Bağlayıcıların düktilite deney sonuçları
Şekil 7’de, bağlayıcıların düktilite deney sonuçları incelendiğinde, katkı oranının
artışıyla, bağlayıcıların düktilite değerlerinde düzenli bir azalma meydana gelmiştir. Düktilite
değerindeki bu azalma, bağlayıcının sertleşmeye başladığını ve saf bitüme kıyasla az da olsa
uzama kabiliyetinin azalmaya meydana geldiğini göstermektedir.
Saf ve modifiye bağlayıcıların SK miktarına bağlı olarak PI değerlerinde meydana
gelen değişim ise Şekil 8’de verilmiştir.

ġekil 8. Bağlayıcıların PI değerleri
Şekil 8’de görüldüğü gibi, katkı oranının artışıyla PI değerlerinin %15 SK oranına
kadar arttığı, daha sonra ise azaldığı görülmektedir. PI değerinin artış göstermesi,
bağlayıcıların sertleşmeye başladığını ve sıcaklığa karşı hassasiyetinin azaldığını
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göstermektedir. Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, sıcaklığa karşı hassasiyetin en
az olduğu bağlayıcının %15SK katkılı bağlayıcı olduğu görülmektedir.
3.2. Bağlayıcıların RV Test Sonuçları
Saf ve SK katkılı bağlayıcıların yüksek sıcaklıklardaki akışkanlık özelliklerini
belirlemek amacıyla ASTM D 4402 standardına göre, bağlayıcılar RV deneyine tabi
tutulmuştur. Bağlayıcıların elde edilen viskozite değerlerinin katkı oranı ile değişimi Şekil
9’da verilmiştir.

ġekil 9. Bağlayıcıların viskozite değerleri
Şekil 9’da görüldüğü gibi, bağlayıcıların viskozite değerleri SK katkı oranının artışıyla
135 °C ve 165°C sıcaklıkta saf bitüme göre artış göstermiştir. Meydana gelen bu artışlar 135
°C sırasıyla %5,8; %11,5; %26,9 ve 34,6; 165 °C ise sırasıyla %12,5; %37,5; %50 ve %50
şeklindedir. Elde edilen bu sonuçlara göre SK katkılı bağlayıcıların saf bağlayıcıya kıyasla
sertleştiği ve akıcılık özelliğinin azaldığı görülmektedir. Çalışmada ayrıca bu viskozite
değerleri kullanılarak, bağlayıcıların işlenebilirlik sıcaklıkları olan karıştırma ve sıkıştırma
sıcaklıkları da belirlenmiştir. Buna göre saf bitümün karıştırma ve sıkıştırma sıcaklığı
sırasıyla 151 °C ve 138,5 °C olarak belirlenmiştir. SK katkısının eklenmesiyle elde edilen
modifiye bitümlerin karıştırma sıcaklıkları saf bitüme göre sırasıyla %1,7; %5; %6,6 ve 6,3;
sıkıştırma sıcaklıklarında ise sırasıyla %1,1; %3,1; %6,1 ve %6,6 artış meydana gelmiştir.
Elde edilen tüm bu sonuçlara göre, saf bitüme SK eklenmesiyle elde edilen modifiye
bitümlerin kıvamındaki sertleşmenin artmasıyla beraber karıştırma ve sıkıştırma
sıcaklıklarının da arttığı görülmektedir. Bu artışlar, SK katkılı bağlayıcıların saf bitüme göre
plentteki karıştırma ve yoldaki sıkıştırma esnasında daha fazla enerji gerektireceğini
göstermektedir. Ancak SK’nın bitümün performans özellikleri üzerinde gösterebileceği
olumlu etki ve atık lastiklerin çevreye verdiği zararın önlenmesi göz önüne alındığında faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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4. SONUÇLAR
Atık lastiklerden elde edilmiş olan siyah karbonun bitümün kıvam ve sıcaklık
hassasiyeti üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda
verilmiştir:
 Penetrasyon deney sonuçlarına göre, SK ilavesiyle bağlayıcıların kıvamında sertleşme
meydana geldiği ve bu sertleşme ile %15 ve %20 oranlarında saf B 160/220
bağlayıcısının B 100/150 penetrasyon sınıfı olarak değiştiği görülmüştür.


Yumuşama noktası deney sonuçlarına göre, katkı oranının artışıyla bağlayıcıların
yumuşama noktası değerleri artış göstermiştir. Elde edilen bu sonuca göre, SK katkılı
bağlayıcıların daha yüksek sıcaklığa sahip bölgelerde kullanılabileceğini
göstermektedir.



Düktilite deney sonuçlarına göre, SK katkısıyla bağlayıcıların düktilite değerlerinde
azalmalar meydana gelmiştir. Bu durum, SK’nın bağlayıcıların sertliğini arttırdığını ve
uzama yeteneğini kısmen de olsa azaldığı şeklinde yorumlanabilir.



Bağlayıcıların PI değerlerine göre, katkı oranının artışıyla PI değerlerinin genel olarak
arttığı, en yüksek PI değerinin %15SK katkılı bağlayıcı olduğu görülmüştür. Bu
durumda, sıcaklık hassasiyeti bakımından en uygun oranın %15 SK katkılı
bağlayıcılar olduğu tespit edilmiştir.
Dönel viskozimetre deney sonuçlarına göre, katkı artışı ile bağlayıcıların viskozite
değerleri ve dolayısıyla karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıkları artış göstermiştir. Bu artış,
bağlayıcılarda meydana gelen sertleşme göz önüne alındığında beklenen bir sonuç
olmuştur.



Sonuç olarak, bitüm modifikasyonunda SK kullanılmasının bitümün kıvamında sertleşme
meydana getirdiği ve bunun sonucu olarak bağlayıcı sınıfını değiştirdiği, sıcaklık
hassasiyetini azalttığı ve işlenebilirlik sıcaklıklarını arttırdığı görülmüştür. Bununla birlikte,
SK kullanımı ile bağlayıcıların daha yüksek sıcaklıklarda kalıcı deformasyonlara karşı
kullanılabileceği ve ayrıca atık lastiklerin çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin
ortadan kalkabileceği kanaatine varılmıştır.
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ÖZET
Doğa bilimlerinde ve mühendislik alanlarında kullanılan matematiksel modellemelerden biri
de integral denklemlerdir. İntegral denklemlerin çözümü için şu ana kadar genel bir yöntem
bulunmamaktadır. M. Krasnov, P. Kanwal, M. Rahman, A. M. Wazwaz ve daha birçok bilim
insanının integral denklemler üzerine çalışmaları bulunmaktadır [4]-[11]. İsveçli matematikçi
Erik Ivar Fredholm’in (1866-1927) integral denklemler üzerine çalışmaları sayesinde
Fredholm integral denklemleri olarak bilinen denklemlerin çözümlerinin bulunması için
yöntemler geliştirilmiştir. İkinci tip Fredholm integral denklemi
( )

( )

∫ (

) ( )

şeklindedir, burada ( ) bilinmeyen, ( ) ve ( ) ise bilinen fonksiyonlardır. (
fonksiyon çekirdeği olarak adlandırılır.
ve , gerçel değişkenler olmak üzere (
aralığında değerler almaktadırlar. , sayısal bir değerdir.

)
)

İkinci tip Fredholm integral denkleminin yaklaşık çözümü için literatürde birçok yöntem
bulunmaktadır: Ardışık yaklaşımlar yöntemi, Adomian ayrıştırma yöntemi, NewtonKantorovich yöntemi, Quadrature yöntemi, Homotopi pertürbe yöntemi, Ritz yöntemi,
Bubnov-Galerkin yöntemi, Bateman yöntemi vb [1]-[4], [9]. Biz çalışmamızda ikinci tip
Fredholm integral denkleminin yaklaşık çözümünün Bubnov-Galerkin yöntemi için
uygulanabilirliğini sayısal örnekler yardımıyla inceledik. Bu yöntem lineer denklem
sistemlerin
çözümüne
dayanmaktadır
[1]-[4].
Bubnov-Galerkin
yöntemi
(
)
uygulanmasında
uzayında tam ve lineer bağımsız olan polinomlar sisteminden
yararlanıldı [1]-[3]. Legendre ve Chebyshev polinom sistemleri kullandık ve bu polinom
sistemlerinden herhangi birinin kullanılmasının denklemin sonucunu değiştirmediğini gördük.
Ele alınan ikinci tip Fredholm integral denkleminin çözümünün Bubnov-Galerkin yönteminin
kullanılmasıyla hızlı ve doğru bir sonuca ulaştırdığı gözlemlendi.
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Anahtar Kelimeler: Legendre polinomu, Chebyshev polinomu, İkinci tip Fredholm İntegral
denklemi, Yaklaşım yöntemler, Bubnov-Galerkin yöntemi.
1.GĠRĠġ
İkinci tip Fredholm integral denklemi
( )

( )

∫ (

(1.1)

) ( )

şeklindedir. (1.1) denkleminde ( ) bilinmeyen, ( ) ve ( ) bilinen fonksiyonlardır.
( ) ikinci tip Fredholm integral denklem çekirdeği olarak adlandırılır. ve , gerçel
) aralığında değerler almaktadırlar. , sayısal bir değerdir.
değişkenler olmak üzere (
İkinci tip Fredholm integral denklemi mühendislik, fizik ve çeşitli bilim dallarında
kullanılmaktadır [1]-[4]. (1.1) denkleminin çözümü için mevcut olan birçok yöntem vardır:
Bubnov-Galerkin yöntemi, Collation yöntemi, Bateman yöntemi, Multhopp–Kalandiya
yöntemi, Tikhonov Regularization yöntemi vb [1]-[4],[10]-[11]. Bu çalışmamızda ikinci tip
Fredholm integral denkleminin çözümüne yaklaşmak için Bubnov-Galerkin yöntemi tanıtılıp
sayısal örnekler verildi.
Ivan Bubnov (1872-1919) gemilerin ve denizaltıların yapımında uzmanlaşmış bir yapı
mühendisidir. Boris Grigoryevich Galerkin (1871-1945) sovyet matematikçi ve mühendisidir.
Boris Grigoryevich Galerkin 1915 yılında sınır değer problemi ve differansiyel denklemler
için yaklaşık bir yöntem ortaya koymuştur. Bubnov-Galerkin yöntemi mekanik,
termodinamik, elektromanyetizma, hidrodinamik ve diğer alanlarındaki algoritmalar için bir
temel oluşturmuştur.
Bölüm 2’de tanımlara yer verildi. Bölüm 3’de Bubnov-Galerkin yöntemi tanıtıldı. Bölüm
4’de Bubnov-Galerkin yönteminin kavranması için sayısal örnekler çözüldü. Bölüm 5’de elde
edilen veriler tabloya aktarıldı. Bölüm 6’da yapılan çalışmanın sonucu yer almaktadır.
2. ÖN BĠLGĠLER
Bu bölümde Bubnov-Galerkin yönteminde bilinmesi gereken tanımlar verildi.
Tanım 2.1
Herhangi bir gerçel değerli fonksiyon olan , kare-entegre edilebilir fonksiyon ise buna
fonksiyonu denir ve ölçülebilir fonksiyondur:
∫ | ( )|
Tanım 2.2
ve kompleks/gerçel değerli iki fonksiyonunun iç çarpımları sıfıra eşit olduğunda
uzayında ortogonal fonksiyonlar denir:
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(

)

∫ ( ) ( )

Tanım2.3

( )

(

)

şeklinde tanımlanan polinoma Chebyshev polinomu denir. Chebyshev polinomunun ilk üç
terimini alalım:
( )

( )

,

,

( )

.

(2.1)

Tanım 2.4
( )

(

)

şeklinde tanımlanan polinoma Legrende polinomu denir. Legendre polinomunun ilk üç
terimini alalım:

( )

,

( )

,

( )

(

)

(2.2)

.

3. BUBNOV-GALERKĠN YÖNTEMĠ
(1.1) ikinci tip Fredholm integral denklemini ele alalım. ( ) ( )
(
)’de tam ve lineer bağımsız olsun. ( ) yaklaşık çözümü için
( )

∑

( )

biçiminde alınsın (
). (3.1) ifadesindeki (
denklem sisteminden bulunur:
( ( )

( ))

( ( )

( ))

( ) fonksiyonları

(∫ (

(3.1)
) katsayıları aşağıdaki lineer

) ( )

( ))

(3.2)

için (3.2) lineer denklem sistemi
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∫ ( ) ( )

∫∫ (

)

(3.3)

( ) ( )

formunda yazılabilir. (1.1) denklemindeki değeri özdeğer değilse (3.2) denkleminde
) uzayında ( )
olduğunca büyük için tek türlü çözümü bulunur [1]-[3]. (
denkleminin çözümü aşağıdaki şekildedir:
( )

( )

(3.4)

4. SAYISAL ÖRNEKLER
Bu bölümde Bubnov-Galerkin yöntemi için sayısal örnekler çözüldü.
Örnek 4.1
( )

∫

(4.1)

( )

yukarıdaki ikinci tip Fredholm integral denklemini Bubnov-Galerkin yöntemi ile çözelim.
Çözüm.
(2.1) ifadesini alalım. (3.1) ifadesinden aşağıdaki denklem yazılabilir:
( )

( )

( )

( )

ve
( )

(

)

(4.2)

( ) değerini kullanalım;

(4.1) ifadesinde ( ) yerine
(

)

∫

(

(

))

Yukarıdaki ifade düzenlenirse
(

)

olur. (4.3) eşitliğinin her iki tarafını sırasıyla
göre
aralığında integralini alalım:
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Yukarıdaki denklemlerden
ifadesinde yazılırsa (4.1)’in çözümü

olur. Bulduğumuz katsayılar (4.2)

ve

( )

( )

olur. Şimdide çözüm için Legendre polinom sistemini kullanarak hesaplama yapalım. (2.2)
ifadesini alalım. (3.1) ifadesinden aşağıdaki denklem yazılabilir:
(

( )

)
(4.4)

( ) değerini kullanalım:

(4.1) ifadesinde ( ) yerine
(

)

∫

(

(

)

)

Yukarıdaki ifade düzenlenirse
(

)

(4.5)

olur. (4.5) ifadesinin her iki tarafını sırasıyla
göre

(

)

,

terimleriyle çarpıp daha sonra ’e

aralığında integralini alalım:

,
Yukarıdaki denklemlerden
,
ifadesinde yazılursa (4.1)’in çözümü:

.

olur. Bulduğumuz katsayılar (4.4)

ve
( )

( )

olur.
Örnek 4.2
( )

∫

(4.6)

( )

yukarıdaki ikinci tip Fredholm integral denklemini Bubnov-Galerkin yöntemi ile çözelim.
Çözüm
(2.1) ifadesini alalım. (3.1) ifadesinden aşağıdaki denklem yazılabilir:
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( )

( )

( )

( )

ve
( )
(4.6) ifadesinde ( ) yerine

(

)

(4.7)

( ) değerini kullanalım

(

)

∫ (

(

)

(

)

))

Yukarıdaki ifade düzenlenirse
(

olur. (4.8) ifadesinin her iki tarafını sırasıyla
göre
aralığında integralini alalım:

(4.8)

terimleriyle çarpıp daha sonra ’e

, ,

.

Yukarıdaki denklemlerden
yerine yazılırsa (4.6)’ın çözümü

olur. Bulduğumuz katsayılar (4.7)’de

ve
( )

( )

olur. Şimdide çözüm için Legendre polinom sistemini kullanarak hesaplama yapalım. (2.2)
ifadesini alalım. (3.1) ifadesinden aşağıdaki denklem yazılabilir:
(

( )
(4.6) ifadesinde ( ) yerine

)

(4.9)

( ) değerini kullanalım

(

)

(

∫ (

)

)

Yukarıdaki ifade düzenlenirse
(
(4.10) ifadesinin her iki tarafını sırasıyla

)

(
(

,

)

)

(4.10)

terimleriyle çarpıp daha sonra ’e göre

aralığında integralini alalım;
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Yukarıdaki denklemlerden
ve
katsayılar (4.9)’da yazalırsa (4.6)’nın çözümü
( )

eşitliklerine ulaşırız. Bulduğumuz
( )

olur.
5.BULGULAR
Bu bölümde ele alınan ikinci tip Fredholm integral denklemlerinin Bubnov-Galerkin
yöntemiyle çözümü aşağıdaki tabloda görülür.

Bubnov-Galerkin Yöntemi
( )

( )

∫

Legendre Polinomu
Yardımıyla
( )

( )

( )

( )
( )

∫

Chebyshev Polinomu
Yardımıyla

( )

( )

Tablo 1 İkinci Tip Fredholm İntegral denklem çözümleri

6. SONUÇ
Bu çalışmada ele alınan (4.1) ve (4.7) ikinci tip Fredholm integral denklemlerin çözümünde
Bubnov-Galerkin yöntemi kullanıldı. Tablo 1 de gösterilen sayısal sonuçlar Örnek 4.1 ve
Örnek 4.2’nin çözümlerini vermektedir. Tablo 1’e bakıldığında Bubnov-Galerkin yöntemi
için Legendre ve Chebyshev polinom sistemleriyle çözülen örneklerin sonucunu
değiştirmediği görüldü. Böylece iki polinom sisteminden herhangi bir sistemin kullanımı
çözüm için yeterli olur. Bubnov-Galerkin yöntemi yardımıyla ikinci tip Fredholm integral
denklemlerinin yaklaşık çözümünün bulunmasında kolaylık sağlamıştır ve kullanılması
tavsiye edilir.
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BĠR ANKET ÇALIġMASI: KOLON KANSERLĠ HASTALARIN SAĞLIKLI
BESLENMEYE ĠLĠġKĠN TUTUM ÖLÇEĞĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Uzm. Dr. Utku Dönem Gündoğdu
Özel Park Hayat Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü
ORCID ID 0000-0001-5620-8466

GĠRĠġ
Kolorektal kanser yaygın görülen ve mortalitesi yüksek seyreden bir hastalıktır. A.B.D de her
yıl yaklaşık 97220 kolon ve 43030 rektal kanser olmak üzere yaklaşık 140.250 yeni kolorektal
kanser tanı konmaktadır(1). Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2007-2008 yıllarında on iki ildeki
kolon kanseri vakaları kadınlarda üçüncü sıklıkta iken erkeklerde dördüncü sıklıkta
görülmektedir (2). 50 yaş üzerinde kolorektal kanser sıklığı artmaktadır. Kolorektal kanser
yaklaşık yüzde 80’i lokal veya lokal ileri düzeyde tespit edilir. Cerrahi, lokalize kolon kanseri
için temel tedavisidir. Kolorektal kanser küratif rezeksiyonunu sonrası postoperatif (adjuvan)
kemoterapinin amacı, mikrometastazları yok etmek, böylece hastalık rekürrens olasılığını
azaltmak ve tedavi oranını arttırmaktır. Adjuvan kemoterapinin yararları, evre III (nod-pozitif)
hastalığı olan grupta hastalık nüks riskinde yaklaşık yüzde 30 oranında azalma ve mortalitede
yüzde 22-32 azalma gösterilmiştir(3).
Dünyadaki en sık ölüm nedenleri kardiyovasküler hastalıklar ve kanserdir. Her ikisinin de
etiyopatogenezi benzer özellikler göstermektedir. Her ikisinin de oluşumunda obesite ve
dengesiz beslenme risk faktörüdür. Her iki hastalık oluşumunda temel mekanizmalar
inflamasyon, kontrolsüz hücre proliferasyonu ve oksidatif stres yer almaktadır. Oksidatif
stres hücre proliferasyonunun bozulmasına aterosklerotik plağın gelişimine neden olduğu
gibi kanser oluşumuna neden olmaktadır.
Bu çalışmada kolon kanseri tanısı konan hastaların sağlıklı beslenmeye ilişkin bilinç düzeyinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal Metod: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma ocak 2020 ile haziran 2020 arasında
Afyon Özel Park Hayat Hastanesi Tıbbı onkoloji polikliniğine başvuran kolon kanseri tanısı
konan tedavi için başvuran hastalar Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği Anketi ile
değerlendirilmiştir. Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği anketinin yanıtlanması sonucu
22-21 puan aralığı çok düşük, 23-42 puan aralığı düşük, 43-63 puan aralığı orta, 64-84 puan
aralığı yüksek, 85-110 puan aralığı ideal düzeyde sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum olarak
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değerlendirilmiştir. Anket yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Beden kitle indeksi boy
ve kilo ölçülerek hesaplanmıştır. Boy ve kilo standart baskül ve mezür ile yapılmıştır.

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Sağlıklı beslenmenin yararlarını bilirim.
Hangi besinlerin protein içerdiğini bilirim.
Hangi besinlerin karbonhidrat içerdiğini bilirim.
Hangi besinlerin vitamin/mineral içerdiğini bilirim.
Sağlıklı besinlerin neler olduğunu bilirim.
Şekerli besinler (çikolata, kek, bisküvi, vb.) tükettiğimde mutlu olurum.
Fastfood ürünler (hamburger, pizza vb.) yemekten keyif alırım.
Şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, vb.) yemekten zevk alırım.
Yağda kızarmış besinlerin yemeyi severim.
Meyve tüketmekten hoşlanmam.
Şerbetli tatlıları (baklava, künefe vb.)tükettiğimde mutlu olurum.
Ana öğünleri (kahvaltı-öğle ve akşam yemeği) düzenli yerim.
Günde en az 1,5 lt su içerim.
Haftada en az 3 öğün sebze tüketirim.
Düzenli meyve tüketirim.
Her gün protein içeren besinler (et, süt, yumurta, vb.) yerim.
Ana öğünleri atlarım.
Her gün abur cubur (cips, çikolata, bisküvi, vb.) yerim.
Her gün asitli/gazlı içeceklerden en az 1 bardak içerim.
Ayaküstü beslenirim.
Ana öğünümü genellikle kek, bisküvi gibi gıdalarla geçiştiririm.

Katılmıyorum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kesinlikle
Katılmıyorum

Sağlıklı Beslenmeye ĠliĢkin Tutum Ölçeği (SBĠTÖ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ölçekteki olumlu maddelere ait derecelendirme “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”,
“Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Olumlu tutum maddeleri;
1, 2, 3, 4 ve 5 olumsuz tutum maddeleri ise 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde puanlanmıştır.
Olumlu maddeler: 1., 2., 3., 4., 5., 12., 13., 14., 15., 16. maddelerden oluşmaktadır.
Olumsuz maddeler: 6., 7., 8., 9., 10., 11., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerden oluşmaktadır.
SBİTÖ 21 madde ve 4 faktörden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu faktörler, Beslenme Hakkında
Bilgi (BHB), Beslenmeye Yönelik Duygu (BYD), Olumlu Beslenme (OB) ve Kötü Beslenme
(KB) olarak adlandırılmıştır.
Beslenme Hakkında Bilgi (BHB): 1., 2., 3., 4., 5.
Beslenmeye Yönelik Duygu (BYD): 6., 7., 8., 9., 10., 11.
Olumlu Beslenme (OB): 12., 13., 14., 15., 16.
Kötü Beslenme (KB): 17., 18., 19., 20., 21. maddelerden oluşmaktadır.
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Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları, Beslenme Hakkında Bilgi (BHB) faktörü için ,90 Beslenmeye
Yönelik Duygu (BHB) faktörü için ,84, Olumlu Beslenme (OB) faktörü için ,75 ve Kötü
Beslenme (KB) faktörü için ,83 şeklindedir.
Atıf: Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, Hİ., (2019). Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği
(SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi,
4(2), 256-274.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 67,01±15.5 olup tanı anında evre3 %70.3 evre2 %14.7
evre1 %5 evre4 % 10 olarak tespit edilmiştir. Evre 1-3 hastalar operasyon sonrası
polikliniğimize başvurmuştur. Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği anketinin yanıtlanması
sonucu %70.3 oranı orta düzeyde, %18,7’si düşük düzeyde, %11’i yüksek düzeyde
beslenmeye ilişkin tutuma sahip olduğu saptanmıştır. Vücut kitle indexi %66 hastada fazla
kilolu, %34 hastada normal kilolu olarak tespit edilmiştir.
Tartışma:
Obezite ile kolon kanser arasındaki ilişki birçok çalışma ile tespit edilmiştir. (4, 5 ). Aynı ilişki
kolon adenomları içinde saptanmıştır. Kalori tüketiminin fazla olduğu gelişmiş ülkelerde
kolon kanseri daha fazla görülmektedir. VKİ yüksek hastalarda kolon kanser riski daha fazla
tespit edilmiştir. Vücut kitle indeksinin artması , fiziksel aktivitenin azalması, bozulmuş lipit
metabolizması kanser gelişiminde risk faktöüdür.(6).
Bizim çalışmamızda da literatür ile uyumlu olarak %66 hasta fazla kilolu olarak tespit edildi. Yüksek

düzeyde beslenmeye ilişkin tutum %11’i hastada görüldü.
Sonuç: Obesite ile kanser arasındaki ilişki birçok kanserde saptanmıştır. Kolon kanseri ile
obesite arasındaki ilişki güçlü kanıtlarla desteklenmektedir. Obesite ile mücadelede sağlıklı
beslenme bilgi düzeylerinin artırılması ile koruyucu tıbbın en önemli halk sağlığı
problemlerinden biri olan kanserle mücadeleyi daha etkin hale getirecektir.

Kaynaklar:
1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin 2018; 68:7.
2. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı 2006-2008 yılları Türkiye Kanser
İnsidansı, URL: http:/www.kanser.gov.tr
3. End points for colon cancer adjuvant trials: observations and recommendations based on
individual patient data from 20,898 patients enrolled onto 18 randomized trials from the
ACCENT Group Sargent DJ, Patiyil S, Yothers G, Haller DG, Gray R, Benedetti J, Buyse M,
Labianca R, Seitz JF, O'Callaghan CJ, Francini G, Grothey A, O'Connell M, Catalano PJ,
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Kerr D, Green E, Wieand HS, Goldberg RM, de Gramont A, ACCENT Group J Clin Oncol.
2007;25(29):4569.
4. Kyrgiou M, Kalliala I, Markozannes G, et al. Adiposity and cancer at major anatomical
sites: umbrella review of the literatüre. BMJ 2017; 356: 477
5. Renehan AG, Tyson M, Egger M, et al. Bodymass index and incidence of cancer: a
systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet 2008; 371:
569-78.
6.Santos, C.R.; Schulze, A. Lipid metabolism in cancer. FEBS J. 2012, 279, 2610–2623
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GÖGÜS BÜYÜTME OPERASYONU GEÇĠREN KADINLARDA SOSYAL MEDYA
KULLANIMI, BENLĠK VE BEDEN ALGISI

Güncel Öztürk
NiĢantaĢı Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-1090-6709
ÖZET
Göğüs büyütme ameliyatı, kadınlar arasında en yaygın kozmetik işlemlerden biridir. Çeşitli
araştırmalar, meme büyütmenin kadınlarda benlik saygısını ve depresif semptomları
iyileştirdiğini, bildirmektedirler. Bunun yanı sıra, son zamanlarda hayatımızın ayrılmaz bir
parçası olan sosyal medya kullanımının plastik cerrahi uygulamalarına etkileri olduğu ve
başvuran bireylerin sosyal medya kullanımının, kozmetik ya da estetik işlemler
yaptırmayanlara kıyasla daha fazla sosyal medya ile meşgul oldukları kanaati mevcuttur. Bu
çalışmada göğüs büyütme operasyonu olan ve olmayan yaş olarak eşleştirilmiş gruplar
arasında sosyal medya kullanımı ve benlik ve beden algısı düzeyleri karşılaştırılmıştır.
Çalışmaya içleme ve dışlama kriterlerine sahip 40 göğüs büyütme operasyonu geçirmiş ve 50
kişilik kontrol grubu dahil edilmiştir. İnstagram kullanımının kontrol grubuna göre anlamlı
oranda yüksek olduğu bulunurken, Twitter ve Facebook kullanım oranlarının benzer olduğu
bulunmuştur (p=0.002). Rosenberg benlik algısı skorları her iki grupta da benzer bulunmuştur
(p=0.64). Beden algısı ortalama skoru ise çalışma grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur
(p=0.004). Regresyon analizi ,İnstagram kullanımı ile beden algısı skorları arasında anlamı bir
ilişki oluğunu göstermiştir (O.R.= 1.78, p<0.001). Çalışmamız ülkemizde bu konuda yapılan
ilk çalışma olup, göğüs büyütme operasyonu yapılan kadınlarda sosyal medya kullanımının ve
beden algısının yaş ve eğitim düzeyi olarak eşleştirilmiş gruba göre daha yüksek olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : gögüs, büyütme, sosyal medya, beden algısı

GiriĢ
Göğüs büyütme ameliyatı kadınlar arasında en sık uygulanan kozmetik işlemlerden
biridir (1,2). ABD'de yılda yaklaşık 300.000 kadının kozmetik meme büyütme operasyonu
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geçirdiği tahmin edilmektedir (3). Birçok çalışma, meme büyütmenin kadınlarda benlik
saygısını ve depresif semptomları iyileştirme, göğüslerinde daha menun olma, vücut imajını
geliştirme ve refahı artırma açısından olumlu bir etkisi olduğunu bulmuştur (4-6). Göğüs
büyütmenin kadınların psikolojik durumu üzerindeki olumlu etkilerine rağmen, cerrahlar
hastaların ameliyat için motivasyonlarını değerlendirmeli ve duygusal durumlarını
belirlemelidir. Cerrahlar, adayların vücut dismorfik bozukluğu veya gerçekçi olmayan
beklentileri olmadığını belirlemelidir. Göğüs büyütme ameliyatı geçiren kadınların daha
yüksek sigara ve alkol kullanımının yanı sıra daha yüksek anksiyete düzeylerine sahip
olduklarını ve daha çok nevrotik kişiliğe sahip olduklarını bildirmiştir (7,8). Bu faktörler,
cerrahların hastaları değerlendirirken dikkate alması da önemlidir. Ülkemizde de göğüs
büyütme ameliyatı sık olarak uygulanan bir estetik prosedürdür.
Birden fazla kullanıcının içerik oluşturup paylaşmasını ve sosyal ağlara katılmasını
sağlayan sosyal medyanın, web sitelerinin veya uygulamaların 2021 yılına kadar yaklaşık 3
milyar kişinin kullanacağı tahmin edilmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmını
23-38 yaşlar arasındaki insanlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra meme büyütme operasyonu
geçiren kadınlarda da bu yaş aralığının en büyük kısmı oluşturduğu bildirilmektedir (9).
Bu çalışmada sosyal medya kullanımı ve benlik saygısının göğüs büyütme ameliyatı
geçiren kadınlar ile

yaş

ve eğitim olarak eşleşmiş kontrol grubu ile kıyaslanması

amaçlanmıştır.
Yöntem
Hastalar yazarın özel kliniğine başvuran kadınlar arasından seçildi. En az bir yıl önce
estetik amaçlı göğüs büyütme ameliyatı geçirmiş olmak, araştırmadaki değerlendirme
araçlarını anlamak için yeterli eğitimi sahip olmak ve çalışmaya katılmayı kabul etmek dahil
edilme kriterleri olarak belirlendi. Psikiyatrik bozukluk tanısı alan, psikiyatrik bozukluk
öyküsü olan ve araştırmaya katılmak istemeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu
ise çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen yaş ve eğitim olarak eşleştirilmiş kadınlardan
oluşmaktaydı. Çalışmaya içleme ve dışlama kriterlerine sahip 40 göğüs büyütme operasyonu
geçirmiş ve 50 kişilik kontrol grubu dahil edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Sosyodemografik veri formu
Bu form yaş, eğitim yılı ve sık olarak kullanılan sosyal medya türünü içermekteydi.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RSES),
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1965 yılında Rosenberg tarafından oluşturulmuş ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliği
1986 yılında Çuhadaroğlu tarafından doğrulanmıştır (10,11). Ölçeğin ilk 10 maddesi benlik
saygısının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu maddelerdeki toplam puan 0-1, yüksek
benlik saygısı, toplam 2-4 puan ortalama benlik saygısı ve toplam 5-6 puan düşük benlik
saygısı anlamına gelir. Düşük puanlar daha yüksek benlik saygısı seviyelerini gösterir (18).
Vücut Kateks Ölçeği
Vücut Kateks Ölçeği (BCS) 1953'te Secord ve Jourard tarafından oluşturuldu ve 40
maddeden oluşuyor. Maddeler, 1'den hiç hoşlanmadığım anlamına gelen 5'ten gerçekten
hoşlandığım anlamına gelen 5'li Likert tipi bir ölçek kullanılarak sıralanır. Ölçekten bir puan
belirlenir. Olası en düşük puan 40, en yüksek 200'dür ve daha yüksek puan daha olumlu
değerlendirmeleri gösterir (12).
Ġstatiksel Yöntem
Elde edilen veriler SPSS for Windows 17 programında değerlendirildi. Shapiro Wilk
normallik testi ile sayımla elde edilen verilerin parametrik olup olmadığı belirlendi. Sayısal
parametrik değerlerin farklılığı, iki gruplu değişkenler için Student t test

ile belirlendi,

Parametrik dağılım göstermeyen sayısal değişkenler, ikili gruplarda Mann-Whitney-U testi
kullanıldı. Kategorik değişkenler için Ki-kare testi ve gerektiğinde Fisher exact testi
uygulandı. Tüm değişkenler için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi. Sayımla elde
edilen veriler ortalama ± standart sapma ile, kategorik değişkenler ise yüzde değerler ile
belirtildi
Sonuçlar
Gruplar yaş ve eğitim düzeyleri açısından benzerdi. İnstagram kullanımının kontrol
grubuna göre anlamlı oranda yüksek olduğu bulunurken, Twitter ve Facebook kullanım
oranlarının benzer olduğu bulunmuştur (p=0.002) (Tablo 1). Rosenberg benlik algısı skorları
her iki grupta da benzer bulunmuştur (p=0.64). Beden algısı ortalama skoru ise çalışma
grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur (p=0.004) (Tablo 2). Regresyon analizi ,İnstagram
kullanımı ile beden algısı skorları arasında anlamı bir ilişki oluğunu göstermiştir (O.R.= 1.78,
p<0.001).
TartıĢma
Bu çalışmadaki ana bulgular; göğüs büyütme operasyonu geçiren kadınlarda kontrol
grubuna göre İnstagram kullanımının ve beden algısı skorlarının yüksek olmasıdır.
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Çeşitli sosyal medya platformları, farklı katılım düzeyleri, sosyal etkileşim, güncellik
ve geçmiş zaman boyutlarında değerlendirilebilir. Instagram 2010 yılında piyasaya sürüldü ve
8 yıl içinde aylık 700 milyon aktif kullanıcı toplayarak Facebook kullanıcılarını geride bıraktı;
çoğunluğu 18 ile 29 yaşları arasındaki genç yetişkinlerden oluşmaktadır ve bu platformda
görsellik diğer platformlara göre daha ön plandadır(13). Çalışmamızda üç sosyal medya
platformu olan Facebook, Twitter ve İnstagram arasında meme büyütme operasyonu geçiren
grubun instagram kullanımı oranı yüksek bulunmuştur.
Benlik ve beden algısının meme büyütme operasyonu geçiren grupta yüksek olması,
meme büyütme operasyonunun kadınların psikolojik iyilik haline olumlu etkileri olabileceğini
göstermektedir. Ek olarak beden algısı skoru ile İnstagram kullanımı arasında anlamlı
ilişkinin bulunması da, İnstagram kullanımının daha çok görsel veriler üzerine olması ile
açıklanabileceğini düşünmekteyiz.
Çalışmamız ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışma olup, göğüs büyütme
operasyonu yapılan kadınlarda sosyal medya kullanımının ve beden algısının yaş ve eğitim
düzeyi olarak eşleştirilmiş gruba göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Mevcut çalışmanın
sonuçlarını konfirme edecek daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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Table 1. Gruplar Arası Sosyal Medya Kullanımının Karşılaştırılması
Ġstatistik

%
Facebook

Instagram

Twitter

Kontrol

50

45

90

Hasta

40

35

87.5

Kontrol

50

32

64

Hasta

40

40

100

Kontrol

50

15

30

Hasta

40

16

40

p=0.8

p=0.002

p=0.7

Tablo 2.Gruplar arası sosyodemografik veriler, benlik ve beden algısının karşılaştırılması
Group
YaĢ (Yıl)

Eğitim yılı

Rosenberg's Self-Esteem Skoru

Body Cathexis Skoru
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p-value

Kontrol

50

27.4

6.3

Hasta

40

26.9

5.1

Kontrol

50

16.1

2.810

Hasta

40

15.9

1.984

Kontrol

50

1.3

0.6

Hasta

40

1.1

0.5

Kontrol

50

105.8

36.005

Hasta

40

160.6

30.717
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TERM YENĠDOĞANLARDA TOPUK KANI ALMA ĠġLEMĠ SIRASINDA
UYGULANAN NON-FARMAKOLOJĠK YÖNTEMLERĠN AĞRIYA ETKĠSĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠN ĠNCELENMESĠ

ArĢ. Gör., Pınar DOĞAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-6943-5972
Dr. Öğretim Üyesi, Atiye KARAKUL
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ÖZET
Amaç: Bu çalışma, term yenidoğanlarda topuk kanı alma işlemi sırasında uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerin ağrıya etkisi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Temmuz 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında
“yenidoğan” ve “ağrı” anahtar kelimeleri kullanılarak yıl sınırlaması olmadan tarama
yapılmıştır. Dahil edilme kriterlerine uyan tezler incelemiş ve dahil edilme kriterlerine uygun
olmayan tezler elenmiştir. Tarama sonucunda 27 lisansüstü tezden 13 tanesi inceleme dışı
bırakılmış ve 14 yüksek lisans ve doktore tezi çalışmaya alınmıştır.
Bulgular: Yapılan taramada 27 tane lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin üç tanesinin
konu ile ilgisi olmadığı için, tezlerin ikisi tıpta uzmanlık alanında, ikisi de ebelik alanında
yapıldığı için çalışmadan çıkarılmıştır. Topuk kanı ve ağrı ile ilgili olan 20 tezin ikisi de
lanset tipinin ağrıya olan etkisi incelendiği için dahil edilmemiştir. Geriye kalan 18 tezin üç
tanesi preterm yenidoğanlarla yapıldığı için, bir tez de erişim engeli olduğu için çalışmaya
alınmamıştır. Seçim yapmak için belirlenen tezler, dahil edilme kriterlerine göre incelenmesi
sonucunda 14 makale çalışmaya alınmıştır.Tezlerin yayımlanma zamanı 2010-2019 yılları
arasında değişmektedir. Üçü doktora tezi olmak üzere geriye kalan 11 çalışma yüksek lisans
tezi olarak yürütülmüştür. Bu çalışmaların örneklem sayısı 58 ile 140 arasında değişmekte
olup toplamda 1393 term yenidoğan oluşturmaktadır. Değerlendirmeye alınan çalışmalarda
non-farmakolojik yöntemlerden en fazla kucağa alma ve anne sütü kokusunun kullanıldığı
saptanmıştır.
Sonuç: Yapılan bu sistematik derlemede, term yenidoğanlarda topuk kan alma işlemi
sırasında emzirme, kanguru bakımı, cenin pozisyon verme, kucağa alma, bacak masajı,
refleksoloji, akupresur, sıcak uygulama, titreşim, koku, beyaz gürültü ve kundaklama
yöntemlerinin ağrıyı azaltmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Bu sonuçlar
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doğrultusunda, topuk kanı alma işlemi sırasında ağrının azaltılması ve konforun artırılması
için gerekli gerekli non-farmakolojik girişimlerin planlanması ve uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, non-farmakolojik yöntem,topuk kanı, lisanüstü tezler.

INVESTIGATION OF POSTGRADUATE THESES CONCERNING THE EFFECT
OF NON-PHARMACOLOGICAL METHODS APPLIED DURING HEEL BLOOD
COLLECTION ON PAIN IN TERM NEWBORNS

ABSTRACT
Purpose: In this study was carried out to examine the postgraduate theses about the effect of
non-pharmacological methods applied during heel blood collection in term newborns on pain.
Method: In July 2020, a search was carried out in the database of the National Thesis Center
of the Council of Higher Education using the keywords "newborn" and "pain" without a year
limitation. Theses that meet the inclusion criteria have been examined and those that do not
comply with the inclusion criteria have been eliminated. As a result of the screening, 13 out of
27 graduate theses were excluded from the study and 14 graduate and doctoral theses were
included in the study.
Results: Postgraduate theses were 27 reached in the screening. Since three of the theses
reached were not related to the subject, two of them were excluded from the study because
they were made in the field of specialty in medicine and two in the field of midwifery. Neither
of the 20 theses on heel prick and pain were included because the effect of lancet type on pain
was examined. Three of the remaining 18 theses were conducted with preterm newborns, and
one thesis was excluded because of access barrier. As a result of examining the theses
determined for selection according to the inclusion criteria, 14 articles were included in the
study. The publication time of the theses varies between 2010 and 2019. The remaining 11
studies, three of which are doctoral dissertations, were conducted as a master's thesis. The
sample size of these studies ranges from 58 to 140, with a total of 1393 term newborns.
Among the non-pharmacological methods in the studies evaluated, it was found that holding
and breast milk odor were mostly used.
Conclusion: In this systematic review, it is stated that breastfeeding, kangaroo care, fetal
positioning, embracing, leg massage, reflexology, acupressure, hot application, vibration,
odor, white noise and swaddling methods are effective in reducing pain during heel blood
collection in term newborns. In line with these results, it is recommended to plan and
implement the necessary non-pharmacological interventions required to reduce pain and
increase comfort during heel blood collection.
Keywords: Pain, non-pharmacological method, heel blood, postgraduate theses.
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GĠRĠġ
Tekrarlayan ve tedavi edilmeyen ağrılı işlemler, yenidoğanların fizyolojik, bilişsel ve
davranışsal gelişimi üzerinde negatif etki oluşturmaktadır (Valeri, Holsti & Linhares, 2015;
O’Brien, Stevens & Songok, 2019). Yenidoğanlarda ağrı, serebral kan akımında, uykuuyanıklık döngüsünde, davranışsal ve fizyolojik belirtilerde ve tükrük kortizol düzeyi gibi
hormonal konsantrasyonlarda değişikliklere, strese, gelişimsel gecikmelere neden
olabilmektedir (Walker, 2019; Ghoneim, 2016). Aynı zamanda yenidoğanlarda ağrıya bağlı
görülen davranış değişiklikleri yenidoğanların beslenmesini ve ebeveyn-bebek bağlanması
üzerinde olumsuz etkilerede yol açabilmektedir (Shah, Herbozo, Aliwalas & Shah, 2012).
Ağrının kısa ve uzun vadeli sonuçları nedeniyle yenidoğan döneminde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler kullanılarak ağrı yönetiminin sağlanması önemli bir yere sahiptir
(Francisco ve ark., 2020). Literatürde yenidoğanlarda ağrının azaltılmasında emzirme,
kanguru bakımı, müzik dinletme, masaj gibi non-farmakolojik yöntemlerin kullanıldığı
bildirilmektedir (Shah, Herbozo, Aliwalas & Shah, 2012; Johnston ve ark., 2017; Rossi ve
ark.,2018; Özkan, Küçükkelepçe & Özkan, 2019). Ağrı yönetimi yenidoğan bakımında
oldukça önemlidir. Yenidoğanlarda ağrı yönetiminde temel amaç ağrının azaltılması için
farmakolojik ve non-farmakolojik müdahallerin kullanılması, yenidoğanın bu stresli
deneyimden en az şekilde etkilenmesinin sağlanmasıdır (da Motta & Cunha, 2015).
Hemşireler yenidoğanlara etkili ağrı yönetimi sağlamada önemli bir yere sahiptir.
Farmakolojik olmayan müdahallerin birçoğu hemşireler tarafından uygulanabilmektedir
(Ismail ve ark., 2019). Yenidoğanlarda ağrı yönetiminde hemşireler tarafından kullanılan
doğru ve uygun yaklaşımlar ağrının azaltılmasını veya engellenmesini, ebeveyn
memnuniyetini artmasını sağlayabilmektedir (Murtiningsih & Nurbayanti, 2020).
Hemşirelerin girişimler ve bakımlar sırasında uygulayacağı non-farmakolojik yöntemler
sayesinde yenidoğanlarının gelişimini destekleyecek iyileştirici ortamlar oluşturması önemli
bir yere sahiptir.

AraĢtırmanın Amacı ve AraĢtırma Soruları
Bu çalışma, term yenidoğanlarda topuk kanı alma işlemi sırasında uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerin ağrıya etkisi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma sorusu;
Term yenidoğanlarda topuk kanı alma işlemi sırasında uygulanan non-farmakolojik yöntemler
ve bu yöntemlerin ağrıya etkisi nedir? sorusuna yanıt aranmıştır.
YÖNTEM
Araştırma retrospektif tanımlayıcı tiptedir. Çalışmada, term yenidoğanlarda topuk kanı alma
işlemi sırasında uygulanan non-farmakolojik yöntemlerin ağrıya etkisini incelemek üzere
araştırma kapsamına alınan tezler, yüksek lisans veya doktora tezi, yazar, yayınlandığı yıl,
amaç, araştırmanın tipi, örneklem grubu, uygulanan girişim ve sonuç şeklinde özetlenmiştir.
AraĢtırma Stratejisi
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Term yenidoğanlarda topuk kanı alma işlemi sırasında uygulanan non-farmakolojik
yöntemlerin ağrıya etkisi ile ilgili lisanüstü tezlerin incelenmesi için Temmuz 2020 tarihinde
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanı taranmıştır. Yıl sınırlaması olmadan
tarama yapılmıştır. Çalışma verileri, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri
tabanının gelişmiş tarama bölümünden, “yenidoğan” ve “ağrı” anahtar kelimeleri kullanılarak
tarama yapılmıştır. Dahil edilme kriterlerine uyan tezler incelemiş ve dahil edilme kriterlerine
uygun olmayan tezler elenmiştir. Ulaşılan tezler başlıklarına göre değerlendirilerek, konu ile
ilgisi olmayan ve hemşirelik alanında yapılmayan tezler çalışmaya alınmamıştır. Tarama
sonucunda 27 lisansüstü tezden 13 tanesi inceleme dışı bırakılmış ve 14 yüksek lisans ve
doktore tezi çalışmaya alınmıştır (Şekil 1).
AraĢtırmaların Seçimi
Çalışmaların seçiminde dahil etme ve dışlanma kriterleri PICOS yöntemi temel alınarak
oluşturulmuştur.
Çalışmada ele alınan makalelerin uygunluk kriterleri:
P (Örneklem): Term yenidoğanlar
I (Girişim): Non-Farmakolojik Yöntemler
C (Karşılaştırma): Farklı Non-Farmakolojik Yöntemler
O (Sonuç): Ağrıya etkisi
S (Çalışma deseni): Randomize kontrollü ve deneysel çalışmalar
Çalışmada ele alınan makalelerin dışlanma kriterleri:
-Preterm yenidoğanlarda yapılması
-Hemşirelik alanı dışında yapılması
Bu literatür incelemesi kapsamına alınan tezlerin herkes tarafından erişilebilmesi nedeniyle
etik kurul izni alınmamıştır.
AraĢtırmaların metodolojik kalitesinin değerlendirilmesi
Çalışmanın metodolojik kalitesinin değerlendirilmesi iki araştırmacı tarafından yapılmıştır.
Sistematik derlemede yarı deneysel ve randomize kontrollü çalışmalar olduğu için “Critical
Appraisal Skills Programme: Quality Appraisal Criteria for RTC Evidence” (CASP)
kullanılmıştır
(https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-RandomisedControlled-Trial-Checklist-2018.pdf). Çalışmaların değerlendirme sonuçları, yazarlardan
talep edilebilir.
BULGULAR
Tarama Bulguları
Yapılan tarama sonrasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK) tarama
motorundan 27 tane lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin üç tanesinin konu ile ilgisi
olmadığı için, tezlerin ikisi tıpta uzmanlık alanında, ikisi de ebelik alanında yapıldığı için
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çalışmadan çıkarılmıştır. Topuk kanı ve ağrı ile ilgili olan 20 tezin ikisi de lanset tipinin
ağrıya olan etkisi incelendiği için dahil edilmemiştir. Geriye kalan 18 tezin üç tanesi preterm
yenidoğanlarla yapıldığı için, bir tez de erişim engeli olduğu için çalışmaya alınmamıştır.
Seçim yapmak için belirlenen tezler, dahil edilme kriterlerine göre incelenmesi sonucunda 14
makaleye ulaşılmıştır.
Dahil edilen çalıĢmaların özellikleri
Yapılan bu sistematik derlemeye, YÖK tezde topuk kanı alma işlemi sırasında non
farmakolojik yöntem uygulayan ve hemşirelik alanında yayımlanmış tüm tezler (n=14)
alınmıştır. Tezlerin yayımlanma zamanı 2010-2019 yılları arasında değişmektedir. Üçü
doktora tezi olmak üzere geriye kalan 11 çalışma yüksek lisans tezi olarak yürütülmüştür. Bu
çalışmaların örneklem sayısı 58 ile 140 arasında değişmekte olup toplamda 1393 term
yenidoğan oluşturmaktadır. Tezlerin yapılma yılına, yapıldığı ile ve tezlerde yer alan term
yenidoğanların, gestasyon haftasına, kilosuna, uygulanan girişime ilişkin bilgiler Tablo 1’de
yer almaktadır.
Değerlendirmeye alınan çalışmalarda birçok farklı yöntem karşılaştırılmıştır. Bu yöntemler;
emzirme (1), kanguru bakımı (2), cenin pozisyon verme (1), kucağa alma (3), bacak masajı
(1), refleksoloji (1), akupresur (1), sıcak uygulama (1), anne kucağına alma (3), baba kucağına
alma (1), hemşire kucağına alma (1), titreşim (1), amniyotik sıvı kokusu (2), anne sütü kokusu
(3), formül süt kokusu (1), lavanta kokusu (1), beyaz gürültü (2), kundaklama (1), beyaz
gürültü/anne kucağına alma yöntemleri kullanılmıştır.
TARTIġMA
Bu derlemede, term yenidoğanlarda topuk kanı alma işlemi sırasında uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerinin ağrıya etkisini inceleyen 14 lisansüstü tez özetlenmiştir.
Topuk kanı alma işlemi yenidoğanlarda ağrıya neden olmaktadır. Bu ağrılı işlem esnasında
ağrıyı azaltmak için birçok yöntemin kullanılması önerilmektedir. Bu yöntemler arasında
emzirme, kanguru bakımı, kucağa alma gibi yöntemler yer almaktadır. Bu non-farmakolojik
yöntemler yenidoğanın ağrısını ve stresini azaltmakla birlikte konforunun artmasını da
sağlamaktadır (American Academy of Pediatrics & Fetus and Newborn Committee, 2006).
Bu makalede yer alan tezlerde topuk kanı alma işlemi sırasında ağrıyı azaltmak için emzirme,
kanguru bakımı, cenin pozisyon verme, kucağa alma, bacak masajı, refleksoloji, akupresur,
sıcak uygulama, kucağına alma, titreşim, koku, beyaz gürültü ve kundaklama yöntemleri
kullanılmıştır.
Kucaklama ritmik ve tekrarlayıcı hareketler aracılığıyla yenidoğanı ağrıyı azaltmada etkili bir
yöntemdir (Kocaman, 1994). Yenidoğana uygulanan topuk kanı alma gibi ağrılı işlemlerde
yenidoğanın ağrısının azaltılması, konforunun artırılması ve rahatlamasını sağlamada etkilidir.
Yapılan incelemede lisansüstü tezlerde kucaklama birçok yöntemle karşılaştırılmış.
Bunlardan birisi beyaz gürültüdür. Beyaz gürültü sürekli monoton ve uğultu şeklinde olması
sebebiyle anne karnında ki sesle benzerdir. Bu nedenle bu sesi tekrar duymak bebeği
rahatlatmaktadır (Karp, 2015). Türker çalışmasında (2010), kucağa alma yöntemi uygulanan
bebeklerin ağrısının daha az olduğunu ve ağrıyı azaltmada beyaz gürültünün daha etkili
olduğunu belirtmiş. Farklı şekilde Ayar çalışmasında (2018), işlem sırasında ve sonrasında
anne kucağı pozisyonu verilen yenidoğanların ağrısının daha az olduğunu saptamıştır. Ayrıca
anne kucağının ağrıyı azaltmada, cenin pozisyonu verme ve beyaz gürültü dinletmeden daha
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etkili olduğunu belirtmiştir. Anne, baba ve hemşirenin kucağa almasını karşılaştıran bir farklı
çalışmada ise, kucağa alma yönteminin ağrıyı azaltmada etkili olduğu ve kucağa alan kişiler
arasında fark olmadığını saptamıştır (Açıkbaş, 2019).
Koku, anne ve yenidoğan arasında duygusal bir bağ oluşturan ve yenidoğanın annelerinin
göğsüne ulaşma gibi etkin davranışsal tepkiler göstermelerine neden olan en gelişmiş
duyulardan biridir (Aboli, Shamsi & Iranmanesh, 2015). Anne sütü kokusu
nörotransmitterlerin salgılanmasını sağladığı için ağrıyı azaltıcı etkisi vardır (Kanbur & Balcı,
2017). Akcan (2014) , yenidoğanlarda topuk kanı alma sırasında oluşan ağrıya amniyotik sıvı,
anne sütü ve lavanta kokusunun etkisini incelediği çalışmasında, her üç yöntemin de ağrıyı
azaltmada etkili olduğunu belirtmiştir. Atal çalışmasında (2019), topuk kanı alınması
sırasında anne kokusu ve amniyorik sıvı kokusu koklatmanın yenidoğanın ağrısını azaltmada
etkili olduğu fakat yöntemler arasında fark olmadığını saptamıştır. Taşçı (2018) ise,
yenidoğanlarda topuk kanı alınmasına bağlı ortaya çıkan akut ağrıyı azaltmada anne sütü ve
formül süt kokularının etkisini incelediği çalışmada, sadece anne sütü ile beslenen hem de
anne sütü ve formül mama ile beslenen yenidoğanlarda, anne sütü koklatmanın ağrıyı
azaltmada daha etkili olduğunu belirtmiştir.
Kundaklama, sarmalama sayesinde bebeğin kendini güvende hisseetmesini sağlar ve bu
sayede yenidoğanın kendini güvende hissetmesini sağlayarak ağrıyı azaltır, konforu artırır
(Cowan 2012). İncelenen lisansüstü tezlerden bir tanesinde kundaklama yöntemi kullanılmış
olup, işlem sırası ve sonrası sarmalanan bebeklerin daha az ağrı deneyimledikleri ortaya
çıkmıştır (Erzurumluoğlu, 2014).
Emzirme yönteminde anne sütü, yağ ve protein bileşenlerinden oluştuğundan ve tat etmeden
dolayı analjezik etkisi bulunmaktadır (Yiğit, Ecevit & Köroğlu, 2018). Avcin (2017), topuk
kanı alma işlemi sırasında emzirmenin yenidoğanın ağrısını azaltmada etkili olduğunu
belirtmiştir. Kale (2018) çalışmasında, topuk kanı alınması sırasında emzirmenin yenidoğanın
ağrısını azaltmada etkili olduğunu saptamıştır.
Kanguru bakımı, ebeveyn/bebek arasında etkileşimi sağlayan birçok yararı bulunan bir
yöntemdir. Kanguru bakımı invaziv girişim sırası ve sonrasında bebeğin davranışsal,
fizyolojik ve hormonal ağrı yanıtlarını azaltmaktadır (Arpacı & Altay, 2017). Avcin (2017),
topuk kanı alma işlemi sırasında kanguru bakımının yenidoğanın ağrısını azaltmada etkili
olduğunu belirtmiştir. Yücel (2018) çalışmasında, tekrarlayan ağrılı girişimlerde kanguru
bakımının işlem sırasında ağrıyı azaltmada etkili olduğunu belirtmiştir.
Cenin pozisyonu, intrauterin ortam desteği sağlayan bir pozisyondur. Yenidoğanın kol ve
bacakları yumuşak bir şekilde fleksiyon pozisyonunda tutulurken, vücut orta hatta yakın
kapalı pozisyona getirilerek lateral supine veya prone pozisyonu verilir. Bu sayede yenidoğan
kendisini sakinleştirerek, ağrı ve stres ile baş etme davranışlarını geliştirir. Avcin (2017),
topuk kanı alma işlemi sırasında cenin pozisyonunun yenidoğanın ağrısını azaltmada etkili
olduğunu belirtmiştir. Fakat bu çalışmada, emzirme yönteminin cenin pozisyonu yöntemine
göre ağrı gidermede daha etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Kale çalışmasında
(2018), cenin pozisyonunun yenidoğanın ağrısını azaltmada etkili olduğunu belirtirken, ağrıyı
azaltmada emzirmenin cenin pozisyona göre daha etkili olduğunu saptamıştır. Ayar (2018),
işlem sırasında ve sonrasında cenin pozisyonu verilen yenidoğanların, ağrı puanlarının
kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu belirtmiştir.
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Çetinkaya (2017), topuk kanı alma işlemi öncesinde uygulanan EMLA kremi ve bacak masajı
uygulamasının yenidoğanların ağrı düzeyi etkisini incelemiş. Bu çalışmada, bacak masajı
uygulamalarının ağrının azaltılmasında etkili olduğu ancak EMLA kremin bacak masajından
daha etkili olduğu belirlenmiştir. Refleksoloji ile uygun refleks bölgelerine masaj yapılarak
tıkanan enerji kanalları açılır ve organlara uyumlu dağılan enerji dağılımı yeniden düzene
girer (Gözüyeşil & Başer, 2016). Akupresur uygulamasında ise, uygulanan basılar ile
merdiyenlerdeki enerji blokajları çözülerek enerji akışı ve kan dolaşımı düzenlenir (Eğlence
Çırpan, 2015). Merkezi sinir sistemi ve plazmada nörotransmitterlerin ve nörohormonların
salınımı ile ağrının azaltılmasını sağlar (Eğlence Çırpan, 2015). Deniz (2019), topuk kanı
alma işlemi öncesinde uygulanan akupresur ve ayak refleksoloji yöntemlerinin ağrıyı
azaltmakta etkili olduğu, fakat gruplar arasında herhangi bir fark saptanmamıştır.
Sıcak uygulama vazodilatasyon etkisi ile iskemi ve büyük sinir uçlarının uyarılmasıyla ortaya
çıkan ağrıyı inhibe eden refleksleri aktif hale getirmektedir. Genellikle bel ağrılarını azaltmak
için kullanılan bir yöntemdir (Can & Saruhan, 2008). İncelenen lisansüstü tezlerde, term
yenidoğanlarda topuk kanı alma sırasında ağrıyı azaltmada sıcak uygulamanın etkisini
inceleyen bir çalışma bulunmaktadır. Oğurlu (2017), ağrılı işlem öncesi uygulanan sıcak
uygulamanın yenidoğanın ağrısını azalttığını tespit etmiştir.
Titreşim uygulamasında cilde dokunarak acı verici olmayan bir uyarı verilerek ağrılı bir
uyaran iletimi bloke edilir (Smith, Comite, Balasubramanian, Carver & Liu, 2004). Antepli
yapmış olduğu çalışmada (2019), yenidoğanın topuk kanı alma sırasında kullanılan titreşimin
ağrıyı azaltmada etkili olduğunu belirtmiştir.
SONUÇ
Yapılan bu derlemede,
 Term yenidoğanlarda topuk kan alma işlemi sırasında emzirme, kanguru bakımı, cenin
pozisyon verme, kucağa alma, bacak masajı, refleksoloji, akupresur, sıcak uygulama,
kucağına alma, titreşim, koku, beyaz gürültü ve kundaklama yöntemlerinin ağrıyı
azaltmada etkili olduğu,
 Beyaz gürültünün topuk kanı alma sırasında ağrıyı azaltmada, anne kucağına alma ve
anne kucağına alma/beyaz gürültü dinletme yönteminden daha etkili olduğu,
 Cenin pozisyonunun, topuk kanı alma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmada
emzirme ve kanguru bakımından daha etkili olduğu,
 Bir çalışmada ise anne kucağı pozisyonunun, cenin pozisyonu verilen, beyaz
gürültüden daha etkili yöntem olduğu,
 Hem sadece anne sütü ile beslenen hem de anne sütü ve formül mama ile beslenen
yenidoğanlarda, anne sütü koklatmanın ağrıyı azaltmada daha etkili olduğun sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda, topuk kanı alma işlemi sırasında ağrının azaltılması ve konforun
artırılması için gerekli gerekli non-farmakolojik girişimlerin planlanması ve uygulanması
önerilmektedir.
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Tablo 1. Term Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alma İşlemi Sırasında Uygulanan Non-Farmakolojik Yöntemlerin Ağrıya Etkisine İlişkin
Literatür Taramasında Elde Edilen Bulgular
Yazar/
Yıl/ Şehir
Funda
Türker
Yüksek
Lisans
Tezi
2010
İstanbul
Ayşe
Karakoç
Tarı

Amaç

Örneklem

Girişim

Sağlıklı yenidoğanlarda
topuk
kanı
alma
esnasında
uygulanan
farklı girişimlerin (anne
kucağı, beyaz gürültü)
ağrıya
etkisinin
incelenmesi

120 term yenidoğan
Gestasyon haftası: 3842
Kilo:2500 – 4000g

Anne kucağı grubu: İşlem öncesi annenin Kucağa alma yöntemi uygulanan
bebeği kucağında tutması sağlanmış. bebeklerde ağrı puanı, beyaz
Yenidoğanlar işlem öncesi 2 dakika ve gürültüden daha yüksek bulunmuş.
işlem sonrası 3 dakika anne kucağında
tutulmuş.

Anne kucağı grubu:40
Beyaz gürültü grubu:
40
Kucağa alma ve beyaz
gürültü grubu: 40

Sonuç

Beyaz gürültü grubu: Orhan Osman;
kolik
albümünü
bebeklerin
sakinleştirilmesi için Dr. Harvery
Karp’ın hazırladığı “The Happiest Baby”
isimli, sadece uterus içi seslerden oluşan
albüm dinleilmiş. Cihazı bebeğin 50 cm
yakınına yerleştirilmiş ve ses seviyesi
ortalama 55 desibel
olarak ayarlanmış.
Kucağa alma ve beyaz gürültü grubu:
Anne
kucağında
beyaz
gürültü
dinletilmiştir. Yenidoğanlar işlem öncesi
2 dakika ve işlem sonrası 3 dakika anne
kucağında tutulmuş
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Esma
Akcan
Doktora
Tezi
2014
Kayseri
Sevinç
Polat
Zeynep
Erzuruml
uoğlu
Yüksek
Lisans
Tezi

Yenidoğanlarda
topuk
kanı
alma
sırasında
oluşan ağrıya amniyotik
sıvı, anne sütü ve
lavanta
kokusunun
etkisinin incelenmesi
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102 term yenidoğan
Gestasyon haftası: 3842
Kilo:2500g ve üstü

Topuk kanı almadan beş dakika
öncesinden, beş dakika sonrasına kadar
koku örnegi (lavanta, anne sütü,
amniyotik sıvı) koklatılmış.

Lavanta
kokusu
grubu:27
Anne sütü kokusu
grubu: 27
Amniyotik
sıvı
kokusu: 27
Kontrol grubu: 27
74 term yenidoğan
Gestasyon haftası: 3842
Kilo:2500 – 4400g

Kontrol grubu: Distile su koklatılmış.
İşlem öncesi ve sonrası beş dakika
koklatılmış.

Yenidoğanda
güvenli
Kundaklamanın
topuk
kanı alma işleminde
gelişen ağrı algısına,
yaşam bulgularına ve
ağlama süresine etkisinin Kundaklama grubu:37
incelenmesi
Kontrol grubu: 37

Kundaklama grubu: Sarmalanarak topuk
kanı alınmış.
Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
yapılmamış.

Lavanta, anne sütü ve amniyotik sıvı
kokularının topuk kanı almada
yenidoğanın ağrısını azaltmada etkili
olduğu saptanmış.

İşlem sırası ve sonrası sarmalanan
bebeklerin ağrı puan ortalamalarının
sarmalanan yenidoğanların daha
düşük olduğu belirlenmiş.

2014
İstanbul
Suzan
Yıldız
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Emel
Avcin
Yüksek
Lisans
Tezi
2017
Erzurum
Sibel
Küçükoğl
u

Yenidoğan
bebeklerde
topuk kanı alma sırasında
oluşan ağrıyı azaltmada
emzirme, kanguru bakımı
ve cenin pozisyonunun
etkisinin incelenmesi
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140 term yenidoğan
Emzirme grubu: Topuk kanı alma alma
Gestasyon haftası:37 işleminden 5 dk önce anne kucağında
ve üstü
emzirilmiş.
Kilo: 2500g ve üstü
Kanguru bakımı grubu: Bebeğin iç
Emzirme grubu: 35
giysileri ve bezi dışında kalan kıyafetleri
Kanguru
bakımı çıkarılmış. Topuk kanı alınmaya
grubu: 35
başlamadan on beş dakika öncesinden
Cenin
pozisyonu annenin göğsüne bebeği tamamen temas
grubu:35
etmesi sağlanmış. Bebeği vücudunun dış
Kontrol grubu: 35
kısmı kendi battaniyesi ile örtülmüş.

Emzirme, kanguru bakımı, cenin
pozisyonu uygulamasının ağrıyı
azalttığı ancak cenin pozisyonu
grubunun ağrı puan ortalamasının
diğer gruplara oranla daha düşük
olduğu bulunmuş.

Cenin pozisyonu grubu: İşlemden 1
dakika önce, cenin pozisyonu (bebeğin
alt ve üst ekstremiteleri el ile fleksiyonda
tutularak ve orta hatta yakın olacak
şekilde yan yatar pozisyon) verilmiş.
Cenin pozisyonuna, işlem süresince ve
işlemden 1 dakika sonrasına kadar
devam edilmiş.
Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
yapılmamış.
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Hümeyra
Çetinkaya
Doktora
Tezi
2017
İstanbul

Topuk kanı alma işlemi
öncesinde
uygulanan
EMLA kremi ve bacak
masajı
uygulamasının
yenidoğanların
ağrı
düzeyi
etkisinin
incelenmesi

135 term yenidoğan
Gestasyon haftası: 3842
Ortalama kilo: 24504720g

Sağlıklı
term
yenidoğanlarda
topuk
kanı
alma
öncesi
uygulanan
sıcak
uygulamanın ağrı düzeyi,
konfor düzeyi ve işlem
süresine
etkisinin
incelenmesi

80 term yenidoğan
Gestasyon haftası:3842
Kilo: 2500-4400g

Suzan
Yıldız
Özlem
(Karabıyı
k) Oğurlu
Yüksek
Lisans
Tezi
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Bacak masajı grubu: İşlemden önce
Topuk
kanı
alma
işleminde
2 dakika boyunca bacak masajı yenidoğanlarda
ağrının
uygulanmış.
azaltılmasında EMLA kremi ve
bacak
masajı
uygulamalarının
EMLA grubu: İşlemden 30 dakika ağrının azaltılmasında etkili olduğu
öncesinde topuğa 1 gr EMLA kremi ancak
EMLA
kremin
bacak
Bacak masajı grubu: uygulanarak,
tegaderm
örtü
ile masajından daha etkili olduğu
45
kapatılmış.
saptanmış.
EMLA kremi grubu:
45
Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
Kontrol grubu: 45
yapılmamış.
Sıcak uygulama grubu: İşlem öncesi 5
dakika lokal kuru hafif sıcak (34-37˚C )
uygulama
yapılmıştır.
Uygulama
termofor ile yapılmıştır

Ağrılı işlem öncesi uygulanan sıcak
uygulamanın yapılan işlem süresini,
delme sayısını ve yenidoğanın
ağrısını azalttığı tespit edilmiş.

Sıcak
uygulama Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
grubu:40
yapılmamış.
Kontrol grubu: 40

2017
Trabzon
Osman
Yıldızlar
Esra Tural
Büyük
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Gülen
Yücel
Yüksek
Lisans
Tezi
2018
İzmir
Hatice
Yıldırım
Sarı
Elif
Kızılok
Kale
Yüksek
Lisans
Tezi
2018
Edirne
Melahat
Akgün
Kostak

Topuk
kanı
alma
sırasında
uygulanan
kanguru
bakımının
yenidoğanın ağrı puanına
etkisinin incelenmesi
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60 term yenidoğan
Gestasyon haftası:3742
Kilo ortalama: 32833376g

Kanguru
bakımı
grubu:
Girişim Tekrarlayan
ağrılı
girişimlerde
öncesinde 30 dakikalık kanguru bakımı kanguru bakımının işlem sırasında
verilmiş, işlemden hemen önce klinikte ağrı puanını düşürdüğü saptanmış
rutin olarak kullanılan %25’lik oral
sukroz çözeltisi verilmiş.

Kanguru
bakımı Kontrol grubu: Klinik rutini (işlemden
grubu:30
iki dakika önce %25’lik dekstroz
Kontrol grubu: 30
çözeltisi 1-2 ml ağızdan verilmesi)
uygulanmış.

Yenidoğanlarda
topuk 105 term yenidoğan
kanı
alma
sırasında Gestasyon haftası: 37oluşan ağrı düzeyine 42
emzirme
ve
cenin Kilo: Belirtilmemiş
pozisyonunun etkisinin
incelenmesi
Emzirme grubu:35
Cenin
pozisyonu
grubu: 35
Kontrol grubu: 35

Emzirme grubu: Bebekler işlem öncesi
(3 dakika önce), sırası ve sonrası (3
dakika
sonra)
annesi
tarafından
emzirilmiş.

Topuk kanı alınması sırasında
emzirme ve cenin pozisyonunun
yenidoğanın ağrısını azaltmada etkili
yöntemler
olduğu,
emzirme
yönteminin
cenin
pozisyonu
Cenin pozisyonu grubu: Bebeğe cenin yöntemine göre ağrı gidermede daha
pozisyonu verilmiş. İşlem öncesi ve etkili olduğu bulunmuş.
sonrası 1dakika cenin pozisyonunda
tutulmuş
Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
yapılmamış.
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Arzu
Cantaş
Ayar
Yüksek
Lisans
Tezi
2018
Trabzon
İlknur
Kahriman
Yavuz
Özoran

Yenidoğanlarda
ayak
topuğundan kan alma
işlemi sırasında beyaz
gürültü, kucağa alma ve
el ile verilen cenin
pozisyonunun
ağrı
üzerine
etkisinin
incelenmesi
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160 term yenidoğan
Gestasyon haftası: 3842
Kilo:2500-4000g

Beyaz gürültü grubu: Dr. Harvery
Karp'ın hazırladığı 'The Happiest Baby'
isimli sadece uterus seslerinden oluşan
albümden
yararlanarak
oluşturulan
'Kolik'
albümünden;
'Bebeğiniz
Beyaz
gürültü Ağlamasın, PT.2' isimli parça dinletilmiş.
grubu:40
Cihazı bebeğin 50 cm yakınına
Kucağa alma grubu: koyularak ortam ses seviyesi 55 desibel
40
olarak ayarlanmış. İşlem öncesi ve
El ile verilen cenin sonrası 2 dakika beyaz gürültü
pozisyonu:40
dinletilmiş.
Kontrol grubu: 40
Kucağa alma grubu: İşlem öncesi
annenin mahremiyeti korunarak bebeği
kucağında
tutması
sağlanmış.
Yenidoğanlar işlem öncesi ve sonrası 2
dakika anne kucağında tutulmuş.

İşlem sırasında ve sonrasında anne
kucağı
pozisyonu
verilen
yenidoğanların
ağrı
puan
ortalamalarının cenin pozisyonu
verilen, beyaz gürültü dinletilen ve
kontrol grubuna göre daha düşük
olduğu saptanmış.

El ile verilen cenin pozisyonu: Cenin
pozisyonu, bebeğe kolları ve bacakları
fleksiyon pozisyonunda vücudu orta
hatta yakın şekilde el ile yan yatar
pozisyon verilmiş. İşlem öncesi ve
sonrası 2 dakika cenin pozisyonu
korunmuş.
Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
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Pınar
Açıkbaş
Yüksek
Lisans
Tezi

Topuk kanı alınırken
bebeğin anne, baba ve
hemşire
kucağında
olmasının ağrı üzerine
etkisinin incelenmesi

2019
İstanbul
Serap
Balcı
Nihal
Avan
Antepli

Yenidoğanlarda
topuk
kanı alırken uygulanan
titreşimin ağrı üzerindeki
etkisinin incelenmesi
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yapılmamış.
80 term yenidoğan
Kucak pozisyonu: Yenidoğanın yere dik, Anne, baba ve hemşire kucağında
Gestasyon haftası:38- göğüse yakın ve çok sıkı olmayan bir olan bebeklerin ağrı puanlarının
42
sarmalama şeklinde kucağa alınması
işlem masasına yatırılan bebeklerden
Kilo: 2200-4780 g
daha düşük olduğu fakat gruplar
İşlem masası: Topuk kanı alınırken arasında fark olmadığı saptanmış.
Anne kucağı:20
yenidoğan işlem masasına yatırılmış.
Baba kucağı:20
Hemşire kucağı:20
İşlem masası: 20

Yüksek
Lisans
Tezi

58 term yenidoğan
Gestasyon haftası: 38
ve üstü
Doğum
kilosu
ortalama: 3252-3249g
Mevut
kilosu
ortalama: 3672-3624g

2019
Gaziantep

Titreşim grubu: 30
Kontrol grubu: 28

Titreşim grubu: Topuk kanı almadan Yenidoğanın topuk kanı alınma
yaklaşık 30 saniye önce ve işlem sırasında kullanılan titreşimin ağrıyı
boyunca titreşim yapan bir cihaz azaltmada etkili olduğu saptanmış.
kullanılmış.
Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
yapılmamış.

Zeynep
Güngörm
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üş
Elif Bilsin
Hande
Yenidoğanlarda
topuk
Atal
kanı
alma
sırasında
oluşan
ağrıya
anne
Yüksek
kokusu ve amniyotik sıvı
Lisans
kokusunun
etkisinin
Tezi
incelenmesi
2019
Edirne
Melahat
Akgün
Kostak
Ayşe
Özge
Deniz
Doktora
Tezi
2019
Eskişehir
Ayfer

Yenidoğanda topuk kanı
alma sırasında uygulanan
ayak refleksolojisi ve
akupresur yöntemlerinin
ağrıya
etkisinin
incelenmesi
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90 term yenidoğan
Anne kokusu grubu: Duş almış annenin
Gestasyon haftası: 37- göğüslerinin arasına bebek şapkasının
42
koyulması ve 2 saat şapkaya anne
Kilo:2500g
kokusunun sinmesinin sağlanmış

Topuk kanı alınması sırasında anne
kokusu ve amniyorik sıvı kokusu
koklatmanın yenidoğanın ağrısını
azaltmada etkili yöntemler olduğu
fakat gruplar arasında fark olmadığı
Anne kokusu grubu:30 Amniyotik sıvı kokusu grubu: Bebeğin tespit edilmiştir.
Amniyotik sıvı kokusu annesinden doğum sırasında amniyotik
grubu: 30
sıvı örneği alınması ve örneğin steril kap
Kontrol grubu: 30
içerisinde,
2-8oC’lik
buzdolabında
muhafaza edilmiş ve uygulama öncesi
benmari usulü ısıtılarak koklatılmış.
Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
yapılmamış.
105 term yenidoğan
Refleksoloji
grubu:
Uygulama,
Gestasyon haftası: 37 başparmak ile her nokta üzerinde
ve üstü
ortalama 30-40 saniye süre bası
Kilo:2960-3830g
yapılacak şekilde, ardışık basılar şeklinde
uygulandı. Uygulamaya ilk sağ ayaktan
Refleksoloji grubu: 35 başlandı ve sonrasında sol ayağa
Akupresur grubu: 35
uygulama şeklinde devam edilmiş.
Kontrol grubu:35
Akupresur grubu: Böbrek Meridyeni 3.
nokta ( Ki 3) ve Mide Meridyeni 36.
Nokta (St 36) alanlarına uygulandı.

Topuk kanı alma işlemi öncesinde
uygulanan akupresur ve ayak
refleksoloji yöntemlerinin ağrıyı
azaltmakta etkili yöntemler olduğu
saptanmış.
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Açıkgöz

Bircan
Taşçı
Yüksek
Lisans
Tezi
2018
Zongulda
k
Tülay
Kuzlu
Ayyıldız

Uygulama, başparmak ile her nokta
üzerinde ortalama 45-60 saniye süre bası
yapılacak şekilde, ardışık basılar şeklinde
uygulanmış.

Yenidoğanlarda
topuk
kanı alınmasına bağlı
ortaya çıkan akut ağrıyı
azaltmada anne sütü ve
formül süt kokularının
etkisini incelenmesi

84 term yenidoğan
Gestasyon haftası: 3842
Ortalama kilo: 2500 4000g
Sadece anne sütü ile
beslenen yenidoğanlar
Anne sütü kokusu
grubu: 21
Formül süt kokusu
grubu: 21
Anne sütü ve formül
mama ile beslenen
yenidoğanlar
Anne sütü
grubu: 21
Formül süt
grubu: 21

kokusu
kokusu

Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama
yapılmamış.
Anne sütü kokusu grupları: Kendi
annesinden alınan anne sütü koklatılmış.
Doğumdan sonraki ikinci gün sabah
kahvaltısını yaptıktan iki saat sonra
annenin göğsü elle sağma yöntemi
kullanılarak 2 ml süt alınmış ve filtre
kâğıdına dökülerek işlem sırasında
yenidoğanların burnuna 10 cm uzaklıkta
tutularak yenidoğanın kokuyu alması
sağlanmış.

Anne sütü koklatılan yenidoğanların,
formül süt koklatılan yenidoğanlara
göre girişim sırasında ve sonrasında
daha az ağrı deneyimledikleri
saptanmış.

Yenidoğanların anne sütüne ek
olarak formül süt ile beslenirken her
iki kokuya aşina olmalarına rağmen
anne sütü kokusunun formül süt
kokusuna göre ağrıyı
Formül süt kokusu grupları: 1 numaralı hafifletmede daha etkili olduğu
yenidoğan formül sütü koklatılmış. 30 ml belirlenmiş.
sıcak su içerisine 1 ölçek katılan toz ile
formül süt elde edilmiş. İçerisinden
enjektör yardımı ile 2 ml alınmış ve filtre
kâğıdına dökülmüş.
İşlem sırasında
yenidoğanların burnuna 10 cm uzaklıkta
tutularak yenidoğanın kokuyu alması
sağlanmış.
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YAKIN KIZILÖTESĠ IġINLARLA DAMAR GÖRÜNTÜLEME CĠHAZI TASARIMI1
DESİGN OF VEİN VIEWİNG DEVİCE BY USİNG NEAR INFRARED RAYS
Alpsencer Özdemir
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Utku KuĢ
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ÖZET
Sağlık sektörü, kişilerin tedavi edilmesinin yanı sıra yaşam konforlarını korumayı ve
artırmayı da hedeflemektedir. Tedavi sırasında kan alma, damar yolu açma gibi işlemlerde
karşılaşılan zorluklar ve deneme yanılmalar hastalara ve sağlık personeline sıkıntı
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, vücutta bulunan kan damarlarının yakın kızılötesi ışınlarla
tespiti ve kan damarlarının yerini bir ekran ile göstererek başarısız enjeksiyon denemelerinin
önüne geçmeyi sağlayacak bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle kan damarları zor
tespit edilen obez, ince damarlı ve pediatrik hastaların işlemlerinde önemli bir kolaylık
sağlanması beklenmektedir.
Sistemin çalışma prensibi, kanda bulunan demir, kükürt gibi elementleri üzerinde bulunduran
hemoglobinin kızıl ötesi ışınları soğurmasına dayanmaktadır. Çalışma süresince aşamalı
olarak iki prototip üretilmiştir. İlk prototip 850nm kızıl ötesi power LED, uygun filtre, kamera
ve görüntü işleme amacı ile kullanılan mini bilgisayardan oluşmaktadır. Yapılan denemelerde
hemoglobinin 800±100nm aralığında kızıl ötesi ışınları soğurduğu ve ışık kaynağının
spektrumunun genişletilmesinin daha verimli olacağı sonucuna varılmıştır. İkinci prototipte 3
farklı 740nm, 850nm ve 940nm LED’ler kullanılarak soğurma aralığı genişletilmiştir. Ayrıca,
sağlık personelinden alınan geri dönütler doğrultusunda sistem 3 eksende rahatça hareket
eden bir platform üzerine monte edilerek fiziki yapısı da geliştirilmiştir. Elde edilen kızıl ötesi
görüntünün işlenmesi için Python programlama dili ve OpenCV görüntü işleme kütüphanesi
kullanılmıştır. Tkinter kütüphanesi ile program ara yüzünün kullanıcı dostu olması için
geliştirmeler yapılmıştır. Görüntü işleme yazılımı ile doku üzerinde karanlık bölge olarak
kalan damarlar belirlenerek farklı bir renk ile gösterilmiştir.
Eş zamanlı olarak damar tespiti yapabilen sistemin daha portatif hale getirilmesi ve istenen
bölgesi lazer projektör ile belirlemesi gibi geliştirmeler yapılabileceği düşünülmektedir.
Sağlık teknolojileri alanında yapılacak bu tür çalışmaların ülkemizin stratejik önemi bulunan
1
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bu alanda gelişmesine katkıda bulunacağı umulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Damar görüntüleme, yakın kızılötesi, görüntü işleme, damar bulma,
biyomedikal.
ABSTRACT
The health sector aims to protect and increase the comfort of life as well as treating people.
Difficulties and trial and error encountered in procedures such as taking blood, establishing
vascular access during treatment cause difficulties for patients and healthcare personnel. In
this study, it is aimed to develop a system that will detect blood vessels in the body with nearinfrared rays and prevent unsuccessful injection attempts by showing the location of blood
vessels with a monitor. It is expected to provide a significant convenience in the procedures of
obese, fine-vascular, and pediatric patients, especially those whose blood vessels are difficult
to detect.
The working principle of the system is based on the absorption of infrared rays by
hemoglobin, which contains elements such as iron and sulfur in the blood. During the study,
two prototypes were produced gradually. The first prototype consists of 850nm infrared
power LED, suitable filter, camera, and minicomputer used for image processing. In the
experiments, it was concluded that hemoglobin absorbs infrared rays in the range of 800 ±
100nm and it would be more efficient to expand the spectrum of the light source. In the
second prototype, the absorption range was extended by using 3 different 740nm, 850nm, and
940nm LEDs. Also, in line with the feedback received from the health personnel, the physical
structure of the system was developed by mounting on a platform that moves easily in 3 axes.
Python programming language and OpenCV image processing library were used to process
the obtained infrared image. With the Tkinter library, improvements have been made to make
the program interface user-friendly. With the image processing software, the vessels
remaining as dark areas on the tissue were determined and shown with a different color.
It is thought that improvements can be made such as making the system capable of
simultaneously detecting veins more portable and determining the desired area with a laser
projector. It is hoped that such studies in the field of health technologies will contribute to the
development of our country in this strategically important area.
Keywords: Near infrared, image processing, vein finding, biomedical.
1. GĠRĠġ
Sağlık; insanın bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam iyilik halinde bulunmasıdır. İnsan
sağlığında çıkan sıkıntılara hastalık ve bu hastalıların giderilmesine de tedavi denir. İnsanlık
varoluşundan bu yana insanlar hasta olmakta ve bunun için çeşitli tedavi yöntemleri
aramaktadırlar. Önceleri geleneksel yöntemlerle yapılan tedavi yöntemleri 18. ve 19.
yüzyıllarda Birleşik Krallıkta başlayan Sanayi devrimiyle birlikte büyük bir sıçrayış
yaşamıştır. Sanayi devriminde icat edilen makinelerin tıpta kullanılası sayesinde doktorlar
geleneksel yöntemlere kıyasla nicel ve daha objektif bilgiler elde etmeyi başarmışlardır.
Ancak insanlık bugüne kadar kendi vücudunu tam anlamıyla keşfedememiştir ve gün geçtikçe
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kendi vücudu hakkında yeni bilgilere ulaşmaktadır. Bu bilgilere ulaştıkça da yeni tıbbi
malzemeler üretmektedir.
O günden bu yana tıp alanında 500.000 farklı tıbbi cihaz üretilmiştir. Şu anda ise dünya
pazarında 10.000 farklı tür cihaz bulunmaktadır. Aynı cihazın değişik modelleri ve farklı
firmalar tarafından üretilen benzerlerini de sayarsak elde edilen rakamlar 90.000 ila 1,5
milyon arasında değişmektedir. Ülkemizin bu pazardaki payı ise 2011 yılı itibariyle 1,96
milyar ABD dolardır. 2015 yılında ise pazardaki payı %1 civarındadır. Bu oranla dünya
genelindeki 19. ülke olmayı başarmıştır. Bununla beraber ülkemizin 2015 yılında ürettiği tıbbi
cihazlar içerisindeki payın %19’unu ise tıbbi görüntüleme araçları oluşturmaktadır (Boyraz,
2015).
Ülkemizin 2017 yılındaki ithalat ve ihracat oranlarına bakıldığında ise ithalatın
233.799.651,234 bin $ iken ihracatın ise 156.992.940,414 bin $ da kaldığını görülmektedir
(TÜİK, 2017). 2016 yılı itibariyle yaptığımız ithalatın 4.999.036,599 bin $ kadarını da
yurtdışından alınan optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı meydana getirmektedir (TÜİK, 2018). Bunun sebebi ise
Türkiye’de üretilen tıbbi cihazların talep ve yeterli teknoloji seviyesini karşılayamamasından
dolayı bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tıbbi cihazların yurtdışından ithal edilmesidir.
Türkiye’de tıbbi cihaz üreten firmalar olmasına rağmen bu firmalar diğer büyük firmalarla baş
edebilecek güçte değillerdir. Bunun nedeni ise tıbbi cihaz sektöründe söz sahibi olan
firmaların elektrik-elektronik gibi teknolojik alanlarda da üretim yapması ve tıbbi cihaz
üretmek için gerekli olan AR-GE çalışmalarını kendi bünyesinde karşılayabilmesinden
dolayıdır. Ayrıca bu firmalar tıbbi cihaz sektöründeki diğer küçük firmaları satın alma yoluna
giderek rekabeti azaltmakta ve sektörü tekelleşmeye itmektedir (Arık, İleri, & Kaya, 2015).
Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın 2017-2021 yılları için yayınladığı tıbbi cihaz sektörü
planının amacı “Ülkem zde tıbb c haz alanında yerl ürünler m ze olan güven artırarak katma
değer yüksek tıbb c hazların üret m n teşv k etmek, yaygınlaştırmak, kamu-ün vers tesanayi işbirliğ n gel şt rerek tüm kaynakların etk n kullanıldığı, güvenl ürünlerle
sürdürüleb l r ve rekabetç b r tıbb c haz pazarına er şmek” olarak bel rt lm şt r (Türkiye
Sağlık Bakanlığı, 2017).
Tıbbi Görüntüleme Cihazları
Günümüzde tıbbi amaçlı kullanılan görüntüleme cihazları röntgen cihazları, bilgisayarlı
tomografi cihazları ve manyetik rezonans görüntüleme sistemi olarak üç başlık altında
toplanmaktadır (Toker, 2013).
1.Röntgen Cihazları
Röntgen cihazları görüntü elde etmek için X ışınlarını kullanırlar. X ışınları farklı
maddeler üzerinden geçerken farklı miktarlarda soğrulurlar. Bu soğrulma miktarı maddenin
yoğunluğuna ve maddeyi oluşturan atomların atom numarasına bağlıdır. Röntgen cihazları da
bu ışınlar canlı üzerine gönderirler. Farklı dokularda farklı miktarlarda soğrulan X ışınları gri
tonlarda filme ya da bilgisayara yansıtılarak canlının vücut görüntülerinin elde edilmesini
sağlar.
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2.Bilgisayarlı Tomografi Cihazları
Bilgisayarlı tomografi cihazları görüntü elde etmek için X ışınlarını kullanırlar. Hastanın
görüntülerini elde etmek için tünel şeklindeki cihazın içine yatar pozisyonda girer. X ışını
kaynağı, X ışığı detektörü veya her ikisi birlikte hastanın etrafında 360 derecelik tur atarlar.
Bu sayede incelenmek istenen dokunun birden fazla açıdan kesit görüntüleri elde edilmiş olur.
3.Manyet k Rezonans Görüntüleme S stem
Manyetik rezonans görüntüleme cihazları güçlü mıknatıslar ve iyonlaştırıcı olmayan
radyo frekansı (RF) kullanırlar. Özellikle yumuşak dokuların görüntülenmesinde kullanılır.
Bu yöntemde vücuttaki hücre sıvısı ve lipidler içerisindeki hidrojen atomları yüksek miktarda
manyetik alana maruz bırakılarak görüntü elde edilir. MRI cihazları çalışma prensiplerine
göre altı başlık altında toplanır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Toker, 2013).







Kemik Mineral Densitometre Cihazı
Anjiyografi Sistemleri
Ultrasonografi-Doppler Cihazları
Gama Kamera, PET (Siklotron), SPECT
Uzak Kızılötesi Görüntüleme
Yakın Kızılötesi Görüntüleme

Uzak kızılötesi kullanan MRI, sıcak olan her maddenin belli miktarda elektromanyetik
ışık yaymasından faydalanan bir cihazdır. İnsan vücudu kızılaltı denilen bölgede ışıma yapar.
Bu ışımayı algılayan detektörler sayesinde insan vücudunun ısıl görüntülenmesi tespit edilmiş
olur.
Yakın kızılötesi ışınların kullanımı (Near Infrared) damar görüntüleme yöntemleri
içerisindeki en yaygın yöntemlerden birisidir. Kanımızdaki alyuvarlar vücudumuzun çeşitli
bölgelerine oksijen taşımakta ve bunu hemoglobin denilen demir içerikli bir yapı sayesinde
gerçekleştirmektedir. Hemoglobin içerisinde bulunan CN-, N3-, CO2, CO, NO gibi kızılötesi
aktif bileşikler sayesinde kızılötesi ışınların demire bağlanmasını sağlar. Bu şekilde
hemoglobin kızılötesi ışınları vücudumuzun diğer bölgelerine oranla daha fazla absorbe
etmektedir (Boyraz, 2015). Hemoglobinin kızılötesi ışığı vücudumuzdaki diğer maddelere
oranla daha fazla soğurması sayesinde de hemoglobinin içerisinde bulunduğu kan insan
vücudunda damarlar sayesinde dolaşırken damarların görüntülenmesi mümkün hale
gelmektedir.
Damarların görüntülenebilmesi sayesinde de insanlara kan alma veya enjeksiyon gibi
tıbbi müdahalelerin uygulanması kolaylaşmaktadır. Dünyada her gün 500 milyon enjeksiyon
(kan alma, serum, aşı vb.) uygulaması gerçekleşmektedir. Yapılan müdahalelerin %95,2 –
97,3 civarındakilerde başarılı olunurken kalan 14 milyon civarındaki işlemde 2. ve sonraki
denemelerde başarı sağlanmıştır 14.000 civarındaki işlemde ise 4. ve daha sonraki
denemelerde başarılı olunduğu görülmüştür (Ulvi, 2017).
Günümüzde bu gibi durumları engellemek amacıyla X ışınları veya ultrasonik dalgalar
kullanılabilir. Ancak bu yöntemler görüntüleme yapabilmek için kana bazı maddelerin enjekte
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edilmesini gerektirir. Bundan dolayı acil ve genel kullanım için uygun değildirler (Wadhwani,
Sharma, Pillai, Pisal, & Bhowmick, 2015).
Ahmed ve diğerlerinin (2016) yapmış olduğu çalışmada; obez, ince damarlı ve pediatrik
hastalarda kullanılmak üzere insan vücudundaki damarları görselleştirmeyi amaçlayan
kızılötesi ışınların tıbbi kullanımından yararlanılarak PrecisVeine isimli cihazı
geliştirmişlerdir (Ahmed, Mahmood , & Shahid , 2016).
Yabancı ülke ve firmalar tarafından bazı ürünler üretilmiştir. Bunlardan ülkemizde en
yaygın olanları 45 hastanede kullanılan ve fiyatı 2100 Euro civarında olan “AccuVein”
markalı ürün ve Türkiye’de yalnızca Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi'nde bulunan “Christie” firması tarafından üretilen ve damar bulmada %100 başarı
sağlayan VeinViewer’dir (Boyraz, 2015).
Ülkemizde de pratik ve ucuz ürünler yapılmışsa da ya bu ürünlerin bazı eksiklikleri
bulunmakta ya da bu ürünler yalnızca bir proje olarak kalmış ve maalesef kullanımı
yaygınlaşmamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
 ODTÜ ve bazı meslek liselerinde eğitim alan öğrenciler damar görüntüleme ile
ilgili çeşitli çalışmalar sürdürmekte ve lazer ile damar görüntüleme cihazlarını üreterek
uygun maliyetle kullanıma sunulması üzerinde çalışmalar sürdürmektedirler.
 Sakarya Üniversitesi’nde Ömer Faruk Boyraz tarafından mobil damar
görüntüleme cihazı üretilmiştir. Ancak bu cihaz da yaygınlaşamamıştır.
 Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrenim üyeleri
uygulandığı yüzeydeki damarları ısı farkı sayesinde gösteren bir jel üretmiş ve patent
başvurusunda bulunmuşlardır. Ancak her hasta için farklı jel kullanılacağı için ürünün
maliyetinin hastanelerde kullanımına uygun olmayacağı düşünülmektedir (Ulvi, 2017).
Bu açıdan bakıldığında damar görüntüleme için en uygun yöntemin elektronik cihazlar
vasıtasıyla olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada insan vücudunda bulunan kan damarlarının kızılötesi ışınlar sayesinde eş
zamanlı olarak görüntülenmesinin kolaylaştırılmasını sağlayacak kullanışlı ve ucuz bir tıbbi
aracın üretilmesi ana amaç olarak belirlenmiştir. Çalışma “İnsan vücudundaki kan
damarlarının eş zamanlı olarak görüntülenmesini sağlayacak kullanışlı ve ucuz bir cihazın
üretilmesi sağlanabilir mi?” sorusuna cevap aramaktadır. Çalışmanın alt problemleri ise
şunlardır:
 İnsan vücuduna tıbbi müdahale uygulanacağı zaman kan damarlarının tespiti
kolaylaştırılabilir mi?
 İnsan kan damarları eş zamanlı olarak görüntülenebilir mi?
 Kan damarlarının görüntülenmesini sağlayacak yerli yapım bir tıbbi cihaz
üretilebilir mi?
Bu çalışmada üretilen ürünün bugüne kadar üretilmiş diğer ürünlere göre avantajları
şunlardır:
 Elektronik bir alet olması sebebiyle jel gibi sürekli yenilenmeye gerek
duymamaktadır.
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 Kızılötesi ışınların eş zamanlı olarak okunması sayesinde damar görüntüleri eş
zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.
 Büyük ve pahalı makinelerle yapılan bu işlemi daha ucuz bir şekilde kısa sürede
yapmaktadır.
Tablo 1: Damar görüntüleme cihazlarının çalışma prensipleri, yaklaşık fiyatları ve şematik diyagramları
(Stoetzer , Ettlinger, & Stoetzer , 2017).
Damar Görüntüleme
Cihazı
AccuVein AV300
Vein Viewing System

Üretici Firma
AccuVein

ÇalıĢma Prensibi
Derinin yüzeyindeki çevresel
damarların yerinin tespit edilmesinde
yakın kızılötesi ışık kullanılmıştır.
Damar görüntülemede kızılötesi ışık
ve ışık kaynağı olarak LED’ler
kullanılmıştır.

Ürünün
Fiyatı
US $2500

Vein Locator
BS2000+

Wuxi Belson
Medical System
Co., LTD

Veinlite

Warrior Edge, LLC

Damarlardaki oksihemoglobinin
aydınlatılmasıyla çalışır.

$629

Economical Dualhead
Vein Locator BM1000

Wuxi Belson
Medical System
Co., LTD
DKMP bv

Yakın kızılötesi ışık kaynağıyla
çalışır.

$1050

Yakın kızılötesi ışık kaynağının
yardımıyla çalışır.

US $10.000

Luminetx Vein
Viewer

Luminetx

$25.000

Veinsite Hands-free
System

Vue Tek Scientific

Nottingham Trent
University

N/A

Yakın kızılötesi ışık kaynağı deri altı
damarlardaki alyuvarları çevresindeki
doku ve atardamarlardan
farklılaştırarak görüntüler.
Derinin 7mm altındaki damarları
yakın kızılötesi ışık yardımıyla
görüntüler
Akıllı telefon teknolojisi ile kızılötesi
veya yakın kızılötesi ışık kullanarak
damarları görüntüler.

VascuLuminator

ġematik
Gösterim

US $ 5000

$4.595
Henüz
Satışa
Sunulmadı

Damar bulma sağlık teşhis ve müdahalelerde oldukça önemli bir yere sahiptir. Her ne
kadar medikal ortamlarda çok sık uygulansa da bebek, obez ve yaşlılarda tecrübeli ve
yetenekli sağlık personeli için bile oldukça zor bir görevdir. Bu sorunu çözmek için, son
zamanlarda kızılötesi ışık kullanan çeşitli cihazlar ticari olarak piyasaya sürülmüştür. Bu
çalışmada, yakın kızılötesi (NIR) ışık kullanılarak yeni bir damar görselleştirme cihazı
geliştirilmesi sayesinde tıp personellerinin çalışmasını kolaylaştırmak ve hastaların yaşam
konforunu arttırmak amaçlanmıştır.
2. GELĠġME
Çalışmada iki adet prototip geliştirilmiştir. İlk tasarlanan prototipten hareketle ürünün
eksik ve hatalı yönleri tespit edilmiş ve bunları gidermek üzere ikinci bir prototip üretilmiştir.
Tasarım süreci boyunca Tablo 2’deki mühendislik tasarım süreci temel alınmıştır. Bir
döngü şeklindeki bu süreç tasarım sırasında yapılan hatalardan ders çıkararak prototipler
üzerinde iyileştirmeler yapmayı ve nihayetinde başarılı bir ürüne ulaşmayı amaçlar.
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Tablo 2: Mühendislik tasarım tablosu (Engineering Design Process (EDP), 2013) Aktaran: (Ayverdi, 2018)
Sorun: İhtiyaç yada
kısıtlamaları
tanımlanması
Geliştirin: Gerektiği
gibi yeniden
tasarlanması ve
paylaşılması

Problemin
araştırılması

Prototipin test
edilmesi ve
değerlendirilmesi

Düşünün: Olası
çözümlerin
geliştirilmesi

Oluşturun: Prototip
oluşturulması

Planlayın: En iyi
çözümün seçilmesi

Prototipin geliştirilmesinde mekanik tasarım, kullanılacak olan elektronik malzemeler ve
bu malzemelerin tasarımdaki rolü büyük önem taşımaktadır. Aydoğan Eker 2009’a göre
başlangıçta prototip tasarımı için çok sayıda opsiyon bulunmakta. Bu sebeple tüm malzemeler
göz önüne alınmalı ve amaca uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Tasarım üzerinde
yoğunlaştıkça ve tasarım şekillendikçe kullanılacak malzemeler netleşmektedir. Malzeme
seçiminde çalışmanın amacına uygun gerekli malzemelerin özellikleri analiz edilmiş, bu
analizler doğrultusunda uygun malzemelerin seçimi gerçekleştirilmiştir. Malzeme seçiminde
dikkat edilmesi gereken ana faktörler şunlardır: Mekanik mukavemet, tasarım, stabilite, imal
edilebilirlik, elde edilebilirlik, amaca uygun özel özellikler ve maliyet dikkat edilmesi gereken
unsurlar arasında yer almaktadır. Çalışmanın amacına uygun olan prototipi geliştirmek amacı
ile Aydoğan Eker’in bahsettiği malzeme seçimindeki ana faktörler dikkate alınmıştır
(Aydoğan Eker, 2009).
Süreç boyunca iki adet prototip geliştirilmiştir. İlk tasarlanan prototipten hareketle ürünün
eksik ve hatalı yönleri tespit edilmiş ve bunları gidermek üzere ikinci bir prototip üretilmiştir.
Mekanik BileĢenler:
1. Kızılötesi Filtre
Kızılötesi filtreler genellikle fotoğrafçılık için kullanılır. Kızılötesi filtreler üretildikleri
değer aralığındaki kızılötesi ışınların geçişini sağlarken farklı dalga boylarındaki ışınların
geçişini engeller (Uğurbaş, 2017). Bu çalışmada kullanım amacı ise kızılötesi LED’lerden
çıkan ve damarlar tarafından soğurulan kızılötesi ışınların filtrelenerek kamerada daha net bir
biçimde görüntü oluşumunu sağlamaktır. Ortamda bulunan görünür ışığın kamera üzerindeki
etkisini azaltmak ve sadece damarlardan yansıyan kızılötesi ışınların işlenebilmesi amacıyla
farklı filtreler araştırılmış. Aşağıdaki görselde farklı kızılötesi filtreler kullanılarak elde edilen
sonuçlar gözükmektedir.
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ġekil 1: Farkı kızılötesi filtrelerden alınan sonuçlar (Horgmo, 2016) .

İlk prototipte MASSA IR Filtre (850nm-67mm) kullanılmıştır. Bu filtre her ne kadar
damarların konumunu gösterse de istenilen netlikte görüntü elde edilememiştir. Ayrıca
kızılötesi ışığı geçirgenliği istenilen verime ulaşamamıştır. Dalga boyu geçirgenlik aralığının
az olması ve de tasarıma uygun olmayan bir büyüklükte olması sebebiyle ikinci prototipte
filtre değişikliğine gidilmiş ve B+W 37mm 87C IR Filtre kullanılmıştır.
İlk kullanılan filtre sadece 850 nm dalga boyundaki ışınları görüntüleyebilirken 2.
prototipte kullanılan ise 940 nm’ye kadar görüntüleme yapabilmektedir. Ayrıca bu filtre
istediğimiz dalga boyu aralığını görüntü üzerinde eski filtreye göre daha az bozulma meydana
getirerek spesifik bir şekilde görüntü almamızı sağlamaktadır. Bu durum görüntü kalitesi
üzerinde doğrudan bir etki oluşturmaktadır.

ġekil 2: Kullanılan kızılötesi filtrenin (093) ışığın dalga boyuna göre geçirgenlik yüzdesi (SchneiderKreuznach)

2. Prototip Gövdesi
Elektronik bileşenlerin yerleştirilebilmesi için ilk prototipte alüminyum sigma profil
kullanılması uygun görülmüştür. Alternatif profiller incelenerek 30mm x 30mm ölçülerinde
olan profiller tercih edilmiştir.
Birinci prototipin uygulanması sırasında gövde bileşenlerinin sabit bir tasarıma sahip
olması nedeniyle sadece el ve el bileği görüntülemesi yapılabilirken vücudun başka bölümleri
için uygulanması sorun oluşturmaktaydı bundan dolayı ikinci prototipte gövde tasarımında
değişikliğe gidilmiş ve daha hareketli ve uygulama kolaylığı sağlayan bir gövde tercih
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edilmiştir. Bunun için üç eksende hareket yeteneği sağlayan bir mikrofon tutucu stant
kullanılmıştır.
3.1. Ġlk Prototip Ġçin Tasarlanan 3D Parçalar
Damar görüntüleme cihazına ait kamera, filtre ve ekranı cihaz gövdesine montajlamak
amacıyla, üç boyutlu katı modelleme programı olan Solidworks kullanılmıştır. Öncelikle kâğıt
üzerinde karakalem deneme çalışmaları yapılmış ve daha sonra da ilgili program kullanılarak
tasarım tamamlanmıştır. Tasarım aşamalarında montajı yapılacak olan elemanlar üzerinden,
verniyerli dijital kumpas, derinlik kumpası ve şerit metre yardımıyla gerekli ölçüler alınmış
ve cihaz elemanlarının montaj durumunda birbirini engellemeyecek konumlarda
sabitlenmelerine olanak sağlamalarına özen gösterilmiştir. Buna ilaveten, elektrik ve
elektronik bağlantı parçalarının ve/veya kablolarının kolaylıkla bir üniteden diğer üniteye
bağlanmasına olanak sağlayacak konumda durmalarına dikkat edilmiştir.

ġekil 3: Üç boyutlu parça tasarımları

Solidworks programı ile tasarlanan parçalar, yine aynı program ile sanal ortamda
montajlanarak parçaların çalışma ve birbirleri ile uyum durumları test edilmiştir. Cihaz
gövdesinde kullanılan 30x30mm sigma profilin katı modeli, www.tracepartsonline.com
adresinden indirilmiş ve ana montaja eklenmiştir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra nihai
montaj ve parça tasarımı tamamlanmıştır. Tasarımın tamamlanmasının ardından, her parça
STL (Stereo Litografi) formatına dönüştürülmüş ve kaydedilmiştir. STL formatında
kaydedilen parçalar bu kez Cura 3.0 programı ile üç boyutlu yazıcıda basım için gerekli olan
G-kod programları elde edilmiştir. Rigid-3-D isimli makinede parçaların deneme basımları
yapılmıştır. Plastik malzeme basımda 205 santigrat dereceye ısıtılıp basım yapıldığından
soğuduktan sonra bir miktar çekme yapmaktadır. Bu da ölçülerin malzeme boyutuna bağlı
olarak bir miktar değişmesine neden olmaktadır. Gerekli ölçeksel düzeltmeler yapıldıktan
sonra nihai basımlar yapılmış ve akabinde de montaj işlemi gerçekleştirilmiştir.
3.2. Ġkinci Prototip Ġçin Tasarlanan Platform Parçaları
Gövdenin uç kısmına gereken bileşenlerin yerleştirilebilmesi için iki katlı bir platform
tasarlanmıştır. Tasarım sırasında kızılötesi kameranın, LED’lerin, kızılötesi filtrenin,
mikrobilgisayarın ve kabloların yerleri dikkatlice belirlenmiştir. Tasarım dosyaları gereken
programlar kullanılarak G-Code formatına getirilmiş, ardından CNC kullanılarak plastik
parçaların kesimi gerçekleştirilmiştir. Ardından gövde üzerine platformun kurulumu
yapılmıştır. Görüntülenmenin gerçekleştirilmesi için gereken diğer parçalar bu platform
üzerine yerleştirilmiştir.
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ġekil 4: Platform Parçalarının Tasarımı

Elektronik BileĢenler
1. Raspberry Pi
Raspberry Pi bir mikro bilgisayardır. Üzerinde bulunan donanımlar sayesinde içine bir
işletim sistemi kurularak normal bilgisayarların yaptığı birçok işlemi basite indirgenmiş bir
şekilde yapabilmektedir. Güç girişi, Model 3’de micro USB, Model 4’te USB-C portu
tarafından sağlanır. Raspberry Pi, 5V ve 2.1 A akım sağlayan bir adaptör ile kullanılır.
Üzerinde bulunan HDMI çıkışı ile görüntü aktarımı sağlamaktadır.
İlk prototipte Raspberry Pi 3 Model B tercih edilse de ikinci prototipin tasarımında
RaspberryPi’ın son sürümü olan Raspberry Pi 4 Model B kullanılmıştır. Bu model eskisine
kıyasla çift HDMI çıkışı, 4GB’a kadar çıkabilen RAM desteği, iki adet USB 3.0 ve OpenGL
ES 3.0 ile 4Kvideo desteği gibi özellikler sunmaktadır.

ġekil 5: Raspberry Pi 3 Model B ve Raspberry Pi 4 Model B

2. IĢık Kaynağı
Birinci prototipte 6 adet powerled kullanılmıştır. 1 Watt gücünde olan bu LED’ler 850
nm dalga boyuna sahip ışık yaymaktadırlar. Bu sayede 850 nm dalga boyundaki kızılötesi
ışınlar deri altına geçerek damarlardaki kan tarafından soğurulurlar. Böylelikle damarlar daha
koyu ve belirgin bir şekilde görülebilir.

ġekil 6: 1-3W infrared 850nm Powerled Powerlux

İkinci prototipte ise görüntüleme yapılacak dalga boyu aralığını arttırmak amacıyla 850
nm’lik LED’lerin yanında 740 ve 940 nm’lik LED’lerde kullanılmıştır. İkinci prototipte
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kullanılan LED’ler sayesinde görüntüleme için kullanılan kızılötesi ışığın dalga boyu aralığı
740-940 nm arasına çıkarılmıştır. Ayrıca bu prototipte her bir türden 4 tane olmak üzere
toplam 12 led kullanılarak led sayısı arttırılmıştır. Birden çok dalga boyuna sahip kızılötesi
ışın kullanılması sayesinde daha geniş bir dalga boyu aralığı gözlenerek damar konumunun
daha kesin bir şekilde hesaplanması amaçlanmıştır.
3. Ekran
İlk prototipte Raspberry Pi 7” dokunmatik ekran kullanılmıştır. Bu ekranın üzerinde
bulunan HDMI veya DSI portları sayesinde RaspberryPi’dan ekrana görüntü aktarımı
yapılabilmektedir. Raspbian OS işletim sistemi ile 10 noktaya kadar dokunma desteği ile
klavye ve fare kullanım imkânı sağlamaktadır. Ayrıca bu ekran sayesinde IoT (Internet of
Things) yani internet erişimi olan cihazlar tasarlanabilmektedir. Bu ekranın çalışmadaki
kullanım amacı ise RaspberryPi’a kameradan gelen ve işlenen damar görüntülerinin eş
zamanlı olarak görüntülenebilmesidir.
4. Raspberry Pi V2.1 Kızılötesi Kamera
Bu çalışmada Raspberry Pi Vakfı tarafından desteklenen Raspberry Pi V2.1 kızılötesi
kamera kullanılmıştır. Bu kamera sayesinde fotoğraf ve HD kalitede video kaydı
yapılabilmektedir. Üzerinde bulunan CSI konektörü sayesinde RaspberryPi’a bağlanmakta ve
veri aktarımı yapabilmektedir. Bu çalışmadaki kullanım amacı ise 850nm dalga boyuna sahip
ledlerden gelen ve damarlar üzerinden yansıyan kızılötesi ışınların algılanmasını sağlamaktır.

ġekil 7: Raspberry Pi V2.1 Kızılötesi Kamera

Her iki prototipte ortak malzemeler olmasının yanında ikinci prototip üzerinde yapılan
iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sonucunda bazı malzemelerin yenileriyle değiştirilmesi
gerekmiştir. Tablo 3’te iki prototip arasındaki farklar gösterilmektedir.

Gövde
Led
Kızılötesi Filtre
Led Soğutma Sistemi
Anakart
Morfolojik İşlemler

Tablo 3: Birinci ve İkinci Prototip Karşılaştırması
Birinci Prototip
İkinci Prototip
Sabit alüminyum sigma profil
Hareketli gövde
850 nm PowerLed
740, 850 ve 940 nm PowerLed
MASSA IR Filtre (850nm 67mm)
B+W 37mm 87C IR Filtre
Yok
Alüminyum PowerLed soğutucu
Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi 4 Model B
Yok
Açma, kapama ve aşındırma
işlemleri var

Yazılımsal BileĢenler
1. Python
Yapılan damar görüntüleme aletinin kameradan alınan verileri bir algoritma çerçevesinde
işleyebilmesi için bir programlama dili geliştirilmiş algoritmaya ihtiyaç duymaktadır. Bunun
için Python programlama dili kullanılmıştır. Python programlama dili Guido Van Rossum adlı
Hollandalı bir programcı tarafından 1994 yılında kullanıma sunulmuştur. Python, diğer birçok
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programlama dili gibi derlemeye ihtiyaç duymaz ve kullanıcıya hızlı bir şekilde yazılım
geliştirme imkânı sağlar. Ek olarak, Python’ın sade bir programlama diline ve temiz bir söz
dizimine sahiptir. Bu nedenlerden dolayı program yazmak veya başkası tarafından yazılmış
bir programı okumak oldukça kolaydır ve programcılar bu dili tercih etmektedir (Özgül,
2016). Bu nedenlerden dolayı çalışmamızda Python programlama dili tercih edilmiştir.
2. Numpy Kütüphanesi
Numpy bilimsel veri işlemleri için temel bir pakettir. Birçok bilimsel işlem yeteneğinin
yanı sıra NumPy çok boyutlu ve verimli bir veri kabı olarak kullanılabilir. Keyfi veri tipleri
tanımlanabilir. Bu ve benzeri özellikleri NumPy'nin çok çeşitli veri tabanıyla sorunsuz ve
hızlı bir şekilde bütünleşmesini sağlar (numpy.org, 2018).
Bu çalışmadaki temel amacı ise OpenCV kütüphanesinin üzerinde işlem yapacağı
görüntü matrislerinin tanımlanmasında NumPy kütüphanesinin ve kendine has n-array’lerin
kullanılmasıdır. Bu sayede OpenCV kütüphanesi bir görüntü elde edebilir ve üzerinde çeşitli
işlemler yapabilir.
3. OpenCV Kütüphanesi
“OpenCV, bir resim ya da video içindeki anlamlı bilgileri çıkarıp işleyebilmek için
INTEL tarafından C ve C++ dilleri kullanılarak geliştirilmiş, açık kaynak kodlu bir
“Bilgisayarla Görme” kütüphanesidir (Erişti, 2010). OpenCV birçok işletim sistemi ve
programlama dili tarafından desteklenmektedir. Kütüphane, eski ve yeni nesil görüntü işleme
yöntemlerini bünyesinde barındırır ve 255’ten fazla optimize edilmiş algoritmaya sahiptir. Bu
algoritmalar, yüzleri algılamak ve tanımlamak, nesneleri tanımlamak, videolarda insani
eylemleri sınıflandırmak, kamera hareketlerini izlemek, hareketli nesneleri izlemek,
nesnelerin 3B modellerini ayıklamak, stereo kameralardan 3B nokta bulutları üretmek,
görüntüleri yüksek çözünürlükte birleştirmek için kullanılabilir (opencv.org, 2018). Bu
kütüphane kameradan gelen görüntülerin okunması ve filtrelenerek damar görüntüsünün eş
zamanlı olarak netleştirilmesi amacıyla kullanılmıştır.
Prototipin GeliĢtirilmesi
Yapılan araştırmaların sonucunda birden çok damar görüntülenme cihazı incelenmiş ve
içlerinden bir tanesinde karar kılınmıştır. Bu cihaz tasarımı en üstte kızılötesi kamera kamera,
ortada kızılötesi filtre ve yanlarına yerleştirilmiş kızılötesi LED’ler ve son olarak alt tabanda
görüntülenecek obje olacak biçimdedir.
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ġekil 8: Damar görüntüleme cihazı temel yerleşimi (Kim, Kim, Yoon, & Lee, 2017).

Birinci prototipte damar görüntüleme cihazının temel iskeleti 30mm x 30mm
ölçülerindeki alüminyum sigma profillerden oluşmaktadır. Profillerle 30cm x 40cm
boyutlarında bir dikdörtgen oluşturularak cihazın tabanı elde edilmiştir. Bu dikdörtgen
tabanın ortasına görüntünün daha net belirlenmesi için özel olarak beyaz renkli seçilen ve
kesilerek sigma profillerin orta boşluğuna geçebilen sunta kullanılmıştır. Bu parçanın üzerine
hedef doku konularak net görüntü elde edilmesi amaçlanmıştır. Kameranın ve dokunmatik
ekranın konumlandırılabilmesi için ise her kenarı 30cm olan 3 sigma profil ile “Ters U” harfi
şeklinde bir parça oluşturularak açık kenarları 40cm’lik sigma profillerin ortasına
sabitlenmiştir.
Sistem için tasarlanan 3D parçalar sigma profille birleştirilmiştir. Bunlar dokunmatik
ekranı profiller üzerinde tutmak için gerekli olan parça ve profilin alt kanalına yerleştirilerek
kızılötesi filtre, kızılötesi kamera ve NIR LED’leri hastanın hedef dokusuna bakacak şekilde
tutan profile geçen parçadır. Üzerindeki vida delikleri sayesinde birbirine vidalanmış
Raspberry Pi ve 7” dokunmatik ekran profillere sabitlenmiştir.
İkinci prototipte sabit bir gövde tasarımından ziyade hareketli parçalara sahip olan bir
gövde tasarımı kullanılmıştır. Masa üzerine sabitlenen bir tasarıma sahip olan yeni gövde bir
mikrofon tutacağı gövdesi üzerine tasarlanmıştır. Kızılötesi kamera, kızılötesi LED’ler ve
elektronik bileşenler gövdenin hareketli olan üst kısmına yerleştirilmiştir. Bunun için yeni
pleksi parça tasarımları tasarlanarak gövde üzerine montaj işlemleri yapılmıştır.
Kızılötesi Aydınlatma Sisteminin Kurulması
Kızılötesi ışınlar elektromanyetik spektrumda görünebilir ışınlar ile mikrodalga ışınlar
arasında kalan kısımda temsil edilir ve insan gözü tarafından görülemezler. Ancak günlük
hayat içerisinde uzaktan kontrol cihazlarından termal kameralara kadar birçok alanda
kullanılırlar.
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ġekil 9: Elektromanyetik spektrum ve kızılötesi ışınların kategorilendirilmesi

Yakın kızılötesi ışınlar insan derisinin altına geçebilen frekansa sahiptir. Ayrıca kanda
bulunan maddeler tarafından absorbe edilebilen bir ışın spektrumuna ihtiyaç vardır. Bu her iki
durumda kızılötesi ışınlar tarafından karşılanmaktadır. Kızılötesi ışık hem insan derisi altına
geçebilir hem de kanda bulunan karboksillenmiş maddeler tarafından soğurularak damarların
koyu renkte görüntülenmesini sağlamaktadır (Project Details For YET Another IR Vein
Detector, 2016).

ġekil 10: Oksijen taşıyan ve taşımayan hemoglobinin dalga boyuna göre kızılötesi ışığı emmesi (Project
Details For YET Another IR Vein Detector, 2016).

Şekil 10’a bakılarak kanda bulunan Hb ve HbO2 moleküllerinin kızılötesi ışını dalga
boyuna göre absorbiyonları görülmektedir. Bu durumda karşımıza iki tür kızılötesi ışın
karşımıza çıkar: FIR (uzak kızılötesi) ve NIR (yakın kızılötesi) ışın. FIR ışınlar daha çok
sıcaklık farkı ile görüntüleme yaparken kullanılır. NIR ışınlar ise istenilen absorbiyon sonucu
verebilmektedir. FIR nem ve sıcaklıktan etkilenirken NIR bunlardan etkilenmez. NIR ile elde
edilen sonuç ten rengi pigmantasyonundan etkilenmez. Şekil 10’sa de görüldüğü üzere 800850 nm aralığımda ışık absorbiyonunun daha fazla olmasından dolayı ilk prototipte 850 nm
dalga boyuna sahip ledler kullanılmıştır. Ardından, elde edilen görüntü kalitesinin arttırılması
için ikinci prototipte 740, 850 ve 940 nm daga boyuna sahip LED’ler kullanılarak ışın aralığı
genişletilmiştir.
Bundan sonra ise kızılötesi LED’lerin nasıl yerleştirileceği mühim bir meseledir. 3D LED
tutucu tasarımında görüleceği üzere NIR LED’ler lensin çevresine çember şeklinde
dizilmiştir. Bu sayede kızılötesi filtre ve kızılötesi kamera altında kalan alan verimli bir
şekilde aydınlatılmıştır (Boyraz, 2015; Wadhwani, Sharma, Pillai, Pisal, & Bhowmick, 2015;
Project Details For YET Another IR Vein Detector, 2016; Nundy & Sanyal, 2010).
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Filtre Sistemi
Kullanılan kızılötesi filtre sadece kızılötesi ışınları geçiren ve diğer ışın türlerini tutması
sonucu görüntü parazitini azalttığı ve damarların daha net bir biçimde görülmesini sağladığı
için kullanılmıştır. Bu filtrenin kullanılması sonucu siyah-beyaz bir görüntü elde edilmiştir.

ġekil 11: Kızılötesi filtrenin çalışma prensibi

Kamera
Sistemde kullanılan kameranın filtreden geçen kızılötesi ışınları algılayabilmesi
gerekmektedir. Bunun için ya özel bir kamera kullanılmalı ya da normal kameraları içinde
bulunan kızılötesi ışın kesme filtresinden arındırmak kullanılmak gerekmektedir. Bu sayede
kameraya ulaşan kızılötesi ışın seviyesi maksimum seviyeye getirilebilir (Wadhwani, Sharma,
Pillai, Pisal, & Bhowmick, 2015; Project Details For YET Another IR Vein Detector, 2016).
Damarın Tespit Edilmesi ve Görüntü ĠĢleme
Alınan görüntünün damar tespiti için kullanılmasında bazı işlemler uygulanarak
görüntünün gürültülerden kurtulması ve işlenebilecek hale gelmesi gerekmektedir. Çünkü
alınan görüntü damarların yerinin tespitinden ziyade sadece onları koyu renkte
göstermektedir. Bundan dolayı görüntü üzerinde bazı işlem basamakları uygulanır ve
damarların görüntüsü çevresindeki faktörlerden ayrılarak görüntülenebilir bir hale gelir.
Renk Uzayı ĠĢlemleri
OpenCV kütüphanesinde her pikselin renk değerleri yaygın olanın aksine RGB ile değil
BGR ile ifade edilir. Yani bir pikselin renk değerleri [b, g, r] olan bir liste şeklindedir.
Buradaki her bir renk 8 bitle ifade edilir. Bundan dolayı bir renk değeri [0-255] aralığındaki
256 tam sayıyla ifade edilir. Kameradan gelen görüntünün verimli bir şekilde işlenebilmesi
için BGR uzayında gri skalaya dönüştürülmesi gerekmektedir. Gri skalada her pikselin mavi,
yeşil ve kırmızı değerleri aynı değere sahiptir. Bunun için her piksel üzerinde şöyle bir işlem
uygulanır:
(Graph API: Converting image from one color space to another).
Bu işlem bütün pikseller üzerinde tek tek uygulanır ve böylece görüntünün gri skalaya
dönüştürülmüş hali elde edilir.
Kontrast Sınırlı Adaptif Histogram EĢitleme (CLAHE)
Görüntü işlemede histogram, gri seviyedeki bir görüntünün sahip olduğu renk
aralığındaki değerlerin kaç tane pikselde kullanıldığını gösteren bir grafik olarak
tanımlanabilir. Histogram sayesinde hangi renk değerlerinin görüntü üzerinde etkisi olduğunu
hangisinin olmadığını veya hangisinin hiç kullanılmadığını öğrenebiliriz (Aktürk, 2018).
Histogramların yazılımla hesaplanması basittir ayrıca donanımsal uygulamalara katkıda
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bulunurlar. Bu durum onları görüntü işleme için popüler bir araç haline getirir (Gonzales &
Woods, 2009). Histogram grafiğinde piksellerin dağılımı ne kadar birbirine yakınsa
görüntünün kalitesi o kadar yüksek olur. Bundan dolayı histogram grafiği dengeli dağılmamış
bir resmi histogram eşitleme yöntemine tabi tutmak görüntünün kalitesinin artmasına neden
olacaktır.
Histogram eşitleme (HE) yönteminin amacı histogramda görünen piksel dağılımını bir
nevi iki ucundan çekerek daha dengeli bir kontrast dağılımı oluşturmaktır (opencv.org, 2018).

ġekil 12: Histogram tablosunda histogram eşitleme yönteminin uygulanması sonucu oluşması amaçlanan
değişim (opencv.org, 2018).

Kontrast dağılımındaki bu değişim görüntünün üzerinde gözle görülür bir fark oluşmasını
sağlar. Şekil 13’ da bu değişim net bir şekilde görülmektedir.

ġekil 13: Görüntü üzerinde histogram eşitleme yönteminin uygulanması (opencv.org, 2018).

HE yöntemi her ne kadar piksellerin dağılımını ortalama bir değere çekse de homojen
dağılmış bölgelerde gürültü oluşmasına neden olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek
için adaptif histogram eşitleme (AHE) yöntemi uygulanır. Bu yöntemde şekil 13’te görüldüğü
gibi resim parçalara ayrılarak her parçanın kendi içinde histogram eşitleme yöntemi
uygulanır. Sonra elde edilen her görüntü çift doğrusal ara değerleme yöntemi kullanılarak
komşuları ile birleştirilir.
Kontrast sınırlı adaptif histogram eşitleme (CLAHE) yönteminde ise AHE’den farklı
olarak görüntü kontrastı sınırlandırılarak kontrasttan kaynaklanan gürültü problemlerinin
önüne geçilmesi amaçlanır. Bunun için görüntü parçalandıktan sonra her parça kontrast
sınırına göre düzenlenir.

ġekil 14: Histogramın kontrast sınırına göre düzenlenmesi (Aktürk, 2018).

Bundan sonra AHE yönteminin işlem basamakları uygulanır. Böylece CLAHE işlemi
tamamlanır. Tablo 4’te CLAHE işlem basamakları sırasıyla gösterilmektedir.
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Tablo 4: CLAHE yönteminin işlem basamakları (Aktürk, 2018).

Ortanca (Medyan) Filtre
Ortanca filtre bir pikselin değerini o pikselin çevresindeki yoğunluk değerlerinin
ortancası ile değiştirir (pikselin orijinal değeri, ortanca hesaplamasına dahil edilir). Medyan
filtreler oldukça popülerdir, çünkü belirli rastgele gürültü türleri için, benzer boyuttaki
doğrusal yumuşatma filtrelerinden önemli ölçüde daha az bulanıklaştırma ile mükemmel
gürültü azaltma özellikleri sağlarlar (Gonzales & Woods, 2009). Bu filtre bir pikselin değerini
belirlemek için çevresindeki piksellerin değerine bakar ve bunları bir sıraya dizer. Orta
sıradaki değeri pikselin yeni değeri olarak atar. Böylece resim üzerindeki gürültünün
azaltılması sağlanır.
Yerel EĢikleme
Yerel eşikleme genellikle gri tonlamalı bir görüntüden iki düzeyli (binary) bir görüntü
elde etmek için veya bir gürültüyü kaldırmak için kullanılır, yani pikselleri çok küçük veya
çok büyük değerlerle filtrelemek için kullanılır (opencv.org, 2018). Bunun için kullanıcı ya da
bilgisayar tarafından [0-255] değer aralığında bir değer belirlenir. Sonrasında her pikseldeki
renk değeri bu değerle karşılaştırılır. Eğer belirlenen değerin altında kalırsa siyah, üstünde
kalırsa beyaz renge eşitlenir. Damar görüntüleme cihazında koyu renkli görünen damarların
eşik değer altında kalarak siyah renge, çevresel faktörlerin ise değer üstünde kalarak beyaz
renge dönüştürülmesi sağlanmıştır. Son olarak elde edilen görüntü RaspberryPi’a bağlı olan
ekran üzerine aktarılarak hastaya müdahalede bulunan tıbbi personelin damarları eş zamanlı
olarak görmesi sağlanır
3. BULGULAR
Damar görüntülemek amacıyla geliştirilen birinci ve ikinci prototiplerin yazılım ekranı ve
prototip görüntüleri Tablo 5’ te görüldüğü gibidir.
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Tablo 5: Birinci ve ikinci prototiplerin görüntüleri

1

2

Geliştirilen sistem sonucunda elde edilen damar görüntüleri dört ayrı ekranda
gösterilebilir durumdadır. Tablo 6’ da birinci ve ikinci prototipin çalıştırılması ve elde edilen
görüntüler karşılaştırılmaktadır.
Tablo 6: Prototiplerden elde edilen damar görüntülerinin karşılaştırılması
Bilek İçi
El Sırtı (Açık)
El Sırtı (Kapalı)
İlk
Prototipten
Elde Edilen
Görüntüler

İkinci
Prototipten
Elde Edilen
Görüntüler

Elde ettiğimiz prototipi enjeksiyon işlemlerinde sorun yaşayan kişiler üzerinde test
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edilmiştir. Damar yollarının bulunamamasından şikayetçi olan bu kişiler damar görüntüleme
sisteminden oldukça memnun kalmışlardır. Kan alma, serum takma gibi enjeksiyon
işlemlerini sürekli uygulayan tıbbi personele cihaz hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Bu
cihazın kullanımının hastaların damar yolunu bulmada büyük kolaylık sağlayacağı yönünde
geri dönüt alınmıştır. Ayrıca hareketli bir gövdeye sahip görüntüleme cihazının
kullanılabilirlik açısından daha uygun olduğu görülmüştür.
4. SONUÇ
Bu çalışmada sonuç olarak el ve bilek damar görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen
görüntülere bakılarak bu çalışmanın yaşlı, obez, pediatrik ve ince damarlı hastalara
uygulanacak olan enjeksiyon işlemleri için uygun olacağı görülmüştür. Yurt dışından ithal
edilen muadillerine göre daha uygun bir maliyete sahip olması nedeniyle ülke genelindeki
hastanelerde yaygınlaşması daha kolay olacaktır. Aynı zamanda tıp personeli eğitimleri
sırasında kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
5. ÖNERĠLER


Elde edilen damar görüntüsü bir projeksiyon yardımıyla deri yüzeyine yansıtılabilir



Elde edilen görüntüdeki damarların tespiti bir yapay zekâ yazılımı geliştirilerek bu
yazılım tarafından yapılabilir.




Elde edilen damar görüntülerinin saklanması için bir veri tabanı oluşturulabilir.
Elde edilen damar örüntüsü kimlik tespitinde kullanılabilir.



Elde edilen damar görüntüleri eş zamanlı olarak başka bir tıp uzmanıyla paylaşılabilir.



Cihaz daha portatif bir hale getirilebilir.



Farklı dalga boylarındaki kızılötesi LED’ler ve kızılötesi filtreler kullanılarak daha net
damar görüntüleri elde edilebilir.

6. KAYNAKÇA
Ahmet, A., Mahmood , H. U., & Shahid , M. T. (2016). PRECIŚVEINÉ – Non-Invasive Vein Visualization
Device.
Aktürk, S. M. (2018). Grabcut Etkileşimli Bölütleme Yöntemi Üzerinde İyileştirme Çalışmaları. (Yayımlanmış
Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Arık, Ö., İleri, Y. Y., & Kaya, B. (2015). Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Cihaz Sektörü. Hacettepe Sağlık İdaresi
Dergisi, 19(2), 187-202.
Aydoğan Eker, A. (2009, Şubat 25). Malzemeler Ve Mühendislik. Retrieved from docplayer:
https://docplayer.biz.tr/11335067-Malzemeler-ve-muhendislik-25-02-2009-prof-dr-aysegul-akdoganeker.html
Ayverdi, L. (2018). Özel Yetenekli Öğremcilerin Fen Eğitiminde Teknoloji, Mühendislik, Matematiğin
Kullanımı: FETEMM Yaklaşımı. (Yayımlanmış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi, Balıkesir.
Boyraz, Ö. F. (2015). Mobil Damar Görüntüleme Cihaz Tasarımı. (Yayımlanmış Yüksek Lisast Tezi), Sakarya
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-70159-1-4

www.avrupakongresi.org

Sayfa | 77

Balkan Zirvesi

3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Engineering
Design
Process
(EDP).
(2013).
Retrieved
https://www.teachengineering.org/k12engineering/designprocess

from

TeachEngineering:

Erişti, E. (2010, 11 29). Görüntü İşlemede Yeni Bir Soluk, OPENCV. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik
Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla: Muğla Üniversitesi.
Gonzales, R., & Woods, R. (2009). Digital Image Processing (3. b.). New Jersey: Pearson Education.
Graph API: Converting image from one color space to another. (n.d.). Retrieved 11 22, 2018, from
https://docs.opencv.org/master/dc/d38/group__gapi__colorconvert.html#ga3e8fd8197ab16811caf9b31cb
1e08a05
Horgmo, Ø. (2016, Mayıs 2). Fujifilm X-T1 IR Quick Test. Retrieved from https://sterileeye.com/:
https://sterileeye.com/2016/05/02/fujifilm-x-t1-ir-quick-test/
Kim, D., Kim, Y., Yoon, S., & Lee, D. (2017). Preliminary Study for Designing a Novel Vein-Visualizing
Device. Sensors, 17(2):304.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Biyomedikal Cihaz Teknolojileri. Ankara: Medikal İletişim.
numpy.org. (2018). Retrieved Aralık 15, 2018, from numpy.org: http://www.numpy.org/
Nundy, K. K., & Sanyal, S. (2010). A Low Cost Vein Detection System using Integrable Mobile Camera
Devices. 2010 Annual IEEE India Conference (INDICON).
Özgül, F. (2016). Python Sürüm 3.
Project Details For YET Another IR Vein Detector. (2016). Retrieved Aralık 04, 2018, from hackaday.io:
https://hackaday.io/project/13329-yet-another-ir-vein-detector/details
Schneider-Kreuznach.
(n.d.).
B+W
Infrared
Series.
Retrieved
from
https://schneiderkreuznach.com/en/photo-optics/b-w-filters/filtertypes/infrared

schneiderkreuznach:

Stoetzer , E., Ettlinger, L., & Stoetzer , M. (2017). Venenfinder ein Assistenzsystem zur Venenpunktion. Projekt
für Jugend forscht, Berlin.
Toker, İ. (2013). Bulanık Kümeleme Algoritmaları Kullanılarak Beyin Mr Görüntülerinden Ms Lezyonlarının
Ayrıştırılması. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Programı, İstanbul.
TÜİK. (2017). Yıllara Göre Dış Ticaret 1923-2017.
TÜİK. (2018). Fasıllara Göre İthalat 1996-2018.
Türkiye Sağlık Bakanlığı. (2017). Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2021).
Ankara.
Uğurbaş,
İ.
(2013).
http://www.infradream.com.
Retrieved
http://www.infradream.com/kizilotesi-fotografcilikta-filtre-secimi/

Ocak

19,

2019,

from

Ulvi, F. F. (2017). Tıbbi Görüntüleme Cihazlarından Biri Olan Damar Görüntüleme Cihazının Tasarımı ve
Üretimi İçin Fizibilite Çalışması. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Üniversitesi, Ankara.
Wadhwani, M., Sharma, A. D., Pillai, A., Pisal, N., & Bhowmick, M. (2015). Vein Detection System using
Infrared Light. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6(12), pp. 780-786.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-70159-1-4

www.avrupakongresi.org

Sayfa | 78

Balkan Zirvesi

3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

POSTPARTUM DÖNEMDE MASTİT BİLİNCİ VE ANNE SÜTÜ VERMEYE
DİRENÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gülden Aynacı
Trakya Üniversitesi
ORCID ID 0000-0002-2112-8631

ÖZET
Laktasyon mastiti, interlobüler bağlantının bir selülitidir. Genellikle doğum sonrası ilk 6 hafta
içinde ortaya çıkan doku iltihabıdır. Klinik spektrum, minimal sistemik semptomları olan
fokal inflamasyondan apse ve septisemiye kadar uzanır. Emziren annelerin % 3- 33'ünde
görülebilen

bir

hastalıktır.

Çalışmamıza,

Trakya

Üniversitesi

Hastanesi,

Obstetri

polikliniğine, postpartum 6-8 hafta arasında gelen kadınlardan gönüllü olanlar dahil edildi.
Çalışmada bir ölçek, birde sosyodemografik form kullanıldı. 283 kadın çalışmaya dahil edildi,
ancak 261 katılımcı tüm soruları tamamladı. Göğüs pompalarının kullanımı, biberonla
besleme, mastit, uyku alışkanlıkları, depresif durumları, sosyal yaşamları, emzirme
alışkanlıkları, göğüs bakımıyla ilgili sorular soruldu. Iowa Bebek Besleme Tutum Ölçeği (De
La Mora ve ark. (1999)) kullanıldı. Annelerin emzirme konusundaki tutumları değerlendirildi.
Bu ölçek, 5'li Likert tipte ve 17 maddeden oluşmaktadır. Maddelerin yaklaşık yarısı
emzirmeye uygun ve geri kalanı formül beslemeye elverişli bir şekilde ifade edilmiştir.
Toplam tutum puanları 17 ile 85 arasındadır. Yüksek puanlar; kadının emzirmeye karşı daha
olumlu tutuma sahip olduğunu yansıtır. Çalışmamızda postpartum kadınların yaş ortalaması
24.32’ydi. Katılımcıların, %33,62’si önceki postpartum dönemlerinde, mastitle karşılaşmıştı;
doğumdan sonraki ilk iki aylarda, en sık geçirdikleri görüldü (%29.88). Bebeği emmek
istemezse; pompayal sağmaya yaklaşım sıklıkla olumluydu. Mastitde ağrının, bebeği
emzirmeyi bırakmalarına %23.13 neden olmuştu. Oluşabilecek çarpık meme şekli korkusu
duyup, bırakanlar fazla değildi (%7.41). Özellikle ilk gebeliği sonrası doğum yapmışlar,
emzirme için ailelerinden teşvik aldıklarını belirtti. Emzirme konusunda yeterli bilgileri
olmadığı için; bırakmayı düşünenlerin oranı %29.23 idi,
Mastit ile ilişkili ağrı, rahatsızlık veya antibiyotiklerle ilgili endişelerin emzirmeyi bırakmaya
yönlendirdiği görüldü, ölçek puanları düşüktü. Çalışmamızda mastit oranı %11.89 idi.
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Genellikle stres ve uyku yoksunluğu mastit için risk faktörüydü. Ölçek puanları, uyku kalitesi
bozuldukça düşme eğilimindeydi.
Mastit öyküsü olan kadınlar mastitlerini yorgunluk, tıkalı bir kanal, beslenme sayısında
değişiklik, staz, meme travması ve fakir diyetle ilişkilendirmiştir.
Çalışmamızda, emzirmeyi bırakmada; risk faktörleri iki genel kategoriye ayrılmaktadır: zayıf
emzirme tekniği; stres ve uyku yoksunluğuna ikincil azalmış bağışıklık durumu. Kötü
emzirme tekniği bir kanalın zayıf drenajına, memenin yetersiz boşalmasına, süt stazına ve
meme ucundaki çatlaklara yol açabilir. Postpartum kadınlara, emzirme eğitimleri arttırılmalı,
daha gebelik döneminde eğitimler başlanmalıdır.

Anahtar kelimeler
mastit, laktasyon, anne sütü, emzirme
GİRİŞ
Laktasyon mastiti, interlobüler bağlantının bir selülitidir. Genellikle doğum sonrası ilk 6 hafta
içinde ortaya çıkan meme bezi içindeki doku iltihabıdır. Klinik spektrum minimal sistemik
semptomları olan fokal inflamasyondan apse ve septisemiye kadar uzanır. Apselerin,
etkilenen tüm kadınların yüzde 11'inde meydana geldiği bildirilmektedir (Foxman et al., 2002,
Fetherston, 1997).
Mastitis, emziren annelerin % 3 ila% 33'ünde prevalansı ile emzirme döneminde sık görülen
bir hastalıktır (Arroyo et al., 2010). Genelde meme ⩾1 lobülünden fazlasını tutar. Bu iltihap
genellikle bulaşıcı bir kökene sahiptir. Meme bezlerini etkileyen stafilokoklar, streptokoklar
ve / veya Corynebacterium türü neden olabilir. Staphylococcus epidermidis , kronik mastitin
önde gelen nedeni olarak ortaya çıkmasına rağmen , Staphylococcus aureus'un akut mastitin
ana etiyolojik ajanı olduğu düşünülmektedir (Arroyo et al., 2010).
Mastit ile ilişkili ağrı ve rahatsızlık veya anne sütünden geçen antibiyotiklerle ilgili endişeler
bazı kadınları emzirmeyi bırakmaya yönlendirir. Belirti ve semptomlar; ateş, grip benzeri ağrı
ve titreme; ve kırmızı, yumuşak, sıcak, memenin şişmiş, kama şeklinde bölgesel yangısıdır.
Emziren kadınların prospektif çalışmalarında, emzirilen bebek başına laktasyon mastitis
insidansının düşük olduğu bildirilmiştir. ABD'de kadınlar arasında % 2,5, % 24 Finli kadınlar
arasında ve % 27,1 Avustralyalı kadınlarda izlendiği bildirilmiştir. Yapılan popülasyon
temelli bir çalışmada İskoçya'da antibiyotik öncesi dönemde insidans % 8.9 idi (Foxman et
al., 2002).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-70159-1-4

www.avrupakongresi.org

Sayfa | 80

Balkan Zirvesi

3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Mastitde, en sık kültürlenen ajanlar Staphylococcus aureus veya koagulaz negatif
stafilokoklardır (Arroyo et al., 2010). Birkaç araştırmacı, meme ucunda bir yol olarak bir
çatlağın enfeksiyon nedeni olduğunu bildirmektedir. Önerilen diğer yollar arasında laktif
kanallar yoluyla bir lobüle veya hematojen yayılım olmasıdır. Laktasyon mastitinin nispeten
sınırlı sayıda resmi çalışması olduğundan, varsayılan risk faktörlerinin çoğu klinik izlenime
dayanmaktadır.
GELİŞME
Risk faktörleri iki genel kategoriye ayrılır: zayıf emzirme tekniği

ve

stres ve uyku

yoksunluğuna ikincil azalmış bağışıklık durumu. Kötü emzirme tekniği bir kanalın zayıf
drenajına, memenin yetersiz boşalmasına, süt stazına ve meme ucundaki çatlaklara yol
açabilir.
Genellikle yeni annelerin şikayeti olan artan stres ve uyku yoksunluğu da mastit için risk
faktörü olarak bildirilmiştir. Emzirme ve mastit ile ilgili yapılan çalışmalar da, mastitis
öyküsü olan kadınlar mastitlerini yorgunluk, stres, tıkalı bir kanal, beslenme sayısında
değişiklik, canlanma / staz, ailede enfeksiyon, meme travması ve fakir diyet ile
ilişkilendirmiştir (Foxman et al., 2002) (Arroyo et al., 2010).
Çalışmamızda, postpartum 6-8 hafta arasında poliklinik kontrolüne gelen kadınlar dahil
edildi. Çoğul gebelikler, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeyenler, kronik hastalığı nedeniyle
emzirmeyenler, emzirme döneminde sigara kullananlar çalışmaya alınmadı.

Materyal ve Metod
Çalışmamızda, Trakya Üniversitesi Hastanesi, Obstetri polikliniğine, postpartum 6-8 hafta
arasında kontrole gelen kadınlardan gönüllü olanlar dahil edildi.
Çalışmada bir ölçek, birde sosyodemografik form kullanıldı.
283 postpartum kadın çalışmaya dahil edildi, ancak 261 katılımcı tüm soruları yanıtlamayı
tamamladı. Tüm katılımcılara, göğüs pompalarının kullanımı, biberonla besleme, mastit, uyku
alışkanlıkları, depresif hissedip hissetmedikleri, ve ev işleri dahil olmak üzere sosyal
yaşamları, emzirme alışkanlıkları, emzirmeye ait semptomlar ve göğüs bakımı ile ilgili sorular
soruldu. Bebeğin doğumuyla ilgili sorular; önceki çocuklarda mastitis öyküsü; ve kayıt
sırasında sosyodemografik bilgileri değerlendirildi.
Çalışmada bir ölçek, bir anket birde sosyodemografik form kullanıldı. Çalışmamız doğum
sonrası 6.hafta poliklinik kontrolüne gelen postpartum kadınlar ile yapıldı.
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Tüm katılımcılara, göğüs pompalarının kullanımı, biberonla besleme, mastit, uyku
alışkanlıkları, depresif hissedip hissetmedikleri, ve ev işleri dahil olmak üzere emzirme
alışkanlıkları, emzirmeye ait semptomlar ve göğüs bakımı ile ilgili sorular soruldu. Bebeğin
doğumuyla ilgili sorular; tanı tarihi de dahil olmak üzere önceki bir çocukla mastitis öyküsü;
ve kayıt sırasında sosyodemografik bilgi istendi.
Katılımcılara, laktasyonel mastit ile ilgili bilgi düzeyleri soruldu. Daha önce doğum yapmış,
anne sütü vermiş katılımcıların mastit hakkındaki bilgi düzeyi ile, doğum yapmamış
kadınların bilgi düzeyi soruldu. Katılımcılara, daha önceki doğumlarında mastit geçirip
geçirmedikleri soruldu. Mastit geçirenlerin doğumdan sonra hangi aylarda geçirdikleri
soruldu. Mastit için hangi ilaçları kullanacaklarını bilip bilmedikleri soruldu. Bebeği emmek
istemezse pompa ile sağıp sağmayacağı soruldu. Mastitde ağrı, bebeği emzirmeyi
bırakmanıza neden olur mu?Emzirme ile kendinizde oluşabilecek çarpık meme şekli korkusu
duyuyor musunuz? Doğum öncesi ve doğum sonrası ailenizin size desteği zayıf mı? Yetersiz
süt üretimi algısı olursa emzirmeyi bırakır mısınız? şeklinde sorular soruldu.
Iowa Bebek Besleme Tutum Ölçeği
Bu anket annelerin emzirme konusundaki tutumlarını ölçmek için kullanılmıştır. IIFAS, 5
(kesinlikle katılıyorum) ile 1 (kesinlikle katılmıyorum) arasında değişen 5'li Likert ölçeğine
sahip 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçek De La Mora ve ark. (1999)

tarafından

geliştirilmiştir. Maddelerin yaklaşık yarısı emzirmeye uygun ve geri kalanı formül beslemeye
elverişli bir şekilde ifade edilmiştir.
Toplam tutum puanları 17 ile 85 arasında değişebilir ve yüksek puanlar; kadının emzirmeye
karşı daha olumlu tutuma sahip olduğunu yansıtır.
Toplam puanlar aşağıdaki üç kategoride gruplanmıştır: (1) emzirmeye pozitif (70-85), (2) nötr
(49-69) ve (3) formül beslemeye pozitif (17-48). IIFAS, farklı uluslararası konumlardaki
birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır.

SONUÇ
Çalışmamızda postpartum kadınların yaş

ortalaması 24.32 (18- 44)

idi. Katılımcılara,

laktasyonel mastit ile ilgili bilgi düzeyleri soruldu. Daha önce doğum yapmış, anne sütü
vermiş katılımcıların mastit hakkındaki bilgi düzeyi, doğum yapmamış kadınların bilgi düzeyi
arasında anlamlı farklılık saptanmadı.
Katılımcılara,

daha

önceki

doğumlarında

mastit

geçirip

geçirmedikleri

soruldu.

Çalışmamızdaki kadınların %33,62’si önceki postpartum dönemlerinde, mastit ile
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karşılaşmıştı. Mastit geçirenlerin doğumdan sonraki ilk iki aylarda, en sık geçirdikleri görüldü
(%29.88). Mastit için hangi ilaçları kullanacaklarını bilip bilmedikleri soruldu. Katılımcıların
%68.87’si bilmediğini ifade etti. Bebeği emmek istemezse pompa ile sağıp sağmayacağı
soruldu. Pompa ile sağmaya yaklaşım sıklıkla olumlu idi. Mastitde ağrının, bebeği emzirmeyi
bırakmalarına %23.13 neden olmuştu. Emzirme ile kendilerinde; oluşabilecek çarpık meme
şekli korkusu duyup, emzirmeyi bırakanların oranı fazla değildi (%7.41). Doğum öncesi ve
doğum sonrası ailelerinin, bebeklerini emzirmeleri konusunda destekleri soruldu. Özellikle
ilk gebeliği sonrası doğum yapmışlar, emzirme için ailelerinden teşvik aldıklarını ifade etti.
Yetersiz süt üretimi algıları olursa;

emzirmeyi bırakıp, bırakmayacakları soruldu. Sütü

yetmediğini düşündüğünde, emzirmeyi bırakacağını veya devam edeceğini ifade edenler
arasında anlamlı farklılık yoktu.
Bebeği emzirmek için çok mu meşgulsünüz, diye sorulduğunda, katılımcıların çoğu hayır
yanıtı verdi (%71.36). İşiniz emzirmeyi bırakmanıza neden oldu mu, diye sorulduğunda, yanıt
%22.12 evet idi. Emzirme konusunda yeterli bilgileri olmadığı için emzirmeyi bırakmayı
düşünenelerin oranı %29.23 idi
283 postpartum kadın çalışmaya dahil edilmiştir, ancak 261 katılımcı tüm soruları yanıtlamayı
tamamlamıştır.
Mastit ile ilişkili ağrı ve rahatsızlık veya anne sütünden geçen antibiyotiklerle ilgili endişeler
bazı kadınları emzirmeyi bırakmaya yönlendirdiği görüldü. Belirti ve semptomlar; ateş, grip
benzeri ağrı ve titreme; ve kırmızı, yumuşak, sıcak, memenin şişmiş, kama şeklinde bölgesel
yangıydı. Bu kadınlarda ölçek puanları düşüktü.
Emziren kadınların prospektif çalışmalarında, emzirilen bebek başına laktasyon mastitis
insidansının düşük olduğu bildirilmiştir. ABD'de kadınlar arasında % 2,5, % 24 Finli kadınlar
arasında ve % 27,1 Avustralyalı kadınlarda izlendiği bildirilmiştir. Yapılan popülasyon
temelli bir çalışmada İskoçya'da, insidans % 8.9 idi. Çalışmamızda mastit oranı %11.89 idi.
Çalışmamızda, genellikle yeni annelerin şikayeti olan artan stres ve uyku yoksunluğu da
mastit için risk faktörü olduğu izlendi. Ölçek puanları da, uyku kalitesi bozuldukça düşme
eğiliminde idi.
TARTIŞMA
Emzirme ve mastit ile ilgili yapılan çalışmalar da, mastitis öyküsü olan kadınlar mastitlerini
yorgunluk, stres, tıkalı bir kanal, beslenme sayısında değişiklik, canlanma / staz, ailede
enfeksiyon, meme travması ve fakir diyet ile ilişkilendirmiştir. Birkaç araştırmacı, meme
ucunda bir yol olarak bir çatlağın enfeksiyon nedeni olduğunu bildirmektedir. Önerilen diğer
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yollar arasında laktif kanallar yoluyla bir lobüle veya hematojen yayılım olmasıdır. Laktasyon
mastitinin nispeten sınırlı sayıda resmi çalışması olduğundan, varsayılan risk faktörlerinin
çoğu klinik izlenime dayanmaktadır.
Çalışmamızda, emzirmeyi bırakmada; risk faktörleri iki genel kategoriye ayrılmaktadır: zayıf
emzirme tekniği ve stres ve uyku yoksunluğuna ikincil azalmış bağışıklık durumu. Kötü
emzirme tekniği bir kanalın zayıf drenajına, memenin yetersiz boşalmasına, süt stazına ve
meme ucundaki çatlaklara yol açabilir. Postpartum kadınlara, emzirme eğitimleri arttırılmalı,
hatta daha gebelik döneminde eğitimler başlanmalıdır.
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ÖZET
Sağlık alanındaki gelişmeler, mühendislik alanındaki gelişmeler ile birleşerek hassas
operasyon ve tedavileri uygulamaya yardımcı olmaktadır. Örneğin uzuv kayıplarında
kullanılan geleneksel protezler yerine, sensörler aracılığı ile sinir ağından gelen sinyalleri
algılayan, elektronik desteklerle hareketi proteze aktaran yeni nesil robotik protezler
yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu teknolojilerin giderek erişilebilir hale gelmesiyle farklı
ihtiyaçları karşılamaya yönelik farklı cihazlar yaygın bir geliştirme ortamı bulmaya
başlamıştır.
Bu çalışmada, engelli bireylerin kullanabilecekleri, flex sensör bulunan eldivenden aldığı
verileri kablosuz olarak aktarım yapabilen ve istenen hareketi hafızaya alarak, öğrenen bir
protez el geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla açık kaynak protez el tasarımları incelenerek
farklı modellerin verimliliği karşılaştırılmış ve iki tanesi üç boyutlu yazıcı ile basılarak
uygulamada kullanılmıştır. Protez elin istenen hareketi algılayabilmesi için parmaklarına flex
sensörler yerleştirilmiş olan eldiven hazırlanmıştır. Flex sensörlerin dirençleri, farklı parmak
hareketleri için ölçülerek protezin motorlarının kaç derece hareket edeceği belirlenmiştir.
Eldivenin hafif olması ve su, ter gibi dış etkenlerden etkilenmemesi için Arduino Lilypad ile
kontrol edilen devrede, verilerin eldivenden proteze aktarılması için kablosuz iletişim modülü
XBee kullanılmıştır. Eldiven ve protez elin eşgüdüm halinde çalışabilmesi için çalışmaya
özgü bir veri yapısı oluşturulmuştur.
Protez elin parmaklarının bükülme hareketini, misina ile bağlanmış servo motorlar sağlarken
açılma hareketini ters yöne gerilmiş olan lastikler gerçekleştirmektedir. Böylece motorlar
misinayı gerdiklerinde parmaklar kapanmakta serbest bıraktıklarında ise açılmaktadır. Eldiven
kullanımını azaltmak ve elin serbest kalmasını sağlamak amacıyla sisteme bir tuş takımı

1

Bu çalışma TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Birinciliği almıştır.
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(keypad) eklenerek istenen hareketlerin kaydedilmesi sağlanmıştır. İstenen parmak
pozisyonları kaydedildikten sonra bir tuş yardımıyla kolayca geçiş sağlanabilmektedir.
Çalışma sonucunda, geliştirilmeye açık ve engelli bireyler tarafından kullanılabilecek bir
öğrenebilen, uzaktan kontrollü protez el tasarımı geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Protez el, flex sensör, 3d baskı

ABSTRACT
Advances in the field of health, combined with developments in the field of engineering help
to apply sensitive operations and treatments. For instance, instead of traditional prostheses
used in limb losses, new generation robotic prostheses which detect signals from the neural
network through sensors and transfer motion to the prosthesis with electronic supports have
been started to be made. Additionally, with the increasing accessibility of these technologies,
different devices to meet different needs have started to find a common development
environment.
In this design, it is aimed to develop a prosthetic hand which can be used by disabled
individuals, that can wirelessly transfer the data received from the glove with a flex sensor
and learn by memorizing the desired movement. For this purpose, open-source prosthetic
hand designs were examined, and the efficiency of different models was compared and two of
them were used in practice by printing with a three-dimensional printer. For the prosthetic
hand to perceive the desired movement, a glove with flex sensors placed on the fingers was
prepared. Flex sensors' resistances were measured for different finger movements, and it was
determined how many degrees the motors of the prosthesis should move. In the circuit
controlled by Arduino Lilypad to keep the glove light and not to be affected by external
factors such as water and sweat, the wireless communication module XBee was used to
transfer the data from the glove to the prosthesis. A data structure specific to the study was
created for the glove and prosthetic hand to work in coordination.
The servo motors connected with the fishing line provide the bending movement of the
fingers of the prosthetic hand, while the rubber bands that are stretched in the opposite
direction perform the opening movement. Thus, the fingers are closed when the motors stretch
the lines, and when they release it, the fingers open. To reduce the use of gloves and keep the
hand free, a keypad was added to the system, allowing the desired movements to be saved.
After the desired finger positions are registered, it can be easily switched with the help of a
button. As a result of this study, a remote-controlled prosthetic hand design that is open to
improvement and can be used by disabled individuals has been developed.
Keywords: prosthetic hand, flex sensor, 3D printing
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1. GiriĢ
Çağımızda gerek donanımsal gerek yazılımsal çok sayıda teknolojik gelişme meydana
gelmektedir. Bu gelişmeler matbaa, iletişim, sanayi, bilgisayar, optik, ulaşım, güvenlik ve
sağlık gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam
standartlarını yükseltmek teknolojik gelişmelerin temel amacıdır. Özellikle sağlık alanındaki
gelişmeler, mühendislik alanındaki gelişmeler ile birleşerek sağlık çalışanlarının uygulamada
güçlük yaşadığı hassas operasyon ve tedavileri uygulamaya yardımcı olmaktadır. Robotik
kollarla yapılan ameliyatlar, robot hemşireler bu durumun bazı örnekleridir. Vücudumuza
takılacak bir sensör sayesinde organ ve duyularımızdan düzenli olarak veriler alınabilmekte,
bu veriler sonucunda verilere uygun tedaviler gerçekleştirilebilmekte, nöbet durumlarında
yetkili merkeze çağrı gönderilerek hastanın hayatı kurtarılabilmektedir. Bazı durumlarda ise
hastalarda uzuv kayıpları yaşanabilmektedir. Böyle durumlarda kaybedilen uzvun, hareket ve
algı fonksiyonlarını yerine getirecek robotik cihazlar üretilmektedir. Uzvun şeklini ve
görevini taklit eden bu cihazlara “protez” adı verilir. Protezler, yerine kullanıldıkları uzuvların
adlarına göre isimlendirilmektedirler. Bacak protezleri, çene-yüz protezleri, el protezleri bu
isimlendirmeye verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır.
Dünya tarihinde bilinen ilk proteze MÖ 950-710 yılları arasında bir Mısır mumyasının ayak
parmağında rastlanmıştır. 1858 yılında İtalya’da MÖ 300 yıllarına ait takma bir bacak
bulunmuş ve bu protezin demir ve bronzdan yapılarak tahta ile kaplandığı bilgisine
ulaşılmıştır. Orta Çağ’a (476-1000) gelindiğinde protezler daha çok savaşçıların eksik
uzuvlarını kalkan gibi aletlerle tamamlayabilmesi için tasarlanmıştır (Finch, 2011). Savaş
dışında ise yalnızca zengin olanlar protezleri günlük hayatta kullanmıştır. Rönesans’ta (14001800) protezler demir, çelik, bakır ve tahtadan yapılmıştır. Yunan ve Romalıların tıbbi
keşifleri örnek alınarak protezler yeniden tasarlanmıştır. 1508 yılında Alman askeri Gotz von
Berlichingen, Bavyera Savaşı’nda kaybettiği sağ kolu yerine yaylarla hareketi desteklenen
demir bir proteze sahip olmuştur. Aynı dönemde Barbaros Hayreddin Paşa; Becaye,
Cezayir’de İspanyollarla savaşırken bir kolunu kaybetmiş ve gümüş bir kol protezi
kullanmaya başlamıştır. Fransız ordusu cerrahı Ambroise Paré 1529 yılında tıp camiasına
uzuv ameliyatı prosedürlerini tanıtmış, 1536 yılında ise yüksek ve düşük dereceli kayıplar için
protezler geliştirmiştir. Aynı zamanda diz ekleminin hareketini sağlayan tek eksenli protez
bacak geliştirmiştir. Bu çalışma, protezlerin hareket eksenine sahip olabileceğini gösteren bir
ön çalışma olarak kayda geçmiştir. 1800’de James Potts; bacağı ahşap, eklemi çelik olan ve
aşil tendonu sayesinde hareket ettirilebilen bir protez geliştirmiştir. Bu protez kullanılmaya
başlanınca “Anglesey Bacağı” ve “Selpho Bacağı” olarak tanınmıştır. 1843 yılında Sir James
Syme üst bacağı sarmayan bir ayak protezi geliştirmiştir (Bisol, 2018).
Geçmişten günümüze doğru gelen bu örnekler insan hayatında uzuv kayıplarının getirdiği
zorluklara çare olarak doğru protez kullanımının önemini bize kanıtlar niteliktedir.
Günümüzde; yeni keşfedilen metaller, yeni üretilen alaşımlar, plastikler, sensörler ve gelişen
yazılım teknolojisi ile amputasyon protezlerinde oldukça ilerlenmiştir. Karbon fiber gibi
işlenmesi kolay, hafif, fiziksel etkileri sönümlemeye yatkın, güçlü alaşımlar sayesinde
dayanıklı ve hafif protezler üretilebilmektedir. Bu sayede protez kullanıcıları kullanım
esnasında fazladan kuvvet uygulamak zorunda kalmamaktadır. Ayrıca bu gelişmeler,
protezlerin gerçek insan uzuvlarına benzerliğini arttırmakta, bu da hastaların protezlerinden
çekinmesini engellemektedir.
Değişen protez yapıları sonucunda protezler elektronik devrelerle entegrasyona yatkın hale
gelmiştir. Örneğin; myoelektronik kol protezleri, elektrotlar aracılığıyla amputasyon sonrası
kasılmaya devam eden kaslardan sinyal almakta, motor ve pil kullanarak sinyalleri harekete

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-70159-1-4

www.avrupakongresi.org

Sayfa | 87

Balkan Zirvesi

3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

dönüştürmektedir (Uellendahl, 2017). Myoelektronik protezler günlük hayatta kullanıcılar
için yeterli olsa da protezlerin fonksiyonlarının arttırılabilmesi için yapılan teknolojik
çalışmalar sürdürülmektedir. Protezler ile yapılan teknolojik çalışmalar, myoelektronik
protezlerden sonra robotik protezlerinin geliştirilmesini sağlamıştır.
Robotlar, protez tedavilerini kişilerin motor kabiliyetlerine göre kişiselleştirebilmektedirler.
Biyosensörler aracılığıyla sinirlerden gelen uyarıları algılamakta, protezde bulunan kontrol
noktasına iletilmektedir. İletimin ardından protezin gerekli motorlarını uyararak sinir
uyarılarının protezde harekete dönüşmesini sağlayarak uzuv işlevini yerine getirmektedirler.
Bir başka algılama şekli için biyoelektronik sensörler yerine beyinden gelen sinyaller
kullanılabilmektedir.
Gelişmiş teknolojik avantajlarıyla birlikte fiyatları da yükselen protezler, günümüzde düşük
maliyetlere ve kişiselleştirilmiş olarak üretilebilmektedir. Üç boyutlu yazıcılar sayesinde
binlerce lira tutabilecek bir protez, daha düşük maliyetlerle elde edilebilmektedir (Blough,
Hubbard, McFarland, Smith ve Gambel, 2010). Üç boyutlu yazıcılar, üç boyutlu üretimler
yapabilmek için kullanılan yazıcılardır. Plastik, seramik, metal, tozlar ve hatta canlı hücreler
kullanarak katlara böldükleri objeyi yazdırmaktadırlar. Bu süreç aynı zamanda katmanlı
imalat (additive manufacturing) veya hızlı prototip üretme (rapid prototyping) olarak da
adlandırılmaktadır. Bazı üç boyutlu yazıcılar, klasik mürekkepli yazıcılarla benzerlik gösterse
de farklılık, sonucunda üç boyutu olan bir baskı sayesinde oluşmaktadır (Lee Ventola, 2014).
İnsan eli karmaşık bir yapıya sahiptir. Parmakları hareket ettiren 34 kas setinden oluşan el, 5
parmağın birbirinden bağımsız kasılmasıyla kavrama, dokunma gibi hareketleri yerine
getirmektedir (Hande, Malusare, Sawarbandhe ve Darbhe, 2015). Elin bire bir taklidini
üretmek günümüz teknolojisiyle henüz mümkün olmasa da çeşitli sensörler ve motorlar
kullanılarak yakın ölçüde benzerleri üretilmeye çalışılmaktadır (Syed, Agasbal, Melligeri ve
Gudur, 2012). Geliştirilen teknolojiler ve yeni bilimsel bulgular sayesinde insan uzuvlarına
yüksek benzerlik gösteren mekanik tasarımlar eskisinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir.
Barret Hand, DLR Hand I, Gifu Hand ve Blackfingers adları verilen robotik el projeleri,
bilimsel ve endüstriyel anlamda insan elinin taklidi üzerine çalışmalarını yürüten projelerdir.
Bir başka güncel örnek ise 2014 yılında Massachusetts Institute of Technology öğrencileri
tarafından geliştirilen robotik eldir. Geliştirilen bu el, parmak hareketlerinin dışında üç
parmak ucunda bulunan sensörler sayesinde dokunduğu nesnelerle ilgili veriler elde
edebilmektedir. Bu da robotik elin nesneleri tanımasına olanak tanımaktadır (Bos, 2018).
Kablosuz Veri Aktarımı ve Flex Sensör Kullanılarak Öğrenebilen Protez El Tasarımının
Geliştirilmesi çalışmasında, engelli bireylerin kullanabilecekleri, flex sensör bulunan
eldivenden aldığı verileri kablosuz olarak aktarım yapabilen ve istenen hareketi hafızaya
alarak öğrenen bir protez el geliştirilmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Bu çalışmadaki tasarım, Morris Asimow’un Mühendislik Tasarım Süreci izlenilerek
yapılmıştır. Morris Asimow, tam tasarım sürecine detaylı bir açıklama getiren ilk kişidir.
Morris Asimow’un tasarım süreci üç ana aşamadan oluşmakta olup bu üç aşama da kendi
içlerinde basamaklara ayrılmaktadır. Şekil 1’de Dieter (2009) yaptığı çalışmayla Asimow’un
aşamalarını ve nasıl uygulanmasını gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamıştır.
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ġekil 1: Mühendislik Tasarım Süreci Basamakları (Dieter, 2009)

2.1 Sistemde Kullanılan Devre Elemanlarının Tanıtılması
Kontrol Kartı – Arduino Uno R3
Mikroişlemci, bilgisayar operasyonlarını kontrol ederek elde edilen verileri işleyen, kısaca
işlemci veya CPU olarak adlandırılan devre elemanlarıdır. Kullanıcı veya programcı
tarafından yazılan programdaki komutları, bilgileri yorumlayarak bu komutları yerine
getirmek için gerekli olan mantıksal devreleri gerçekleştirmektedir.
Mikro denetleyici ise mikroişlemcilerden farklı olarak programlanabilme, programı içerisinde
depolayıp daha sonra çalıştırabilme özelliklerine sahip bir adet çipten oluşan bilgisayarların
tümüne denmektedir. Mikro denetleyiciler, mikroişlemcinin merkezi işlem birimi ile seri ve
analog giriş çıkışlar, hafıza, programlanabilir hafıza gibi gereken elemanların bir araya
gelmesiyle oluşmaktadır. Mikro denetleyicileri tercih edilebilir yapan özellikleri: işlevsel
olmaları, güç tüketimi ve maliyetlerinin düşük olmasıdır. Arduino Uno programlanabilir,
sahip olduğu verileri bir program içerisinde depolayarak daha sonra geri çağırabilen bir çipten
oluşan elektronik mikro denetleyici bir sistemdir.
Arduino Uno, çevresiyle etkileşime girerken zorluklar çıkarmadığı için etkileşimli düzenekler
tasarlarken tercih edilmektedir (Çamoğlu, İleri Seviye Arduino, 2014). Arduino Uno
seçilmesinin temel sebeplerinden biri mikro denetleyicilerin içyapılarının karmaşıklığına
karşın kişilere sade bir yazım dili ile verimli bir çalışma yapabilme imkânı sağlamasıdır.
Arduino Uno, açık kaynak donanımı ve açık kaynak yazılımı içermektedir. Bir ürünün açık
kaynaklı olması, ürüne ait bilgilerin kullanıcılara açıkça sunulması ve üzerinde değişiklikler
yapılmasına izin verilmesidir. Donanım bilgilerinin üreticileri tarafından paylaşılması, var
olan bir projenin kodlarının diğer insanların kullanımına serbest bırakılması bu duruma
örnektir. Bu paylaşımlar sayesinde daha önce gerçekleştirilmiş örnek projeler
incelenebilmekte, yeni geliştirilecek olan projelere kaynak sağlanabilmektedir. Geliştirilmesi
planlanan projeler için mevcut örneklerin incelenebilmesi, yazılım için gerekli olan
kütüphanenin kullanılabilmesi, halen tasarlanmakta olan veya planlanan projeler açısından
büyük önem taşımaktadır (Delebe, 2017).
Flex Sensör

Esneklik sensörü olarak da ifade edilebilen Flex sensör, kıvrılma miktarı ile direnci değişen,
algılayıcı bir devre elemanıdır. Flex sensör teknolojisi, direnç gösteren karbon elementlerinin
kullanımına dayanmaktadır. Sensörün direnci, kıvrılma ile doğru orantılı olarak değişmektedir
(Şekil 2). Alt katman büküldüğünde, sensör bükülmenin yarıçapına bağlı olarak ortaya çıkan
direnci göstermektedir. Sensörün yarıçapı ne kadar küçük ise direnç değeri o kadar büyük
olmaktadır (Çamoğlu, Hobi Elektronik, 2015).
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ġekil 2: Flex sensör ve şeması

Çalışmada, veri eldesinde kullanılmak üzere flex sensör tercih edilmeden önce, robotik ele
yaptırılacak hareketler motorlara verilen tahmini değerler ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Denemeler sonucunda motorlara tahmini değerler verilerek hareketlerin gerçekleştirilmesinin
hem gerçeğe yakın sonuçlar veremediği hem de üretim sürecini uzattığı kanısına varılmıştır.
Bu veriler ışığında sensörler üzerine araştırmalar yapılmış, çalışmada kullanımına en uygun
görülen sensör flex sensör olmuştur. Ardından devreye flex sensörler eklenmiş ve çalışmalar
tekrarlanmıştır. Bir eldivene dikilmiş olan flex sensörler, günlük hayatta yaptığımız birtakım
el hareketlerinin direnç değerlerini ölçmüştür. Bu değerler kullanılarak robotik elde bulunan
motorlara verilecek güç değerleri ile robotik elin yapacağı hareketler saptanmıştır.
Üç Boyutlu Yazıcılar ve Filamentler
Bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak modellenmiş şekilleri; bir düzlem üzerinde,
katmanlara bölerek gerçeğine uygun olarak üreten yazıcılara üç boyutlu yazıcılar
denmektedir. Eldesi istenen nesnenin sanal olarak modellenmesi için SolidWorks, Rhino3D,
FreeCad ve AutoCad gibi çizim programları kullanılmaktadır. Çizilen modelleme, aracı bir
yazılım ile yazıcının nesneyi katmanlara ayırmasını sağlayan STL (Stereo Lithography)
formatına dönüştürülmektedir (Güler ve Çetinkaya, 2018).
4x4 Membran TuĢ Takımı

ġekil 3: 4x4 Membran Tuş Takımı ve Devre Şeması

4x4 membran tuş takımı (Şekil 3); devreye veri girişi sağlayacak, rakam, şekil ve harf
barındıran bir tuş takımıdır. Herhangi bir mikroişlemci ile uyum sorunu yaşamamaktadır. 7
gram ağırlığındadır ve arka kısmı sabit devreler için yapıştırılmaya uygundur (Parallax, 2011).
Öncelikle protez ele yaptırılacak her bir hareket için flex sensör değerleri ölçülmüş ve bu
değerlere uygun olarak motorlara verilecek güçler belirlenmiştir. Her hareket için bir numara
belirlenmiştir. Devreye bağlanan tuş takımı sayesinde protez el, tuş takımında basılan değerin
tanımlandığı hareketi gerçekleştirmektedir.
Arduino Lilypad
Arduino Lilypad programlanabilen, elektronik, dikilebilen bir mikroişlemcidir. Giyilebilir
teknolojiler üretmek amacıyla geliştirilen Lilypad, iletken tel kullanılarak kumaşların üzerine
dikilebilmektedir (Delebe, 2017). Güç bağlantısı kullanılmadığı zamanlarda su ile temas
edebilmektedir. Özellikle giyilebilir teknoloji ürünlerinde kullanım amacıyla üretilen Lilypad,
projede flex sensör ile ölçümlerin yapılacağı eldivene dikilmiştir. Ölçüm yapılacak
eldivendeki kullanımı, dairesel şekli ile hareketleri engellemeyeceği ve estetik görüntüsü
sebebiyle uygun görülmüştür.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-70159-1-4

www.avrupakongresi.org

Sayfa | 90

Balkan Zirvesi

3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

XBee Explorer USB
Kablosuz XBee modülleri ve bilgisayarlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir bağlantı
kartıdır. XBee modüllerini programlamak için de kullanılmaktadır (Seidle ve Lindblom,
2014). XBee 2 mW Kablo Anten Seri 2C, bir kablosuz haberleşme modülüdür. Bilgisayarlar,
mikro denetleyiciler ve seri porta sahip çoğu cihazla sorunsuz bir bağlantı kurabilmeyi sağlar.
Noktadan noktaya haberleşme ve çok noktalı haberleşme modlarını destekler (Digi, 2018).

ġekil 4: XBee Explorer USB, XBee adaptör, Anten seri 2C

MG90S Metal DiĢli 180° Derece Servo Motor
Servo motor (Şekil 5), hareket kontrolü için kullanılan bir elemandır. Servo motorlar birçok
alanda kullanılabilmeleriyle birlikte uzaktan kumandalı yeni teknoloji araçlarda (drone,
quadracopter vb.) kullanılmalarından dolayı günümüzde gelişen teknoloji için önemli bir
devre elemanı haline gelmiştir. Bu motorlar yeni bir komut verilene kadar hareket etmemekte,
bu sebepten dolayı da hatasız hareketler yapılabilmesine olanak tanımaktadır.

ġekil 5: Servo motor ve yapısı

Servo motorların içerisinde hareketi sağlamak için DC Motor, dişli mekanizması,
potansiyometre ve motor sürücü devresi bulunmaktadır. Potansiyometrenin görevi motorun
milinin ne kadar döndüğünü ölçmektir. Motora verilen işle birlikte DC motor döndükçe
potansiyometre değer ölçmekte ve kontrol devresi de işin istenenle uygunluğuna göre motoru
sürmeye devam etmektedir (Çamoğlu, Hobi Elektronik, 2015).
MG90S Metal Dişli 180° Derece Servo Motor, metal dişli yapısı ile diğer servo motorlara
kıyasla daha güçlü ve dayanıklıdır. MG90S, diğer servo motorların da yapabildiği gibi 180°
dönebilmektedir, yalnızca boyut olarak diğer servolardan daha küçük ölçüleri vardır. Bu
özelliği onu ufak devrelerde kullanım için uygun hale getirmektedir. Her türlü kod, donanım
ve kütüphane ile uyumlu olduğu için kontrolü konusunda kısıtlama yaratmamaktadır.
Özellikle boyutlarının küçüklüğü ve hataya az yer vermesi özellikleriyle bu çalışmada
kullanımı uygun bulunmuştur (MG90S, 2018).
MG996R Metal DiĢli 180° Derece Servo Motor
Hareketi sağlayan iplerin çekilmesinde kullanılmıştır. MG90S gibi metal dişli ve 180 0 olan
motor daha yüksek torka (9.4kg.cm/4.8v-11kg.cm/6v) sahiptir (MG996R TowervPro, 2018).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-70159-1-4

www.avrupakongresi.org

Sayfa | 91

Balkan Zirvesi

3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

2.2 Sistemde Kullanılan Yazılımlar
Arduino IDE
Arduino IDE, yani Arduino ile Entegre Geliştirme Platformu (Integrated Development
Environment); Java dilinde programlanmış, bilgisayar kodunu fiziksel ürünlere aktaran bir
yazılım ürünüdür. Arduino IDE, C++ dilinin basitleştirilmiş halini kullanmaktadır (Çamoğlu,
İleri Seviye Arduino, 2014). IDE’nin kaynak kodları Genel Kamu Lisansına (GNU) sahiptir,
bu da kullanıcıların platformun yazılıma erişebilmesi ve yazılım üzerinde değişiklik
yapabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca Wiring isimli açık kaynak kodlu bir elektronik
prototipi oluşturma platformunda bulunan yazılım kütüphanelerini desteklemektedir.
Kütüphaneler, yapılacak işi daha kısa sürede tamamlamak için kullanılabilen hazır kod
yapılarıdır. Konfigürasyon verileri, yardım ve kaynak bilgileri, yöntemler gibi yeniden
kullanıma hazır kod parçaları vb. içerebilmektedirler (Delebe, 2017). Kütüphaneler özel veya
genel kullanımlar için hazırlanabilmektedirler.
X-CTU
XBee modülü SKXBee nin üzerine yerleştirilir. XBee nin üzerinde bulunan SKXBee
modülleri bilgisayarın USB girişine bağlanır. İletişimi onaylama kısmında iki SKXBee nin de
sürekli bir şekilde bağlı olması gerekir.

ġekil 6: XCTU açılış ekranı.

Discover Radio modüllerinin üzerine tıklanır. XBee’nin SKXBee üzerinden USB kablosu
İletişim içinde bu modülün Coordinator olması için modülün parametreleri ayarlanır.
Değişiklikler tamamlandığında parametreleri XBee S2C modülüne yazmak için X-CTU
penceresi üzerindeki kalem ikonuna tıklanır. Bittiğinde, diğer XBee modülünü ayarlamaya
geçilir. Diğer XBee modülüne (XBee S2) tıklanır; X-CTU, modülün parametrelerini
yükleyecektir. Ayarlara ve sonrasında UPGRADE FIRMWARE’a tıklanır.

ġekil 7: XCTU, XBee ayarlar ekranı

Product family XB24-ZB olarak; Function set, ZIGBEE ROUTER AT olarak; yazılımın da
son hali seçilir. Modül yazılımın son haline güncellenir. Router olan XBee S2 X-CTU’da
bırakılır ve Coordinator olan XBee S2C modülü kapatılır. Başka bir X-CTU penceresi
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başlatılır ve COM portu aranır. XBee S2C Coordinator modülü yeni X-CTU penceresine
eklenir. XBee S2C yeni X-CTU penceresine eklendiğinde COM girişi diğer X-CTU
penceresindeki com portundan farklı olması gerekir. X-CTU pencereleri Router solda
Coordinator sağda olacak şekilde yan yana yerleştirilir. Her iki pencerede de terminal ikonuna
tıklanır. COM portunun bağlanması için plug ikonuna tıklanır (Ober, 2018).
2.3 Devre Düzeneği
Devre düzeneği aralarında RF sinyalleri ile haberleşen bağımsız iki yapıdan oluşmaktadır.
Flex sensörlerin takılı olduğu Şekil 8’de Arduino Lillypad üzerine takılan 5 adet flex
sensörden elde edilen veriler Xbee aracılığı ile motorları kontrol eden Arduino UNO’ya
aktarılmaktadır. Arduino UNO, 5 adet servo motor,u Xbee modülünü ve keypadi
denetlemektedir. Motorlar PWM destekleyen 3,5,6,9,11 numaralı pinlere takılacak şekilde
ayarlanmıştır. Baş parmağın hareketinden sorumlu olan micro servo’nun verimli çalışmaması
nedeniyle 11. pin keypad’e aktarılarak 9 adet el hareketinin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
Şekil 8’de geliştirilen ikinci protez elin ve flex sensörlü eldivenin devre şeması verilmiştir.

ġekil 8: Flex sensörlü eldiven ve protez elin devre şeması

2.4 GeliĢtirme Süreci
Çalışmada kullanılacak protez el tasarımları, Thingiverse isimli platformdan alınmıştır.
Thingiverse, Makerbot tarafından oluşturulmuş üç boyutlu tasarım paylaşım platformudur. Bu
platformda herkes tasarladıklarını paylaşabilmekte ve başkalarının tasarladıklarına ücretsiz
olarak erişebilmektedir. Bu çalışmada Ryan Gross’un 2016 ve 2017 yıllarında yayınladığı
Humanoid Robotic Hand ve Robotic Prosthetic Hand isimli tasarımları kullanılmıştır.
İlk olarak Robotic Prosthetic Hand tasarımı (Gross, Robotic Prosthetic Hand, 2016) kurularak
ihtiyaçlara ne kadar yanıt verebildiği ölçülmüştür. Yapılan denemelerde bu protez el
tasarımının çalışmanın amacı için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu protez elde, hareket iki
motor tarafından sağlanmaktadır. Bu motorlardan biri başparmak, diğeri kalan dört parmağı
hareket ettirmektedir. Bu da dört parmağın birbirinden farklı hareketler yapmasını
engellemektedir. Dört parmak birlikte ya içe kasılmak ya da dışarı gevşemek zorunda
kalmaktadır. İnsan elinde ise her parmak ayrı kas demetleri tarafından hareket ettirilmektedir.
Bu nedenle kullanılan protez insan eline hareket bakımından yakınlık göstermemektedir.
Ayrıca protez eldeki baş parmağın konumu, insan anatomisine benzememektedir. Kavrama,
tutma gibi hareketler yaptırılırken başparmağın hareket yönü insan elinin başparmağının
hareket yönüyle uyuşmamaktadır. Flex sensörlü eldiven tarafından gerçekleştirilen hareketler,
motorlara değer olarak aktarıldığında protez el istenen hareketi tam anlamıyla
gerçekleştirememektedir. Bütün bu durumların bir araya gelmesiyle birlikte ortaya kısıtlı
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hareket gösteren bir protez el tasarımı çıkmaktadır. Hedeflenen hareketlerin
gerçekleştirilememesi çalışmanın amacına ulaşmasını engelleyeceği için Robotic Prosthetic
Hand’in kullanımından vazgeçilmiştir.

ġekil 9: İlk prototipe ait görüntüler

Yeniden protez el tasarımı aramalarının sonucunda çalışmanın amacına uygun olduğu
düşünülen Humanoid Robotic Hand tasarımı (Gross, Humanoid Robotic Hand, 2017) ile
projenin yürütülmesine devam edilmiştir. Humanoid Robotic Hand için üç boyutlu baskı
yapılmış ve kurulumunun ardından hareketleri test edilmiştir.
Humanoid Robotic Hand’de her bir parmak ayrı motorlara bağlıdır. Yani bu protez el, beş
adet servo motorla çalışmaktadır. Bu da protez ele hareket serbestliği sağlamaktadır.
Birbirinden bağımsız hareket edebilen parmaklar, içe kapanmak ve gevşemek dışında avuç içi
büyüklüğünden daha küçük nesneleri kavramak konusunda önceki protez ele göre daha fazla
başarı göstermektedir. Farklı parmaklar için farklı motorlara verilen komutlar, protez ele el
işaretleri vb. hareketleri yaptırabilmektedir. Ayrıca başparmağının konumu insan anatomisi ile
benzer olduğu için insan elindeki başparmağın hareket doğrultusuna daha yakın hareketler
sergileyebilmektedir. Nesneleri tutabilmesi, kavrayabilmesi, parmakların bağımsız hareketleri
ve özellikle de maliyetinin düşüklüğü sebebiyle tercih edilmiştir.

ġekil 10: İkinci prototipe ve flex sensörlü eldivene ait görüntüler

Yazılım
Flex sensörlerin takılı olduğu eldiven analog girişlerin okunmasıyla flex sensörlerin eğimini
ölçmektedir. Ölçülen değerler map fonksiyonu ile daha önceden ölçülen motor açılarının
parmak hareketlerine oranına dönüştürülmüştür.
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a0 = map(a0,480,290, 0, 120);
a1 = map(a1,485,225, 0, 130);
a2 = map(a2,450,180, 0, 170);
a3 = map(a3,490,230, 0, 160);
a4 = map(a4,480,245, 0, 120);
Fleks sensörlerin okuma sırasında kararlı olmayan ölçümlerinin etkisini azaltmak amacıyla 20
milisaniyede bir yapılan 20 ölçümün ortalaması alınmıştır. Daha sonra ölçülen flex sensör
eğimleri seri haberleşme noktasından XBee modül aracılığıyla protez ele belirlenen formatta
aktarılmıştır.
Serial.print("[");
Serial.print(id); //hangi parmak
Serial.print("]");
Serial.print("<");
Serial.print(value); //ortalaması alınan kararlı değer
Serial.println(">"); //satırı sonlandır
Protez elde bulunan Arduino UNO, XBee modülden gelen sinyalleri seri porttan okuduktan
sonra servo motorları doğru açıya ayarlamaktadır. Ayrıca keypad sürekli olarak dinlenerek
herhangi bir tuş olayı gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilmektedir. Gerçekleşen olay
algılandıktan sonra eğer uzun basma gerçekleştiyse motor konumları dizi elemanı olarak
kaydedilmektedir. Tuşu bırakma gerçekleştiğinde dizinin ilgili elemanından motor konumları
alınarak 5 saniye boyunca motorlar kayıtlı pozisyonda tutulur.
3. Bulgular
Çalışmada 2 farklı protez el tasarımı geliştirilmiştir. İlk yapılan prototipin hareket
kısıtlamaları ikinci bir tasarım arayışına neden olmuştur. Bu prototipte parmak hareketlerinin
kaydedilmesi ve istendiğinde kaydedilen konuma gelebilmesi için keypad’in kullanımı
deneyimlenmiştir. Son durumda herhangi bir tuşa uzun süre basıldığında motor konumları
kaydedilmiş ve düğme serbest bırakıldığında istenen konuma gelmesine karar verilmiştir.
Flex sensörlerin bulunduğu eldivenin hareket sırasındaki değerleri Arduino üzerinden
okunarak kaydedilmiş ve servo motorun protez üzerindeki parmağa aynı hareketi
yaptırabilmesi için misinayı kaç derece çevireceği ölçülmüştür. Şekil 11’de dört parmak için
flex sensör değerleri ve karşılık gelen servo motor açısı verilmiştir.
Protez el düzeneğinde kullanılan lastikler gergin olarak bağlandığında motorlar hareketi
gerçekleştirememektedir. Lastikler bağlanırken yalnızca el açık pozisyonunu koruyacak kadar
gergin olmalı ve daha fazla sıkılmadan lastikler bağlanmalıdır.
Kullanılan protez el baskısında baş parmağın yeri insan eliyle yakınlık göstermemektedir. Bu
nedenle flex sensörün bulunduğu eldivenin yaptığı hareketleri açısal olarak gerçeğe yakın
ölçülerde gerçekleştirse de başparmağın hareket yönü insan eliyle uyuşmamaktadır.
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ġekil 11: Flex sensör değerleri ile karşılık gelen motor açıları.

Açısız servo motor kullanıldığında, motora belirli flex değerlerinde yapması gereken
hareketler farklı ölçüler olarak girilmekte ve bu girilen değerler motor tarafından harekete
dönüştürülürken yaşanan gecikmeler veya kullanılan lastikler sebebiyle istenilenden farklı
sonuçlar alınmaktaydı. Açısız yerine açılı servo motor tercih edildiğinde motorlara açı
değerleri verilmekte ve motor istenen değerleri açısal olarak gerçekleştirdiği için motorlardan
ve lastiklerden kaynaklanan hata oranı düşürülmektedir.
4. Sonuç, TartıĢma ve Öneriler
Çalışmada iki farklı tasarıma sahip protez el prototipi geliştirilmiştir. İlk prototip iki motorla
kısıtlı hareket imkânı sağlamış ve iletişim amaçlı hareketler için yetersiz olmuştur. İkinci
prototipte her parmak için farklı motor kullanılmakta ve baş parmağın hareketini avuç içine
doğru eğen bir serbestlik derecesi daha eklenmiştir. Uygulamada baş parmak dengeli hareket
etmediği ve sık sık takıldığı için bu motor devre dışı bırakılmıştır. Baş parmağın hareketini
daha verimli hale getirmek amacıyla motor mili iki taraflı olarak takılabildiği bir tasarım
geliştirilebilir.
Protez elin istenen bir pozisyonunu kaydetmek ve daha sonra çağırmak için kullanılan keypad
farklı denemelerden sonra uzun basma ve bırakma olaylarına programlanmıştır. Bu kullanım
tarzının radyo kanalı ayarlama gibi farklı yerlerde de kullanılması nedeniyle kullanıcı
deneyimine olumlu yansıdığı görülmüştür.
Hareketi sağlayan motorların sadece çekme yaptığı ve parmağın orijinal pozisyonuna
dönüşünü lastiklerin sağladığı bu sistemlerde hareketi engelleyen bir durumla
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karşılaşıldığında sistem zayıf kalmaktadır. Daha iyi kavrayan açma ve kapama hareketlerinin
her ikisinde de verimini kaybetmeyen bir sistem geliştirebilmek ve açılma hareketini de
sağlamak için servo motorlar kullanılabilmesi yerinde olacaktır.
Geliştirilen protez eller hareketlerini eldiven üzerindeki sensörlerden aldıkları için aynı
hareketi yapmaları ya da diğer el tarafından keypad üzerinde önceden tanımlanan hareketin
tuşuna basılması gerekmektedir. Uygulamada bu durum iki elin serbestçe kullanılmasına
engel oluşturmaktadır. Konum bilgisi MYO sensörler aracılığıyla doğrudan kaslardan alınarak
uygulanabilir.
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ÖZET
Guatr hastalığı , M.Ö. 2000 yıllarında

Hindulara ait gözlemlerde tanımlanmasından beri

bilinmektedir. Toksik nodüler guatr; bir veya daha fazla tiroid nodülünün TSH‟den bağımsız
olarak fazla miktarda iyot tutması, tiroid hormonu sentezlemesi ve salgılamasıdır.. Çoğu sıcak
veya otonom nodülün TSH reseptörü mutasyonları mevcuttur. Toksik multinodular guatr
(TMNG) toplumumuzda çok sık gözlenmektedir. Tercih edilen definitif tedavi şekli
cerrahidir. Bu çalışmamızda endokrin değerlendirmesi sonrası operasyon amaçlı genel cerrahi
kliniğimize konsülte edilen toksik multinodular guatr hastalarında komplikasyon ve majör
depresyonu değerlendirdik
Anahtar kelimeler:
Toksik Multinodular Guatr ,Guatr, Depresyon, Tiroit ,Komplikasyon

GİRİŞ
Milattan önce (M.Ö.) 4000 yılında Mısır Uygalıklarına ait Hiyelogrif yazıt ve şekillerde gösterilen
yapıya 1656 yılında Thomas Wharton tarafından “tiroid” denilse de, “tiroid” kelimesi M.Ö. 2700
yılında Yunanca’dan gelen ve kalkan şekilli anlamına gelen “thyreoides” kelimesinden köken
almaktadır (1). Guatr hastalığı ise latince boğaz anlamına gelen “guttur” sözcüğünden köken
almakla birlikte tiroit bezinin tanımlanmasından çok daha önce
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bahsedilmektedir(2). Guatr ilk olarak 18.yy’da Aguapendente tarafından tiroit bezinin büyümesi
olarak tarfilenmiş (3); daha sonrasında Bernard Courtais tarafından tiroit bezinin fizyolojisi
tanımlanmıştır. Hipertiroidi ve egzoftalmik guatrın tarifini de ilk kez Parry , Greaves

ve

Basedow yapmıştır. Bu süreden sonra hipotiroidi tablosu ise Curling ve Gull tarafından tarif
edilmiştir (4). Tiroit cerrahisi öncülerinden olan ve tiroit bezi fizyopatolojisi, komplikasyonları ve
medikal yaklaşımları ile ilgili çalışmalarıyla Theoder Kocher 1909 yılında Nobel ödülü almaya layık
görülmüştür(5). Guatr ülkemizde sık rastlanan bir endokrin problemidir(6). Guatr diffüz veya

nodüler olarak sınıflandırlır. Nodüler guatr multipl nodüller (MNG) veya tek nodül şeklinde
görülür. Patogeneziine bakıldığınsa en çok kabul edilen hipotez, TSH'nın uzun süreli
uyansının tiroid bezinde büyümeye neden olmasıdır. Toksik nodüler guatr olguları daha çok
endemik guatr bölgelerinde görülür. Çoğu sıcak veya otonom nodülün TSH reseptörü
mutasyonları vardır Definitif tedavisi genel olarak cerrahidir. Bu çalışmamızda endokrin
değerlendirmesi sonrası operasyon amaçlı genel cerrahiye konsulte edilen toksik multinodular
guatr hastalarında komplikasyon ve majör depresyonu değerlendirdik.
GEREÇ VE YÖNTEMLER:
2012 Ocak-2019 Eylül tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldıırm Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran hastalardan endokrin kliniği
dertlendirmesi neticesinde

operasyon amaçlı genel cerrahiye konsulte edilen toksik

multinodular guatr hastaları çalışmaya alındı. Hastaların dosya bilgileri retrospektif olarak
değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, komplikasyon durumları ve depresyon
bulguları incelendi.
BULGULAR
35 kadın, 7 erkek toplam 42 hasta mevcut idi. Bir hastada postoperatif erken dönem kanama
problemi gelişti (Resim

1). İki hastada majör depresyon bulguları mevcuttu. SSRI

kullanımında olan bu hastalar operasyon sonrası 6. ayda depresyon bulguları geriledi.
Tedricen ilaç kullanımı kesilerek, bıraktırıldı.
Resim-1 postoperatif erken dönem kanama
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Toksik multinodüler guatr birinci basamak hekimlerin, endokrin uzmanları ve cerrahların
sıklıkla karşılaştıkları bir hastalıktır.

Tiroidektomi, genel cerrahi kliniklerinde en sık

uygulanan cerrahi girişimlerden biridir. Seçilecek cerrahi yöntem, hem hastalığın ortadan
kaldırılmasına hem de postoperatif komplikasyonların en az düzeyde tutulmasına olanak
sağlamalıdır(7). Tiroidektomi esnasında tiroid, paratiroid ve larengeal sinirlerin bir bütün
halinde

kabul

edilmeleri

ve

diseksiyonun

bu

bütüne

göre

planlanması

cerrahi

komplikasyonların önlenmesi açısından önemli yer teşkil etmektedir(8). 19. yüzyıl ortalarına
kadar yapılan tiroid cerrahisinde mortalite oranları %40‟lar gibi
günümüzün

riskli oranlardan

cerrahları tarafından sıfıra kadar indirilebilmiştir (9).Bizim çalışmamızda da

herhangi bir mortalite gelişmemiş olup bir hastada erken dönem kanama gelişmiş ve ek
cerrahi gerekmeden tedavi edilmiştir.Depresyon toplumda yaygın görülmesine rağmen bizim
çalışmamızda iki hastada SSRI kullanımını gerektiecek depresyon gözlendi(10). Bizim
çalışmamızda toksik multinodüler guatr hastalarında beklenenden daha az depresyon tespit
edildi. Örneklem sayımızın az olması ve retrospektif dosya tarama şeklinde yapılmış olması
çalışmamızın dezavantajlarıdır. Daha geniş seri ve prospektif şekilde planlanacak bir çalışma
ile daha kuvvetli veri elde edilebilir.
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