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Değerli bilim insanları,  

16 ve 17 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Hilton Hotel’de gerçekleşen 3. Uluslararası 
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi’nde bir kez daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. Kongremiz 20 Mart 2020 Tarih ve Sayı: 310074 “Resmi Gazete” de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesine yönelik olarak “UZAKTAN ERİŞİM – VİDEO SUNUM” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle kongremize katılım sağlayan değerli bilim insanlarının bir araya gelerek sahip oldukları 
bilimsel birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu nadide ortamın yaratılmasında emeği geçen tüm 
katılımcılarımızı içtenlikle tebrik eder, kongremizin düzenlenmesinde önemli katkılar sağlayan Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU’na Kongre Düzenleme, Yürütme, Bilim Kurulu üyelerimize ve gerek teknik 
gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan ORP Danışmanlık’a en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Başta mühendislik, teknoloji ve diğer konular olmak üzere farklı mühendislik ve multidisipliner alanlardan 
çalışmalara yer verdiğimiz kongremizde, çeşitli disiplinler ve alanlardan bilim insanlarının katkılarıyla 
literatüre kazandırılmış çalışmaların yer aldığı kongre kitabımızı sizlerle paylaşırken, bir sonrakini 2020 yılında 
gerçekleştirmeyi planladığımız 4. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi’nde yeniden bir 
arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu güzel günler dileriz.  

Saygılarımızla.

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
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Distinguished Scientists, 

We are delighted to be together with you once again at the 3rd International Congress on Engineering and 
Technology Management held in Istanbul Hilton Hotel – Zeytinburnu on 16-17 April 2020. Our Congress was 
held on 20 March 2020 with the method “REMOTE ACCESS - VIDEO PRESENTATION” in line with the 
Presidential Circular Date and Issue: 310074.

First of all, we sincerely congratulate all of our participants who contributed to the creation of this invaluable 
environment, which allows precious scientists to participate in our congress to come together and share their 
scientific knowledge and we would like to extend our sincere thanks to the Head of Congress Prof. Dr. Hülya 
KALAYCIOĞLU, to Congress Organization, Execution and Science Committee members who made important 
contributions to the organization of our congress as well as to ORP Consultancy, which provided all kinds of 
technical and operational contributions and support.

While sharing our congress book with you involving many multidisciplinary studies that have been brought to 
the literature with the contributions of scientists from various disciplines and fields in our congress where we 
include studies from different numerical fields, especially engineering, technology and other related matters, 
we wish you health, happiness and success, with the hope to be together again at the 4th International Congress 
on Engineering and Technology Management which is planned to be held in 2021.

Best regards,

CONGRESS ORGANIZATION BOARD
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BİREYLERE VE TOPLUMA KBRN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ahmet KIRÇİÇEK1, Durmuş ARSLANTAŞ2 , Oğuz İNCEDERE3 , Dilek ÖZTAŞ4,      Aytunç ATEŞ 5

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBRN Tehditleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ankara / Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBRN Tehditleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ankara / Türkiye
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBRN Tehditleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ankara / Türkiye

4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara / Türkiye
5Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: KBRN terimi; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun  kısaltması olarak kullanılır 
KBRN TEHDİTLERİ ise; Kimyasal, Biyolojik,  Radyolojik ve Nükleer maddelerin kasten veya kazaen 
yayılmasıyla oluşan,  insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder. Kimyasal savaş ajanları; 
öldürmek, yaralamak, insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını 
kirletmek ve yok etmek, ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa ve paniğe neden olmak 
amacıyla kullanılan; insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde doğrudan toksik etkileri olan her türlü katı, sıvı 
ve gaz halindeki kimyasal maddelerdir Biyolojik ajanlar insanları, hayvanları ve bitkileri öldüren ya da 
hastalanmalarına sebep olan organizmalar ya da bu organizmaların ürettiği zehirli maddelerdir (toksinler). 
Radyolojik tehditler, iyonlaştırıcı radyasyonun ya da radyoaktif maddelerin; kasten veya kazaen yayılmasıyla 
oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder.  Nükleer tehditler, nükleer malzemelerin 
parçalanması (fisyon) veya iki atomun birleşmesi (füzyon) sonucu yıkıcı basınç dalgasının, kör edebilecek 
kuvvetli ışığın, öldürücü radyasyonun, yüksek ısının açığa çıktığı ve radyoaktif maddelerin kilometrelerce 
etrafa yayıldığı durumları ifade eder.  21. yüzyılın her geçen gün daha da çılgınlaşan dünyasında bireylerin 
ve toplumların KBRN konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duydukları ve bundan sonra özellikle Covit-19 
pandemisiyle beraber yakın gelecekte insanoğlunun KBRN diye adlandırdığımız Kimyasal Biyolojik 
Radyolojik ve Nükleer olaylarla daha fazla yüzleşeceği ve her geçen gün zorlaşan yaşamın bu kavramlara 
karşı hazırlıksız yakalanmakla iyice zorlaşacağı görünmektedir. Bu nedenle KBRN olaylarına karşı hazırlıklı, 
bilgili ve tedbirli olmak gerekmektedir zira KBRN olayları Büyük ölçekli can kayıpları Büyük yıkımlar Toplu 
nüfus hareketleri gibi sonuçlar doğurmakta ve gelişmiş ülkeler dahi karşısında çaresiz kalabilmektedir. Bu 
nedenle KBRN vakalarının neler olabileceği ve bu vakalara karşı ilk yardım esaslarının öğrenilmesi, ikaz ve 
alarm işaretlerinin ögrenilmesi, afet planlarının yapılması, sığınaklar ve sığınma yerleri konusunda farkındalık 
eğitimleri düzenlenmeli ve toplum hazır hale getirilmelidir aksi takdirde basit pandemilerde bile toplumsal 
kaosun ve trajik durumların önlenmesi mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: KBRN, Sığınak, Tehdit

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

KBRN terimi; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun  kısaltması olarak kullanılır 
KBRN TEHDİTLERİ ise; Kimyasal, Biyolojik,  Radyolojik ve Nükleer maddelerin kasten veya kazaen 
yayılmasıyla oluşan,  insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder. KBRN Tehditleri ise KBRN 
maddelerinin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumlardır, 
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Büyük ölçekli can kayıpları Büyük yıkımlar Toplu nüfus hareketleri gibi sonuçları vardır. Bu olaylara karşı 
iyi yapılmış hazırlıklar kayıpları azaltır ve iyileştirme çalışmalarının hızlı yapılmasını sağlar. Bu aşama da 
herkesin ilk yardım uygulamalarını öğrenmesi ikaz alarm işaretlerini ve anlamlarını öğrenmesi, aile afet ve 
acil durum planlarını yapması ve acil durumlar için temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çanta hazırlaması 
önem taşımaktadır.

Olası bir KBRN tehdidi ile karşılaşıldığında sığınaklara yada sığınma yerlerine girerek kendimizi izole etmek 
gerekir. Bu nedenle herhangi bir olay yaşanmadan önce etrafımızdaki sığınak ve sığınma yerlerini öğrenmeli 
buraları kullanılabilir tutmalı ve sığınak kurallarına harfiyen uymalıyız . Afet ve Acil Durum Çantanızı 
yanınıza alın, Sigara ve alkol tüketmeyin, Sığınak amirinin talimatlarına uyun.  Kapıları kilitleyin, pencereleri, 
havalandırma  boşluklarını kapatın.  İçerideki havayı sirküle eden bütün  ekipmanı kapatın, Duyuruları takip  
ederek talimatlara uyun. Anons yapılmadan sığınağı terk  etmeyin.  Bu bilgilerin ışığında verilecek KBRN 
farkındalık eğitimleri en sade şekliyle temel bilgileri içerecek şekilde olmalıdır. KBRN olarak simgelenen harf 
dörtlemesinin ilk harfi olan K (KİMYASAL maddeleri kimyasal savaş ajanlarını ve bunlara karşı korunma 
yöntemlerini ifade etmektedir.

KİMYASAL TEHDİTLER

Toksik endüstriyel kimyasal maddelerin (Endüstride kullanılan zehirli kimyasal  maddelerdir )  kaza sonucu 
çevreye yayılması  ile oluşan tehditler, Evde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin (Toksik kimyasal içeren 
temizlik, boya malzemeleri gibi ürünlerdir) oluşturduğu tehditler, Kimyasal ajanların (öldürmek, yaralamak, 
insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kirletmek ve yok 
etmek, ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa ve paniğe neden olmak amacıyla 
kullanılan; insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde doğrudan toksik etkileri olan her türlü katı, sıvı ve gaz 
halindeki kimyasal maddelerdir) kullanılması ile  oluşan tehditler şeklinde karşımıza çıkar.

Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte kimyasal savaş ajanlarının yapısal özellikleri üzerinde farklı çalışmalar 
yapılarak etkileri arttırılsa da bu oldukça zehirli maddelerin kullanımı yüzyıllar öncesine dayanır. Savaşlar, 
karışıklıklar, isyanlar, terörist ve diktatörlerin eylemleri, zehirlemeler ve idamlar bu tür maddelerin kullanım 
alanları arasında sayılabilir. 

Kimyasal savaş ajanlarının bilinen en eski formlarından biri, bitki ve hayvanlardan üretilen doğal toksinlerdir. 
Bu toksinler, yaygın olarak okların ucunu kaplamak için kullanılmış ve “ok zehri” olarak anılmıştır. Kimyasal 
savaş ajanlarının çok eski kullanımlarından biri M.Ö 5.yy’a dayanır. Peloponez Savaşı sırasında Spartalılar 
kömür, sülfür ve ziftin yanması sonucu açığa çıkan dumanı, Atinalıların sığınaklarında saklanan insanları 
etkisiz hale getirmek amacıyla kullanmışlardır. 

Kimyasal savaş ajanlarının büyük ölçekli kullanımları ise I.Dünya Savaşı’na dayanır. 19.yüzyılda bilim ve 
kimya alanındaki gelişmelerle birlikte, kimyasal savaşların yaşanma sıklığı büyük ölçüde artmıştır. Kimyasal 
savaş ajanlarının büyük ölçekli ilk kullanımı Nisan 1915’te, Alman ordusunun Belçika’nın Ypres kentine 168 
ton klor gazı ile saldırması ve yaklaşık 5.000 adet düşman (İngiliz, Fransız ve Kanadalı) askerin ölümüne 
sebep olmasıyla gerçekleşmiştir. I. Dünya savaşı boyunca zehirli gazları (klor, fosgen, siyanür ve hardal), 
tahriş edicileri ve yakıcı maddeleri de içeren kimyasal savaş ajanlarının çok büyük miktarlarda kullanımı 
(yaklaşık 125.000 ton), 90.000 kişinin ölümüne ve 1 milyondan fazla kişinin de ölümcül olmayan şekillerde 
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etkilenmesine yol açmıştır. I. Dünya Savaşı’ndaki ölümlerin birçoğu klor ve fosgen gazına maruziyetten 
kaynaklanmıştır. 

I.Dünya Savaşı’nda kimyasal savaş ajanlarının oldukça etkili olduğu görüldükten sonra, birçok ülke II.Dünya 
Savaşı’nda kullanılmak üzere daha ölümcül kimyasal maddeler üretmek için harekete geçmiştir. 

Yahudi Soykırımı sırasında Naziler, karbon monoksit ve hidrojen siyanür içerikli böcek ilacı Zyklon-B’yi, 
toplama kamplarında milyonlarca insanı öldürmek için kullanmışlardır. Yine Alman işgali döneminde, 19 
Nisan-16 Mayıs 1943 tarihleri arasında meydana gelen Varşova Gettosu Ayaklanması sırasında da Yahudilere 
karşı zehirli gazlar kullanılmıştır. 

II.Dünya Savaşı sırasında, Almanya, ABD, İngiltere, Rusya ve diğer birçok ülkede sinir ajanları geliştirilmiş 
ve bu maddelerin yüksek miktarlarda üretimi yapılmıştır.

Kasım 1978’de ABD’li dini lider Jim Jones, içlerinde birçok çocuğun da bulunduğu 900’den fazla kişiyi 
siyanür içerek toplu halde intihar etmeye ikna etmiştir.

Toksik kimyasal maddelerin etkileri, kasıtlı kullanımların dışında meydana gelen kazalar sonucunda da 
görülebilmektedir. Bu maddelerin üretim, taşıma, dağıtım esnasında ortama kazara yayılması, milyonlarca 
insanın etkilenmesine ve binlercesinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 1984 yılında Hindistan’ın 
Bhopal şehrinde, böcek ilacı üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen kaza sonucunda oldukça zehirli olan 
40 ton metil izosiyanat maddesi ortama yayılmıştır. Bu kaza sonucunda 500.000’den fazla kişi etkilenirken 
binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. 

1990’lı yılların ortalarında, Japonya’da iki adet terörist saldırı gerçekleştirilmiştir. Matsumoto ve Tokyo Metro 
Olayı olarak bilinen bu saldırılar, Aum Shinrikyo denilen, 2000 yılından beri de Aleph ismiyle anılan dini 
terörist grup tarafından gerçekleştirilmiştir. Olaylar sebebiyle 19 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 5.000 
kişi yaralanmıştır. Yapılan bu saldırılar, kimyasal savaş ajanlarının terörist amaçlarla kullanılması konusunda 
bir dönüm noktası olmuş, bu olayların psikolojik etkileri yalnız Japonya’da değil, tüm dünyada hissedilmiştir.  

2013 yılının Ağustos ayında Suriye’nin Guta bölgesinde kimyasal silah saldırıları meydana gelmiştir. Yaşanan 
bu saldırılar 1.500’den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin etkilenmesine neden olmuştur. Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletler uzmanlarından oluşan teknik ekipler saldırı 
sonrası bölgede yapılan incelemeler sonucunda saldırılarda sinir ajanı grubunda yer alan sarin maddesinin 
kullanıldığını raporlamıştır. Yaşanan saldırıların ardından Suriye yönetimi ülkede bulunan kimyasal silah 
sınıfındaki maddelerin ve üretim ve depolama tesislerinin yok edilmesini kabul etmiştir. Bu kapsamda 
Suriye’nin elinde bulunan kimyasal silahlar önceliklendirilmiş ve imha prosesleri Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından başlatılmıştır. Temmuz 2015 itibariyle Suriye tarafından bildirilen 
kimyasal silahların tamamı yok edilmiştir.

26 Kasım 2017 tarihinde Kilis Sınırına 35 Km mesafede Yakıcı ajan sınıfından hardal ajanı kullanılmıştır, 
olay nedeniyle 2 ÖSO askeri hayatını kaybetti, bu kişilere yardıma giden 17 ÖSO askeri ajandan etkilendi, 
olayın yaşandığı gece 1 asker solunum güçlüğü şikâyetiyle sınırımıza getirildi ve ilk müdahalesi AFAD 
ekipleri tarafından yapıldı Ertesi gün Hardal ajanının etkileri görülmeye başlayınca etkilenen diğer askerlerde 
sınırımıza getirildi ve dekontaminasyon işlemleri yapılarak hastanelere teslim edildiler. 
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Toksik endüstriyel kimyasallar; endüstride üretim, depolama, taşıma veya atık yönetimi proseslerinde kullanılan 
katı, sıvı veya gaz haldeki zehirli kimyasal maddelerdir. 

Kimyasal maddeler hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Suların temizlenmesi, tarımsal üretimin 
arttırılması, ilaç üretimi gibi birçok farklı alanda bu maddeler kullanılır. Kimyasal maddeler hayatımızı 
kolaylaştırsalar da bu maddelerin uygunsuz kullanımları ve yayılımları insan ve çevre için oldukça tehlikeli 
sonuçlara neden olabilir. Toksik endüstriyel kimyasallar; üretim, depolama, taşıma veya imha aşamalarında 
tehdit oluşturabilirler. Yaşadığımız, çalıştığımız veya oyun oynadığımız yerde bu tür bir kimyasal madde 
kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor veya çevreye yayılıyor ise bu bizi ve çevremizdekileri risk altında bırakabilir. 
Toksik endüstriyel maddeler ölüme, ciddi yaralanmalara, uzun dönemli sağlık sorunlarına neden olabilir 
ve binalara, evlere ve eşyalara önemli ölçüde zarar verebilir. Bu maddeler her gün kara, deniz, demir yolu 
aracılığıyla ve boru hatlarıyla çok miktarlarda taşınmaktadır. Toksik endüstriyel maddelerin kaynağı, başta 
üretim tesisleri olmak üzere hastaneler, atık tesisleri, laboratuvarlar vb. olabilir. 

Günlük hayatta evlerimizde kullandığımız birçok ürün toksik kimyasal madde içerir. Evsel kullanımlarda 
toksik kimyasal madde kaynaklı kaza riski her ne kadar düşük olsa da bu ürünlerin doğru kullanımlarını ve 
acil bir durum meydana geldiğinde uygulanacak doğru davranış biçimini bilmek etkilenme riskini en aza 
indirecektir. 

Evsel kimyasalların satın alınması ve evde güvenli bir şekilde saklanmasına yönelik dikkat edilecek hususlar:

• Yalnızca kullanılacak miktarda kimyasal madde satın alınmalıdır. 

• Kimyasal madde içerikli ürünler orijinal kaplarında saklanmalıdır. Üzerindeki etiketler saklama 
kabı aşınmadığı sürece asla çıkarılmamalıdır. Aşınan kaplar tekrar ambalajlanarak açık bir şekilde 
etiketlenmelidir.

• Tehlikeli ürünler asla yiyecek kaplarında muhafaza edilmemelidir.

• Tehlikeli evsel kimyasallar diğer ürünlerle ve birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Bunların atıkları diğer 
ürünlerden ayrı tutulmalıdır. Tehlikeli kimyasallar bazı ürünlerle bir araya geldiğinde reaksiyon verebilir, 
patlayabilir veya tutuşabilir.

• Evsel kimyasalların kullanımında üretici talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

• Evsel kimyasallar kullanılırken asla sigara içilmemelidir.

• Saç spreyi, temizleme solüsyonları, boya ürünleri veya böcek ilaçları asla bir ateş kaynağının yakınında 
kullanılmamalıdır. Bu maddeler alev alabilir veya patlayabilir.

• Herhangi bir evsel kimyasal etrafa dökülürse hemen temizlenmelidir. Temizlik yaparken eldiven takılmalı 
ve gözler korunmalıdır. 

• Tehlikeli evsel kimyasallar etiketlerin üzerinde bulunan uyarılar doğrultusunda uygun bir şekilde 
atılmalıdır.

• Ulusal Zehir Danışma Merkezinin telefon numarası (114) kolaylıkla erişebilecek bir yere yazılmalı ve 
telefona kaydedilmelidir. Acil bir durumda bu numarayı bulmak için zaman olmayabilir.
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Evsel kimyasallara maruz kalındığında yapılması gerekenler :

• Rüzgar yönünün tersinde kalınmalı ve toksik buharları solumayı önlemek için bulunulan yer terk 
edilmelidir.

• Aşağıda yer alan belirtiler gösteriliyorsa zehirlenmeden şüphe edilmeli ve hemen Ulusal Zehir Danışma 
Merkezi (UZEM) aranmalıdır, maruz kalınmış olunabilecek kimyasal maddelerin kapları bilgi amaçlı 
yanınızda bulundurulmalıdır. 

Belirtiler:

Nefes alma güçlüğü

Gözlerde, ciltte, boğazda veya nefes borusunda tahriş

Cilt renginde değişiklik

Baş ağrısı ve puslu görme

Baş dönmesi

Kontrolsüz hareketler 

Kramp ve ishal

• Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) uzmanı dikkatlice dinlenmeli ve verdiği ilk yardım talimatları 
uygulanmalıdır. 

Kimyasal maddenin bulaştığı giysiler atılmalıdır. Bazı kimyasal maddeler yıkansa da giysilerden tamamen 
temizlenmeyebilir

Bir kimyasal madde yayılımının etkileri genellikle kullanılan kimyasal maddenin türüne, toksisitesine 
(zehirlilik: kimyasalın içerdiği zehir oranı) ve konsantrasyonuna (yoğunluk) bağlıdır. Rüzgar hızı, sıcaklık, 
nem, uçuculuk gibi birçok faktör yayılan kimyasal maddelerin ortamdaki konsantrasyonuna etki eder. Yayılımın 
gerçekleştiği yer de önemli etkenlerden biridir. Kapalı alanlarda daha az miktarda kimyasal madde ile daha 
ölümcül sonuçlar elde edilebilir. Açık alanda ise kimyasal madde konsantrasyonu dış faktörlere bağlı olarak 
kısa zamanda azalacağından ölümcül etkiler için çok daha fazla miktarda madde kullanmak gerekecektir.

Kimyasal savaş ajanları genel olarak aşağıdaki yollarla yayılır:

• Binaların havalandırma sistemlerinden,

• Aerosol veya sprey cihazları ile,

• Pasif yayma ile (Kimyasal madde içerikli bir bidonun ağzını açık bırakmak vb.)

• Kimyasal madde içerikli patlayıcı cihazlar ile,

• Kimyasal madde bulunduran tesis ve araçların sabote edilmesi ile,

• Toksinlerin besin ve su kaynaklarına bulaştırılması ile.
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Kimyasal savaş ajanları; fiziksel durumlarına, toksikolojik özelliklerine ve uçuculuklarına göre sınıflandırılabilir. 

Toksikolojik Özelliklerine Göre:

Bu sınıflandırma yönteminde kimyasal ajanlar toksikolojik özelliklerinin bir sonucu olarak vücuda etki etme 
mekanizmaları göz önünde bulundurularak sınıflandırılmıştır. 

Sinir Ajanları 

Sinir ajanları, kimyasal ajanlar içerisinde en dikkat çeken ve en etkin olan sınıftır. Sinir sistemini olumsuz 
etkiledikleri için bu şekilde adlandırılırlar. 

Bütün sinir ajanları organofosfatlı bileşikler sınıfına girer. Kullanımı kolay olan bu maddeler oldukça toksik 
olmakla birlikte hem solunum hem de deri yolu ile maruz kalındığında çok hızlı etki ederler. Ham maddeleri 
oldukça ucuzdur ve kolay bulunabilirler.

Semptomlar: 

Gözbebeklerinde küçülme, Kaslarda seğirme, Solunum güçlüğü, Görme bulanıklığı, Bulantı ve kusma, Baş 
ağrısı, Denge bozukluğu

TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE YAKICI AJANLAR 

Solunum yollarında, gözlerde ve deride yanıklara ve kabarcıklara neden olur. Etkiler maruziyet anından sonra 
gecikmeli olarak gözlemlenir. 

Yakıcı ajanlar, kimyasal savaş ajanları içinde en yaygın kullanılan ajanlardandır. Yağlı yapıda olan bu 
maddeler vücuda solunum ve deri yoluyla girerler. Genellikle sıvı ve buhar halinde bulunur ve kullanılırlar. 
Gözleri, solunum yollarını ve cildi etkilerler. Hava şartlarına bağlı olarak da kullanıldıkları arazide günlerce 
kalabilirler. Saf halde renksiz ve kokusuz olan yakıcı ajanların saf olmayan hallerinde renkleri kahverengiye 
kadar değişebilir. Yakıcı ajanlar ilk olarak 1917’de Almanya tarafından test edilmiş, daha sonra çeşitli yerlerde 
kullanılmıştır. Bu kullanımların en önemlilerinden biri 1980-1988 arasında yaşanan İran-Irak Savaşı sırasında 
meydana gelmiştir

Semptomlar: Gözlerde sulanma, kızarıklık ve yanma,Ciltte kızarıklıklar ve kabarcıklar, Gözlerde ışığa karşı 
duyarlılık, Göz kapaklarında şişlik, Öksürük ve boğulma hali, Gözlerde ve solunum yollarında iltihaplanma, 
Bulantı ve kusma

Kan zehirleyici ajanlar genellikle gaz veya buhar halindedir ve vücuda solunum yolu ile alınır. Oldukça uçucu 
olan kan zehirleyici ajanların etkileri çok kısa zaman içinde ortaya çıkar. Yüksek dozda kan zehirleyici ajana 
maruziyet 5-8 dakika içinde ölümle sonuçlanabilir

 Kan zehirleyici ajanlar, vücutta kanın oksijeni kullanma ve taşıma kabiliyetini engeller. Hücreler arası 
oksijen iletimi engellenmiş olduğundan bu durum en çok beyin, kalp, karaciğer gibi yüksek miktarda oksijene 
ihtiyaç duyan organları etkiler ve felç, solunum yetmezliği ve kalp durmasına yol açar.

Semptomlar: Sersemlik hissi ve halsizlik, Baş dönmesi,Bulantı ve kusma, Solunum güçlüğü ve boğulma 
hissi, Burun, boğaz ve solunum yollarında şiddetli acı,  Taşikardi, Bilinç kaybı, Koma ve ölüm
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Boğucu ajanlar, kimyasal savaş ajanları içinde büyük miktarlarda üretilen ilk ajanlardandır. I. Dünya Savaşı 
sırasında ilk olarak Almanlar tarafından kimyasal silah olarak kullanılmıştır. Daha sonraları İngiliz, Amerikan 
ve Fransız kuvvetleri tarafından da saldırı amaçlı kullanılmıştır. Bu kullanımların oldukça etkili sonuçlar 
vermesi üzerine daha ölümcül kimyasal savaş ajanlarının üretimi için çalışmalar başlatılmıştır. 

Boğucu ajanlar oldukça uçucudurlar. Genellikle renksiz olan bu maddelerin yeni biçilmiş çayır, çürümüş 
saman ve mısır püskülüne benzer kokuları vardır. 

Semptomlar: Göğüs darlığı, Solunum güçlüğü, Öksürük ve göz yaşarması, Boğulma hissi, Yorgunluk, 
Dudaklarda morarma, Burun ve boğazlarda tahriş ve akıntı, Bulantı ve kusma, Akciğer ödemi, Solunum 
yetmezliği ve ölüm

Kapasite Bozucu Ajanlar, Bu ajanlar yüksek dozlarda kullanıldığında ölümcül etkiler gösterse de genel 
olarak geçici ve ölümcül olmayan zararlı etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Kapasite bozucu ajanlar geçici 
zihinsel ve psikolojik etkiler oluşturarak maruz kalan kişinin davranış bozuklukları sergilemesine ve etkisiz 
hale gelmesine neden olurlar. 

Kargaşa Kontrol Ajanları, Kargaşa kontrol ajanları gözler, solunum sistemi ve ciltte yaptığı olumsuz etkiler 
ile maruz kalan kişinin geçici bir süre normal fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olan kimyasal 
maddelerdir. Bu ajanların etkileri çok kısa zamanda ortaya çıkar. Kargaşa kontrol ajanları genellikle güvenlik 
güçleri tarafından toplulukların kontrol altına alınması veya bireyler tarafından kişisel korunma amaçlı 
kullanılır. Katı veya sıvı halde bulunan bu maddeler havada küçük damlacıklar halinde dağılabilirler. Bu 
durumda maruziyet deri, solunum veya göz yolu ile olabilir. 

Semptomlar: Gözlerde yanma, kızarıklık ve puslu görme, Burunda akıntı, yanma ve şişme, Nefes darlığı, 
Öksürük, Ciltte yanık ve kızarıklık, Bulantı ve kusma, Uzun dönemde körlük, Boğaz ve ciğerde yanıklar ve 
solunum bozukluğu nedeniyle ani ölüm

Tehlikeli kimyasal maddelerin kasti kullanımları veya kaza ile yayılması sonucunda insan ve çevre için zararlı 
durumlar meydana gelebilir. KBRN kapsamında kasti kullanımlar incelendiğinde genellikle tehlikeli kimyasal 
maddelerin etkilerinin yapılarının değiştirilmesi ile arttırıldığı görülür. Bu doğrultuda kullanılan kimyasal 
ajanlar genellikle kokusuz ve renksiz olduğu için fark edilmeleri de oldukça zordur ve bu durum tehdidin 
boyutunu arttırır. Aşağıdaki durumlar gözlemlendiğinde kimyasal ajan kullanımından şüphe edilmelidir:

• Bulantı, nefes alma zorluğu, kusma, kasılma, göz yaşarması, ciltte kızarıklık, kanama vb. belirtiler gösteren 
çok sayıda kişi görüldüğünde,

• Yüzeylerde kuşkulu yağ ve su damlacıkları görüldüğünde,

• Havada yoğun ve fark edilir bir sis ve duman görüldüğünde, 

• Etrafta sebebi bilinmeyen hayvan ölüleri ya da ölmekte olan hayvanlar görüldüğünde,

• Alışkın olunmayan kokular alındığında (acı badem, sarımsak, çürük meyve, çürük yumurta çimen vb.) 

İnsanların yoğun olarak toplandığı metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi yerlerde olağan dışı kıyafet ve gaz 
maskesi giymiş insanlar görüldüğünde.
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KİMYASAL BİR TEHDİT OLUŞTUĞUNDA

Kirli Bölgenin içinde veya yakınındaysanız:

Tehdidin kaynağından rüzgar yönünün ters istikametinde hızla uzaklaşın.

Hemen temiz hava alabilecek bir yer bulun.

Kimyasal tehdit esnasında araçtaysanız:

Derhal kalorifer, klima ve tüm havalandırma sistemlerini kapatın.

Araçta sığınmayı tercih etmeyin

Eğer yetkili kurumlar tarafından ev veya işyerinden çıkmama talimatı verildiyse:

İçeri hava girebilecek tüm sistemleri kapatın. 

İç kısımlarda bir odaya sığının.

Odanın açıklıklarını izole bant ve plastik örtü ile kapatın.

Musluklardan su içmeyin. 

Dışarının güvenli olduğu bildirilmediği sürece sığındığınız yerden çıkmayın. 

Etkilendiyseniz anında profesyonel tıbbi yardım alın. 

Eğer bu yardıma kısa zamanda ulaşamıyorsanız kendinizi arındırın ve diğerlerinin de arınmasına yardım edin.

Bütün giysilerinizi, ayakkabılarınızı, gözlüklerinizi ve lenslerinizi derhal çıkarın. 

Ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın. Gözlerinizi bol su ile temizleyin.

Yüzünüzü ve saçlarınızı sabunla yıkayın ve bol su ile durulayın.

Diğer bölgeleri de sabunlu su ile ıslatılmış bir havlu ile nazikçe temizleyin ve durulayın. 

Temiz giysiler giyin.

BİYOLOJİK TEHDİTLER

Biyolojik ajanlar insanları, hayvanları ve bitkileri öldüren ya da hastalanmalarına sebep olan organizmalar 
ya da bu organizmaların ürettiği zehirli maddelerdir (toksinler). Biyolojik tehditler, biyolojik ajanların ve 
emniyetsiz laboratuvar prosedürleri gibi koşulların oluşturduğu tehditlerin tümüdür. Bu tanım; doğal oluşumlu 
biyolojik hastalıkları (bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan), çevrede bulunan ya da hayvanlarda teşhis edilmiş, 
insanlara da bulaşma olasılığı bulunan biyolojik ajanları, biyolojik ajan içeren ya da yayan silahları (biyolojik 
silahlar), biyolojik ajanlarla yapılan terör saldırılarını (biyoterorizm) kapsar. 

Biyolojik saldırı biyolojik ajanların insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık ya da ölüme sebep olmak 
için kasten çevreye yayılmasının sağlanmasıdır. Bu ajanlar doğada mevcut olup hastalık yapma kabiliyetlerini 
arttırmak, mevcut ilaçlara dirençli hale getirmek ya da çevrede yayılma yeteneklerini arttırmak üzere değişikliğe 
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uğratılabilir. Biyolojik ajanların yayılmaları; havaya püskürtülmeleri, hastalığı insanlara taşıyan hayvanların 
enfekte edilmesi ya da su ve gıdaların biyolojik ajanlarla kirletilmesi ile sağlanabilir. Tespit edilmeleri son 
derece zor olduğundan ve hastalığa sebep olmaları zaman aldığından teröristler tarafından tercih edilirler. 

Biyolojik saldırılarda biyolojik ajanların yayılmaları aşağıdaki şekilde sağlanabilir: 

Aerosollar: Aerosol çok küçük katı taneciklerin veya sıvı damlacıkların havada ya da bir gaz içerisinde 
dağılmasıdır. Duman (gaz içinde katı), sis ya da spreyler (gaz içinde sıvı) aerosola birer örnektir. Biyolojik 
ajanların çevreye yayılmaları kilometrelerce sürüklenebilen aerosollar ile sağlanabilir. Bu aerosolları solumak 
insanlarda ya da hayvanlarda hastalığa sebep olabilir. 

Hayvanlar: Bazı hastalıkların yayılmaları pire, fare, sinek, sivrisinek gibi hayvanlarla sağlanabilir. 

Su ve gıdaların kontaminasyonu (kirlenme): Bazı hastalık yapıcı organizmalar (patojenler) ve toksinler 
su ve gıda kaynaklarına bulaştırılabilirler. Birçok patojen yemeklerin pişirilmesi ve suların kaynatılması ile 
öldürülebilir; toksinler ise etkisiz hale getirilebilir

İnsandan insana bulaş: Enfekte olmuş insanlar hastalığı diğer sağlıklı insanlara bulaştırabilirler. Hastalığın 
belirli bir kuluçka süresi (biyolojik ajanla ilk temastan hastalığın ilk belirtilerinin görünmeye başlamasına 
kadar geçen süre) olduğundan belirtilerin ortaya çıkması için günler bazen haftalar gerekir. Bu yüzden enfekte 
olmuş insanların hastalığı yaymaları ile etkilenen insan sayısını arttırmaları söz konusu olabilir. Çiçek hastalığı 
virüsü gibi bazı biyolojik ajanlar insandan insana bulaşabilirken şarbon gibileri bulaşmaz. 

Biyolojik ajanların milletler ve halklar tarafından silah olarak kullanımının uzun bir tarihi vardır. Biyolojik silah 
kullanımına ilişkin örnekler Kartacalı general Hannibal’ın Bergamalı düşman gemilerini alt etmek için yılan 
zehri kullandığı milattan önce 190 yıllarına kadar tarihlendirilir. Fakat biyolojik ajanların kasıtlı kullanımına 
ilişkin eski zamanlara ait örneklerin hastalık yapmada etkili olup olmadıklarını ve doğal oluşumlu hastalıkların 
bu eylemlerle karıştırılıyor olup olmadığını belirlemek zordur. 

Biyolojik silah kullanımına ilişkin tarihsel kayıtlarda geçen bir diğer örnek 1756-1763 yılları arasında 
İngiltere ve Fransa arasında yapılan Yedi Yıl Savaşlarında çiçek virüsünün kullanımıdır. İngilizler çiçek virüsü 
bulaştırılmış battaniyeleri Kızılderililere dağıtarak bir salgın oluşturmuş ve bu şekilde Kızılderili kabilelerinin 
İngiliz yerleşimcilere karşı mücadele etmelerini engellemişlerdir. Bu metot Amerikan İç Savaşı’nda da 
kullanılmıştır. Konfederasyonu destekleme amacıyla çiçek ve sarıhumma bulaştırılmış elbiseler Birlik 
Kuvvetlerine satılmıştır. 

Tarihte biyolojik ajanların kullanımı etkinliği artarak devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlar 
düşmanlarının at ve sığırlarına gizlice şarbon ve ruam hastalıklarını bulaştırmıştır. Almanların Ruslara karşı 
1915 yılında veba kullandıklarına ve İtalya’ya karşı kolera kullanma girişimde bulunduklarına dair raporlar da 
mevcuttur. 

1932 ve 1945 yılları arasında Japonya 731. Birim adı verilen birimde biyolojik silah araştırmaları gerçekleştirmiş 
ve üzerinde araştırma yaptığı on binin üstünde savaş esirinin şarbon, menenjit, kolera ve vebadan ölmesine 
sebep olmuştur. Japonya deneylerine Çin halkına karşı kullandığı biyolojik ajanlarla devam etmiş ve en az 
11 Çin şehrine yaptığı biyolojik saldırılarla tifo, kolera ve veba salgınları oluşturarak on binlerce insanın 
ölümüne sebep olmuştur. Saldırılar suların ve gıda kaynaklarının biyolojik ajanlarla kirletilmesi, bakteri içerikli 
bomba atılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Mançurya bölgesinde Japonlar tarafından kullanılmış 
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metotlardan biri uçaklardan veba mikrobu taşıyan pirelerle dolu pirinç atılması olmuştur. Bu pirinci yiyen 
fareler veba mikrobunu taşır hale gelmiştir. Böylece hastalığın insanlar üstünde geniş bir coğrafya boyunca 
yayılması için gerekli koşullar yaratılmıştır. Milletler Cemiyeti Japonya’nın Mançurya’da gerçekleştirdiği 
bu faaliyetleri araştırmak için bölgeye bir heyet gönderdiği zaman Japon askerleri heyetin gıdalarına kolera 
bulaştırma girişiminde bulunmuşlardır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya biyolojik savaş programına son vermiş ve tüm biyolojik silah 
tesislerini imha etmiştir. 1982 yılında Japonya hükümeti tarafından yayınlanan raporda biyolojik savaş ile ilgili 
deneylerin olağanüstü savaş zamanında meydana geldiği ve insanlık açısından üzgün olunduğu belirtilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nı ve Japonya’nın biyolojik savaş programını takiben Amerika Birleşik Devletleri de 
kendi biyolojik silah programını başlatmıştır. Programda ilk olarak tahıl ürünlerine karşı kullanılacak bitki yok 
edici patojenler üstüne çalışılmıştır. ABD tarafından insanlara karşı kullanılmak üzere silaha dönüştürülmüş 
ilk ajan, hayvanları da enfekte eden Brusella bakterisi olmuştur. Amerikan ordusu tarafından silahlaştırılan 
ve stoklanan diğer ajanlar; antraks (şarbon), botulinum toksini, tularemi, Q ateşi, stafilokokal enterotoksin B 
(SEB), Venezuella At Ensefaliti olmuştur. 1969 yılında ABD biyolojik silah programını durdurduğunu ilan 
etmiştir. 

Ancak bu anlaşmaya rağmen dünyamızda biyolojik silahların kullanımı devam etmiştir. Sovyetler Birliği de 
bu anlaşmayı imzalamış olmasına rağmen şarbon ve çiçek virüsü gibi ajanları üreterek ve stoklayarak geniş bir 
biyolojik silah programı yürütmeye devam etmiştir. Programın eski başkan yardımcısı Rus ordusunun çiçek 
virüsü taşıyan bombalar ve kıtalararası balistik füzeler ürettiğini bildirmiştir. 1979 yılında Sverdlovsk askeri 
üssünde çalışan Sovyet teknisyenler kritik hava filtrelerini çalıştırmada başarısızlığa düşünce yaklaşık bir 
gramlık şarbon sporları kazara havaya karışarak etrafa yayılmış ve 68 kişinin ölümüne, yaklaşık 100 hektarlık 
bir alanın yerleşime kapanmasına sebep olmuştur. Bu olay da biyolojik ajanlarla çalışmanın ne kadar tehlikeli 
olduğunu göstermektedir. 

1990’larda dini bir terörist örgüt olan Aum Shinrikyo Tokyo’da şarbon ve botulinum toksini ile saldırı yapma 
girişimlerinde bulunmuş fakat başarılı olamamıştır. 1995 yılında bu örgüt Japonya’da kimyasal maddeler ile 
gerçekleştirdiği saldırılarda 5.000 kişinin etkilenmesine, 1.000 kişinin hastaneye kaldırılmasına, 19 kişinin de 
ölmesine sebep olmuştur. Bu saldırı en kötü şöhretli terörist saldırılardan biri olarak tarihe geçmiştir. 

1997-1999 yılları arasında belirli kurum ve kuruluşlara yaklaşık 50 tane şüpheli toz içeren posta gönderilmiş, 
fakat bu postaların hiç birinin gerçek şarbon taşımadığı tespit edilmiştir. Bu olaylar halk arasında korku 
yaratmış ve kamusal sağlık kaynaklarına zarar vermiştir. 11 Eylül saldırılarını takip eden haftalarda değişik 
kurumlara gönderilen postaların ise şarbon içerdiği tespit edilmiş ve bu olaylar toplamda 22 kişinin enfekte 
olmasına ve 5 kişinin de ölümüne sebep olmuştur. 

Bir saldırıda kullanılabilecek biyolojik ajanlar bakteriler, virüsler ve toksinler olmak üzere üç temel gruba 
ayrılabilir. 

Bakteri

Bakteriler tek hücreli mikroorganizmalardır. Yeryüzünde ortaya çıkmış ilk yaşam formları arasındadır 
ve günümüzde toprak, hava, deniz, okyanus, asitli sıcak su kaynakları, radyoaktif atıklar, yer kabuğunun 
derinlikleri gibi birçok farklı ortamda mevcuttur. Besin döngüsünde çok önemli rollere sahip olan bakteriler 
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gibi bazı bakteriler yararlı; bazısı zararsız; bazıları da kolera, şarbon, veba gibi hastalıklara sebep olan hastalık 
yapıcı zararlı bakterilerdir. 

Brucella spp. (Bruselloz)

Burkholderia mallei/pseudomallei (Ruam/Meliodioz) 

Rickettsia prowazekii (Tifüs)

Chlamydia psittaci (Psittakoz)

Salmonella spp. (Salmonellosis (Bağırsak Enfeksiyonu))

Shigella dysenteriae (Dizanteri)

Toksin

Bakteri, bitki, mantar ya da hayvan gibi canlı varlıkların ürettiği zehirli maddelerdir. Bu maddeler; temas halinde 
veya vücut dokuları tarafından absorbe edildiğinde hastalık yapma özelliğine sahiptirler. Bu maddelerin diğer 
kimyasal zehirlerden farkı canlılar tarafından üretilmeleridir. Diğer biyolojik ajanlardan farkları ise cansız 
olmaları, dolayısıyla kendilerini çoğaltamamalarıdır. Toksinler bu sebeplerle hem kimyasal hem de biyolojik 
ajan olarak değerlendirilirler. 

Biyolojik saldırılarda kullanılma potansiyeline sahip toksinler şunlardır:

Clostridium botulinum toksini 

Risin 

Clostridium perfringens toksini

Stafilokokal enterotoksinler 

Saksitoksin 

Trichothecene mycotoxin 

Aflatoksin 

Virüs 

Canlı hücreler dışında çoğalamayan, sadece protein ve genetik malzemeden oluşan çok küçük parçacıklardır. 
Canlılığın bütün özelliklerini taşımadıkları için bazı bilim insanlarınca cansız sayılan bu varlıklar bitkileri, 
hayvanları, mantarları ya da bakterileri enfekte ederek çoğalırlar. Virüsler AIDS, grip, suçiçeği, kuduz gibi 
insanda birçok hastalığa sebep olurlar. Antibiyotiklerden etkilenmedikleri için virüslerin neden olduğu 
hastalıkların tedavisi zordur. Bu hastalıklardan korunmanın en iyi yolu, bağışıklık kazanmak için aşılanmadır. 

Biyolojik saldırılarda kullanılma potansiyeline sahip virüslerin yol açtığı hastalıklar şunlardır: 

Çiçek hastalığı 

Ebola 
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Venezuella doğu ve batı at ensefalomiyeliti 

Kırım-Kongo kanamalı ateşi 

Sarıhumma

• Canlılara zarar veren en tehlikeli silahlardandır. Çok küçük miktarları bile öldürücü olabilir.

• Genellikle etkileri ani olarak ortaya çıkmaz. Belirtilerin ortaya çıkışı günler, bazen de haftalar alabilir.

• Beş duyuyla varlıkları anlaşılmaz ancak özel cihazlarla tespit edilirler. Belirtileri belli bir kuluçka 
döneminden sonra ortaya çıkacağı için fark edilmeleri geç olabilir. 

• Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda kolay ve ucuz yöntemlerle üretilebilirler. Hastalık yapma 
kabiliyetlerini arttırmak, mevcut ilaçlara dirençli hale getirmek ya da çevrede yayılma yeteneklerini 
arttırmak üzere laboratuvarlarda değişikliğe uğratılabilirler. 

• Vücuda solunum, sindirim sistemi ve deri yoluyla girerek hastalık yaparlar. 

• Yaşayan organizmalar olduklarından uygun ortamlarda hızla çoğalma ve kalıcı hale gelme özelliğine 
sahiptirler. 

• Koruyucu önlemlerden etkilenmeyecek şekilde ortama uyum sağlayabilirler. (Antibiyotik direnci gibi)

• Bulaşıcı olanları da mevcuttur. İnsandan insana ya da hayvandan insana bulaşanları çok geniş kitleleri 
etkileyebilir. 

Biyolojik ajanların etrafa yayılmaları; havaya püskürtülmeleri, insanlara hastalık taşıyan hayvanların enfekte 
edilmeleri veya gıdaların ve suların kirletilmesi ile sağlanabilir. 

BİYOLOJİK SALDIRI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR

• Taşıtlardan, uçaklardan püskürtme ya da duman şeklinde bir şeyler atıldığı ya da bir püskürtme cihazının 
faaliyet gösterdiği görüldüğünde,

• Hava koşullarından bağımsız bir sis veya alçak bir toz bulutu görüldüğünde şüphelenilmelidir.

BİYOLOJİK SALDIRILARDAN KORUNMA

SALDIRI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Gerekli ya da önerilen bütün aşıların yaptırıldığından emin olunmalıdır. Özellikle çocukların ve yaşlıların 
biyolojik tehlikelere daha duyarlı olduğu unutulmamalıdır.

SALDIRI ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

• Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar takip 
edilerek hastalığın belirtileri, tehlike altındaki bölgeler, ilaç dağıtımı ya da aşılama yapılıp yapılmadığı, 
hasta olunduğunda tıbbi yardım almak için nereye başvurulması gerektiği öğrenilmelidir. Hastalığın ne 
olduğunun, nasıl tedavi edileceğinin ve kimlerin tehlikede olduğunun belirlenmesi zaman alabileceğinden 
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yetkili makamların ne yapılması konusunda anında bilgi sağlayamayabileceği unutulmamalıdır, soğukkanlı 
olunmalıdır.

• Biyolojik ajana maruz kalındıysa, giysiler ve ayakkabılar çıkarılmalıdır. Çıkarılan giysiler plastik 
poşet içerisine konulmalı, ağzı kapatılıp sonrasında yetkililere verilmek üzere yaşam alanının dışında 
tutulmalıdır. Bol sabun ve su kullanarak iyice yıkanılmalı ve temiz kıyafetler giyilmelidir. En yakın sağlık 
kuruluşuna gidilerek profesyonel tıbbi yardım alınmalıdır. 

• Aile üyelerinden biri hastalanırsa temkinli olunmalıdır. Eğer belirtiler tarif edilenlere uyuyorsa ve aile risk 
altında olduğu düşünülen grubun içindeyse derhal tıbbi yardım alınmalıdır. 

• Eğer ilan edilmiş biyolojik acil durum ya da gelişen bir salgın varsa hastalığın bulaşabileceği kalabalıklardan 
uzak durulmalıdır.

• Hastalığın yayılmaması için hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat edilmelidir. 

• Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamaları takip 
edilerek verilecek talimatlara uyulmalıdır. 

• Panik yapılmamalı ve söylentilere inanılmamalıdır.  

Belirtiler: 

Bir aile üyesi aşağıda sıralanan belirtilerinden birini veya daha fazlasını gösteriyorsa mümkünse onu diğer aile 
üyelerinden ayrı tutmak gerekir:

37.5 °C den yüksek vücut sıcaklığı

Bulantı ve kusma, Karın ağrısı, İshal, Solgun ya da kızarmış bir yüz, Baş ağrısı, Öksürük, Kulak ağrısı, Burun 
akıntısı, Boğaz ağrısı, Ciltte kaşıntı, kızarıklık, enfeksiyon, Kırmızı ya da pembe gözler, İştahsızlık, Halsizlik 

Eğer biri hastalandıysa hastalığın yayılmaması için hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat edilmelidir.

• Eller su ve sabunla sürekli olarak yıkanmalıdır. 

• Gıda ve çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi nesneler diğerleriyle paylaşılmamalıdır.

• Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burun kapatılmalıdır. 

• Hasta kişinin hastalığı yaymaması için bir yüz maskesi takması sağlanmalıdır. 

• Diğerleri hastalıkla ve ne tür önlemlerin alınması gerektiğiyle ilgili bilgilendirilmelidir.  

RADYOLOJİK TEHDİTLER

Radyasyon, bir kaynaktan dışarı salınan parçacık ya da dalga formundaki enerji olarak tanımlanabilir. 
Radyasyon evrenin ve yaşadığımız çevrenin bir parçasıdır. Radyasyon; uzaydan, kayalardan ve topraktan 
yayımlanır. Ayrıca havada ve bazı gıdalarda da doğal olarak bulunur. Radyasyona en iyi örnek, güneşten 
dünyaya gelen ışık ve ısıdır. Ayrıca günlük hayatta kullanımına rastlanan X-ışınları ve radyo dalgaları da 
radyasyonun türlerindendir. 
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Yaşadığımız çevrenin bir parçası olan radyasyon “iyonlaştırıcı radyasyon” (alfa, beta, nötron parçacıkları; 
X-ışınları ve gama ışınları) ve “iyonlaştırıcı olmayan radyasyon” (görünür ışık, kızılötesi ışınlar, mikrodalga, 
radyo dalgaları) olarak ikiye ayrılır. Radyasyonun nispeten daha yüksek enerjili türü olan iyonlaştırıcı 
radyasyon canlılarda kimyasal değişikliklere sebep olduğundan çok daha tehlikelidir. Bu bağlamda, radyasyon 
güvenliği açısından daha çok “iyonlaştırıcı radyasyon” dikkate alınır. Bundan sonraki kısımlarda radyasyon 
denilince “iyonlaştırıcı radyasyon” akla gelmelidir. 

Tıbbi teşhis ve tedavi, bilimsel araştırma gibi insanlık için faydalı alanlarda iyonlaştırıcı radyasyondan 
yararlanılır. İnsanlar doğal ya da kontrollü kaynaklardan radyasyona maruz kalsalar da maruziyet kısıtlı olduğu 
ve gerekli tedbirler alındığı için olumsuz etkiler ortaya çıkmaz. Fakat kontrolsüz radyasyonun yüksek dozları 
insanlar ve çevre için çok zararlı olabilir.

Radyolojik tehditler, iyonlaştırıcı radyasyonun ya da radyoaktif maddelerin (iyonlaştırıcı radyasyon 
yayan) kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder. 
Radyasyon kaynaklarının taşınması ve çeşitli uygulamalarda kullanılması esnasında meydana gelen kazalar, 
kayıp ve çalıntı kaynaklar, hurdalardaki olası kaynaklar, radyolojik serpinti silahları ve nükleer santral kazaları 
radyolojik tehditler arasında gösterilir:. 

Nükleer güç santralleri, nükleer fisyondan üretilen ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için kullanır. 
Meydana gelecek bir kaza, nükleer santral yakınında yaşayan halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek 
boyutlarda radyasyon yayılımına sebep olabilir. 

Nükleer santral kazaları sonucu potansiyel tehlike iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaktır. Radyoaktif 
maddenin santralden çevreye yayılması böylesi bir tehlikeye yol açabilir. Bu yayılım, genellikle radyoaktif gaz 
ve parçacık bulutları ile gerçekleşir. En büyük tehdit radyasyon bulutunun civarındaki insanların maruz kaldığı 
radyasyondur. Bu ışınlanma bulutta bulunan veya yerde biriken radyoaktif parçacıklardan kaynaklanabilir; her 
iki durumda da radyoaktif maddeler solunabilir ve besinlere karışmış olarak tüketilebilir. 

Halkın güvenliğini tehdit etmek üzere kimi gruplar kirli bomba olarak da adlandırılan Radyolojik Serpinti 
Silahları (RSS) kullanır. RSS’ler klasik patlayıcılar (TNT vb.) ve radyoaktif maddelerin birleştirilmesi ile 
oluşturulur. Patlama sonucu çevreye yayılan radyoaktif madde miktarı genellikle öldürücü düzeyin altındadır. 
Ancak patlama, radyoaktif maddelerin geniş alanlara yayılmasına sebep olur. 

Kirlilikten etkilenen alanın genişliği ve tahribatın düzeyi, RSS’nin teknolojik olarak gelişmişliğine ve kullanılan 
klasik patlayıcının boyutuna, kullanılan radyoaktif maddeye, radyoaktif maddenin miktarına, meteorolojik 
şartlara (birincil olarak rüzgâr ve yağışa) bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

• Toplumda büyük ölçekli bir korku ve paniğe neden olurlar. 

• Gündelik hayatı etkileyip ekonomiye sekteye uğratabilirler. 

• Etkisi uzun süre devam edebilen radyoaktif kirlenmenin yüksek temizlenme (dekontaminasyon) maliyeti 
nedeniyle ekonomik zarar oluştururlar. 

• Sayıları yüzlerle veya daha fazlasıyla ifade edilebilen yaralanmalara ve ölümlere neden olurlar. 

• Endüstride ve tıpta yaygın olarak kullanılan radyoaktif kaynakların uygunsuz şekilde taşınması, 
uygulamada özensiz kullanılması, kaybolması veya çalınması gibi nedenlerle gerçekleşen, halkı ve 
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çevreyi olumsuz etkileyen durumlardır. Radyoaktif kaynakların sebep olduğu en ciddi kaza Brezilya-
Goiania’da gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki en ciddi kaza ise İkitelli Bu kaza, A.B.D.’nin Pennsylvania 
eyaleti yakınındaki Three Mile adasında bulunan nükleer santralde gerçekleşmiştir. Tasarım ve operatör 
hataları, kademeli soğutucu kaybına ve kısmi kor erimesine neden olmuştur. Yapılan çalışmalarda kaza 
sonucu çevreye salınan radyasyonun sağlığa etki ettiği düşünülen radyasyon seviyesinden düşük bir 
değerde olduğu belirlenmiştir. 

Çevreye en fazla miktarda radyoaktif madde salınmasına sebep olan nükleer kazalardan biridir. Kaza anında 
28 reaktör çalışanı radyasyon yanıkları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Toplamda ise 50 reaktör çalışanı akut 
radyasyon sendromları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çevreye yayılan radyoaktif maddeler, halkın önemli 
miktarlarda doz almasına sebep olmuştur. Salınan radyoaktif maddelerin büyük bir kısmı enkaz üzerinde 
toplanmış ancak daha hafif maddeler rüzgâr ile Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya ile İskandinavya ve Avrupa’nın 
bir bölümüne taşınmıştır. Sonuç olarak, kazadan etkilenen ülkelerde tiroit kanseri vakalarında artış görülmüştür.

Brezilya’da özel bir radyoterapi (ışın tedavisi) kliniğin taşınması esnasında terk edilmiş zırhlı radyoaktif 
bir kaynağın parçalanmasıyla bugüne kadar gerçekleşmiş en ciddi radyolojik kaza meydana gelmiştir. Kaza 
neticesinde birçok insan yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştır. 4 kişi hayatını kaybederken 28 kişide 
radyasyon yanıkları kaydedilmiştir. Sonuç olarak, 249 kişi bu kazadan etkilenmiştir. 

Aralık 1998 ve Ocak 1999’da İstanbul’da, radyoaktif kaynaklarının taşınmasında kullanılan iki kabın hurda 
metal olarak satılması neticesinde ciddi bir radyasyon kazası meydana gelmiştir. Söz konusu kapların açılıp 
zırhlı konteynerlerin parçalanması sonucunda 18 kişi radyasyona maruz kalmış ve bu kişilerde akut radyasyon 
sendromları gözlenmiştir. 

Japonya’da meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami neticesinde Fukushima Daiichi Nükleer 
Santral kazası meydana gelmiştir. Santralde meydana gelen sıcaklık ve basıncın artışı ile oluşan hidrojen 
patlamaları ciddi bir kazanın yaşanmasına neden olmuş ve Fukushima Santralinden havaya ve suya radyoaktif 
maddeler salınmıştır. 

Radyasyon “iyonlaştırıcı radyasyon” ve “iyonlaştırıcı olmayan radyasyon” olarak ikiye ayrılır. Görünür ışık, 
kızılötesi ışınlar, mikrodalga, radyo dalgaları iyonlaştırıcı olmayan radyasyona örnektir. Daha yüksek enerjili 
olan iyonlaştırıcı radyasyon canlılarda kimyasal değişikliklere sebep olduğundan çok daha tehlikelidir. Bu 
sebeple, radyasyon güvenliği açısından daha çok “iyonlaştırıcı radyasyon” dikkate alınır. 

Alfa radyasyonu çok yavaş hareket eder ve havada sadece 2-5 cm ilerleyebilir. Kâğıt, elbise ve deri tarafından 
kolayca tutulur. Deri yaraları, ağız veya burun yolu ile vücuda girmesi halinde oldukça tehlikeli olabilir. 

Beta radyasyonunun alfa radyasyonuna göre nüfuz etme gücü daha fazladır. İnsan derisine nüfuz ederek deride 
acı ve yanıklara neden olur, ancak önemli organlara ulaşamaz. Yutulduğunda ya da solunduğunda tehlikelidir. 
İnce bir alüminyum plaka ile durdurulabilir

Nötron radyasyonunun nüfuz etme gücü çok yüksektir ve en tehlikeli radyasyon türlerinden biridir. Herhangi 
bir madde içerisine kolaylıkla nüfuz edebilir. Nötron radyasyonu sadece kalın beton, su veya parafin kütleleriyle 
durdurulabilir. 

Gama ve X-Işınları havada çok uzun mesafe yol alabilir ve iç organları etkileyecek şekilde vücuda nüfuz 
edebilir. Ancak kalın kurşun bloklarla durdurulabilirler. 



17

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Radyasyonun dokulara ve/veya organlara olan etkisi maruz kalınan radyasyon türüne, alınan radyasyon dozuna 
ve maruz kalma süresine bağlıdır. Kısa sürelerde çok yüksek dozda radyasyona maruz kalmak vücutta çok 
sayıda hücre kaybına neden olur. 

Bu da dokuların ve/veya organların fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirememesine yol açtığından 
saatler, günler veya haftalar içinde gözlemlenebilen bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, saç dökülmesi, ateş, 
kan hücresi (alyuvar) sayısında azalma, deri ve doku yanıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi akut 
radyasyon sendromlarına sebep olabilir. 

Radyasyonun hem akut maruziyet hem de devamlı maruziyetten kaynaklanan yıllar sonra ortaya çıkabilen 
gecikmeli etkileri de vardır. Bu etkiler lösemi, kemik kanseri, tiroit kanseri, akciğer kanseri gibi çeşitli 
kanser türleri ve gelecek nesilleri de etkileyen genetik bozukluklardır. Bu etkiler her zaman oluşmak zorunda 
değildir, daha çok olasılık olarak ifade edilir ve bahsedilen olasılık maruz kalınan doza bağlıdır. Çocuklarda ve 
ergenlerde maruz kalınan radyasyondan kaynaklı riskler yetişkinler için ortaya çıkan risklerden daha yüksektir. 

İyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozlarının zararlı olduğu bilinmekte; fakat çok düşük dozun etkileri ile 
ilgili bilimsel belirsizlikler devam etmektedir. Normal-kontrollü uygulamalar nedeniyle radyasyona maruz 
kalan kişilerde maruz kalınan doz seviyesine bağlı ortaya çıkan sağlık problemlerine dair net bulgular 
bulunmamaktadır

Radyasyonun varlığının beş duyu organı ile algılanması mümkün değildir. Radyasyonu ölçmek ve tespit 
etmek için dedektörler ve dozimetreler kullanılır. İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için radyasyon uyarı 
işaretlerini bilmek önemlidir. 

Radyasyondan korunma, radyasyona maruz kalmayı tamamen engelleyemez. Fakat gereksiz doz alımından 
kaçınmayı ve maruz kalınan doz seviyelerini olabildiğince aşağıda tutmayı sağlar. Radyasyondan korunmada 
Mesafe, Engel (Zırhlama) ve Zaman olmak üzere üç temel kavram vardır. 

A. Mesafe

Radyasyon kaynağından ne kadar uzak durulursa maruz kalınan doz o kadar az olur. Bu durum ‘Ters-Kare 
Kanunu’ (“Inverse Square Law”) ile açıklanır. Örneğin, 2 m uzakta iken maruz kalınan doz, 1 m uzakta iken 
maruz kalınan dozun dörtte biri kadardır. Bu doz uzaklık arttıkça uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azalır.

B. Engel (Zırhlama)

Radyasyonun şiddetini zayıflatmak için önüne konan veya onu çevreleyen malzemeye engel (zırh) denir. 
Radyasyon kaynağı ile kişi arasına engel konulmasına ise zırhlama denir. Zırhlama, alınan dozu en aza 
indirmeye yardımcı olur. 

Radyasyon tipine göre zırhlama materyali farklılık gösterir. Alfa kaynağını zırhlamada bir kâğıt parçası yeterli 
olurken, beta kaynakları için alüminyum, gama ve x-ışınları için kurşun tabaka ve nötronlar için beton kullanılır.

C. Zaman

Radyasyon bulunan ortamda ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır. 
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RADYOLOJİK BİR TEHDİT OLUŞTUĞUNDA,

Gelişmeler ve talimatlar ile ilgili bilgi edinmek için yerel radyo ve televizyon yayınları takip edilmelidir. 
Bulaşma riskini en aza indirmek için olay/kaza yerinden olabildiğince uzağa gidilmelidir. Radyasyonun beş 
duyu organıyla algılanamadığı unutulmamalıdır.

Bulunduğunuz yerin boşaltılması istendiyse 

• Bulunulan yer hemen terk edilmelidir.

• Tahliye rotaları ve geçici barınma bölgeleri ile ilgili talimatlar için radyo ve televizyon yayınları takip 
edilmelidir.

• Önceden hazırlanan Afet ve Acil Durum Çantası da yanınıza alınmalıdır.

• Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere mümkünse yardım edilmelidir.

• Arabanın pencereleri, havalandırma sistemleri, klima ve ısıtıcıları kapatılmalıdır. 

 Dışarıda yakalandıysanız 

• En yakın kapalı yaşam alanına olabildiğince çabuk girilmelidir. Mümkünse bodruma inilmelidir. 

• Eğer uygun bir yer bulunamazsa rüzgar yönünün ters istikametinde hızla oradan uzaklaşılmalıdır. Ağız ve 
burun birkaç kattan oluşan varsa tişört, mendil ya da havlu gibi pamuklu kumaşlarla yoksa peçete ya da 
havlu kağıtla nefes almayı engellemeyecek şekilde kapatılarak korunmalıdır. Açık olan kollar ve bacaklar 
kapatılmalı, açık yaralar ve sıyrıklar sarılmalıdır. 

• Radyoaktif maddelerin bulaşmış olabileceği her türlü şeyden uzaklaşılmalıdır.

• Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar takip edilerek 
verilecek talimatlara uyulmalıdır. 

• Tehlikeli maddelere maruz kalındıysa, giysiler ve ayakkabılar çıkarılmalıdır. Çıkarılan giysiler plastik 
poşet içerisine konulmalı, ağzı kapatılıp sonrasında yetkililere verilmek üzere yaşam alanının dışında 
tutulmalıdır.

• Sabun ve su kullanarak önce eller, sonra yüz ve saçlar, ardından burun ve kulaklar iyice yıkanmalıdır. 
Mümkün olduğu ilk anda tüm vücut yıkanmalıdır. 

Araçtaysanız 

• Araba durdurulmalı ve barınabilecek bir bina aranmalıdır. Arabada kalmak gerekiyorsa camlar ve 
havalandırma, klima ve ısıtıcılar kapatılmalıdır.

• Aracın radyosundan veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar takip 
edilerek verilecek talimatlara uyulmalıdır

İçeride kalmanız istendiyse 
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• Tüm kapı ve pencereler kapatılıp kilitlenmelidir. Vantilatörler, klimalar, havalandırma sistemleri, bacalar 
ve mümkün olan tüm iç kapılar kapatılmalıdır.

• Mümkünse pencere ve havalandırma sistemi ünitelerindeki açıklıklar, banyo ve mutfaktaki havalandırma 
fanlarındaki açıklıklar, odadaki çatlak ve delikler uygun malzemeler kullanılarak kapatılmalıdır.

• Afet ve Acil Durum Çantası ile birlikte önceden belirlenen sığınma odasına gidilmelidir. Bu oda, dışarıda 
olabilecek radyoaktif maddelerle araya olabildiğince mesafe ve kalın bir engel koymak adına yer altında 
bir oda veya binanın iç odalarından biri olmalıdır. 

• Bulunulan odanın duvarlarına odada bulunan eşyalar, radyasyona karşı içeriden bir zırh oluşturmak üzere 
dizilmelidir.

• Kapı ve pencerelerdeki boşluklar izole bant ile kapatılmalıdır.

• Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar takip edilerek 
verilecek talimatlara uyulmalıdır.

• Güvenli bir sığınma yeri bulunduktan sonra radyoaktif maddeye maruz kalanlar radyoaktif kirlilikten 
arındırılmalıdır. Giysiler ve ayakkabılar çıkarılmalıdır. Çıkarılan giysiler plastik poşet içerisine konulmalı, 
ağzı kapatılıp sonrasında yetkililere verilmek üzere yaşam alanının dışında tutulmalıdır.

• Bol sabun ve su kullanarak önce eller, sonra yüz ve saçlar, ardından burun ve kulaklar ve tüm vücut iyice 
yıkanmalıdır. 

• Resmi makamlarca yapılacak sığınılan yeri terk etmenin güvenli olduğu talimatından sonra tıbbi yardım 
alınmalıdır. 

NÜKLEER TEHDİTLER

Nükleer tehditler, nükleer malzemelerin parçalanması (fisyon) veya iki atomun birleşmesi (füzyon) sonucu 
yıkıcı basınç dalgasının, kör edebilecek kuvvetli ışığın, öldürücü radyasyonun, yüksek ısının açığa çıktığı ve 
radyoaktif maddelerin kilometrelerce etrafa yayıldığı durumları ifade eder. 

Nükleer silahlar; fisyon veya füzyon esnasında açığa çıkan enerjiden istifade edilerek geliştirilen silahlardır.
Atom bombası (fisyon), Hidrojen bombası (füzyon) yöntemi ile imal edilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin, II. Dünya Savaşı’nın sonlarında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki 
şehirlerine gerçekleştirdiği atom bombası saldırıları, tarihte nükleer silahların savaş ortamında kullanıldığı 
yegâne örneklerdir. Zenginleştirilmiş Uranyum kullanılarak yapılan bomba Hiroşima, Plütonyum kullanılarak 
yapılan bomba Nagazaki üzerinde kullanılmıştır. Yapılan bu saldırılarda çoğunu kadın, çocuk ve yaşlı sivillerin 
oluşturduğu yüzbinlerce kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Hiroşima’da şuan itibariyle 250.000’den 
fazla insan patlama, ısı ve radyasyonun olumsuz etkilerini hala yaşamaktadır. Bugün 69 yıldan sonra insanlar 
hala atom bombasının etkilerinden dolayı ölmeye devam etmektedir.

1945 yılından 2013 yılına kadar hem yer üstünde hem yer altında binlerce nükleer silah denemesi yapılmıştır. 
1945 ila 1996 yılları arasında Çin 45, İngiltere 45, Fransa 210, Sovyet Rusya 715 ve ABD 1032 tane nükleer 
silah denemesi gerçekleştirmiştir. Bütün atmosferik denemeler Hiroşima’da kullanılan atom bombasının 
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29.600 adetine eş değerdir. Bu da 35 yıl boyunca her gün Hiroşima’da kullanılan atom bombasına eş değer 2 
tane bomba kullanılmış anlamına gelmektedir. 

Kuzey Kore 12 Şubat 2013 tarihinde yer altında bir nükleer silah denemesi gerçekleştirdiğini ilan etmiştir. 
Kuzey Kore’nin 2014 yılında da bir nükleer deneme gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu ve Batı Blokları arasında süren politik ve askeri gerilim boyunca Amerika 
Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve onların müttefikleri nükleer silahlanma yarışına girmiştir. Bu yıllarda 
ABD ve SSCB’nin yanında birçok ülke nükleer silah geliştirmiş ve bu dönemde binlerce nükleer silah denemesi 
yapılmıştır. 1970 yılında yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ile nükleer 
sahibi ülkeler (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin) karşılıklı olarak nükleer silahlarını azaltmaya başlamıştır. 

ABD’nin Türkiye’ye, SSCB’nin de Küba’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile Ekim 1962’de dönemin 
bu iki süper gücü karşı karşıya gelmiş ve 13 gün süren kriz dünyayı nükleer savaş tehdidi altında bırakmıştır. 

Nükleer silahlar; bir atomun parçalanması ya da iki atomun birleşmesi halinde açığa çıkan enerjiden istifade 
edilerek çevreye ve insanlara zarar verebilecek ve kitlesel kayıplara neden olabilecek nitelikte geliştirilen 
silahlar olarak tanımlanır. Nükleer bir silah, devletler ya da terörist örgütler tarafından kullanılabilecek nükleer 
başlıklı bir füze olabileceği gibi sadece bir bireyin taşıyabileceği kadar küçük, seyyar bir silah da olabilir. 

Nükleer silahlar, ilk olarak fisyon olayından istifade edilerek yapılmıştır. Bu esasa göre yapılan silahlar için 
enerji birimi kiloton (KT), 1.000 ton T.N.T (Dinamit) nin yıkma gücüne eşit bir basıncın ifadesidir. 

Hidrojen silahları (Termonükleer silahlar), füzyon olayından faydalanılarak yapılmıştır. Bu esasa göre yapılan 
silahlar için enerji birimi megaton (MT) dur. Megaton 1.000.000 ton T.N.T.nin yıkma gücüne denk bir basınçtır. 

İnfilak ettikten sonra ortaya çıkan etkilerin aynı olmasından dolayı hem atom bombaları hem de hidrojen 
silahları Nükleer Silah olarak adlandırılır. 

Nükleer silahların kuvvetli ışık, yüksek ısı, ani nükleer radyasyon ve ani basınç olarak gözlemlenen ani etkileri 
(patlamadan sonra ilk 1 dakika içerisinde meydana gelir) ve hayatta kalanları ve gelecek kuşakları da etkileyen 
kalıntı radyasyon (radyoaktif serpinti) olarak gözlemlenen uzun süreli etkileri vardır. 

Nükleer silahların bütün etkileri yüzde olarak incelendiğinde;

% 35 ‘i Isı ve Işık Etkisi, 

% 5 ‘i Ani Nükleer Radyasyon, 

% 45 ‘i Basınç (Blast) Etkisi, 

% 15 ‘i Radyoaktif Serpinti 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Isı ve ışık; patlama ile ortaya çıkan kabaca küre şeklinde oluşan ateş topundan kaynaklanır. Ateş topunun 
sıcaklığı milyon derecelere ulaşarak çok büyük yangınlara neden olur. Meydana gelen ışık güneşten daha 
parlak olması sebebiyle geçici ya da kalıcı körlüğe neden olabilir. 
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Ani nükleer radyasyon; bombanın infilak etmesi sırasındaki reaksiyonlar sonucu oluşan nötron ve gama 
radyasyonlarından dolayı ortaya çıkar ve öldürücüdür. 

Basınç (Blast); ateş topundan yayılan yoğun ısının genişleyerek havayı itmesi sureti ile meydana gelir. 
Binalarda ve hayati organlarda yıkıma sebep olur.

Kalıntı radyasyon (Radyoaktif serpinti); patlamadan 30-60 dakika sonra başlar. Patlamayla havaya 
yükselen radyoaktif parçacıklar, patlamadan sonra yeryüzüne çöker. Ortaya çıkan bu serpinti rüzgarlarla 
yüzlerce kilometre ötelere taşınabilir. Fakat serpinti yayıldıkça ve zaman geçtikçe serpintinin yoğunluğu ve 
radyasyonun dozu azalır. 

Bu etkilere ek olarak nükleer bir patlama elektromanyetik dalgaların oluşturduğu yüksek yoğunlukta bir 
elektrik alanına da sebep olabilir. Oluşan bu elektromanyetik dalgalar elektronik cihazlara zarar vererek 
iletişim sistemlerini, bilgisayarları, elektrikli aletleri, otomobillerin ve uçakların ateşleme sistemlerini etkiler. 
Elektromanyetik dalgalar insanlara zarar vermese de, kalp pili ya da diğer implante elektronik cihaz taşıyanları 
etkileyebilir. 

NÜKLEER SALDIRILARDAN KORUNMA

Radyoaktif serpinti durumları için potansiyel sığınma yerleri tespit edilmelidir.

- Binaların bodrum katları yoksa çok katlı binaların orta katlarındaki penceresiz alanlar

- Metro tünelleri veya tüneller 

• Resmi bilgi kanalları (radyo, televizyon vs.) ve talimatlar takip edilmelidir. Üç talimat verilebilir: 

1. Sığınağa git. 

2. İlan edilen alanda toplan. 

3. Bölgeyi tahliye et. 

• İkaz ve alarm işaretleri verildiyse olabildiğince çabuk mümkünse yer altında bir yere sığınılmalı ve aksi 
yönde duyuru yapılana dek orada kalınmalıdır.

• Dışarıdaki radyoaktif maddelerden korunmak için en yakın binaya girilmelidir. Bina tercihen betonarme 
olmalıdır. Eğer birkaç dakika içinde ulaşılabiliyorsa bodrum katı olan bir binaya girilmelidir. Binada 
olabildiğince yer altına inilmelidir. Burada amaç dışarıdaki radyoaktif madde ile araya olabildiğince beton 
ve toprak koymaktır. 

• Aileden ayrı kalınmış olunsa dahi içeride kalınmalıdır. İçerisi hayatta kalmak için en güvenli yerdir. 

• Nükleer patlamadan sonraki radyasyon düzeyleri aşırı tehlikelidir; ama bu düzeyler hızlı bir şekilde düşer. 
Radyoaktivite rüzgâr yönünde dağılır. Rüzgâr yönündeki yerleşim birimlerinde de önlemler alınması 
gereklidir. 

• Resmi olarak belirtilmediği takdirde 24 saat sığınaklarda beklenilmelidir.



22

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

• Eğer tahliye en uygun seçenek ise bu resmi kanallar aracılığıyla duyurulur. Bu sebeple kitle iletişim 
araçları takip edilmelidir.

Eğer patlamaya dışarıda yakalandıysanız ve içeri girme imkânınız yoksa: 

• Patlama ışığına ve topuna bakılmamalıdır. Körlüğe sebep olabilir.

• Koruma sağlayabilecek bir şeylerin arkasına saklanılmalıdır. 

• Toprak üzerine yüzüstü uzanılmalı ve baş ellerin arasına alınmalıdır. Eğer patlama uzak bir noktada 
gerçekleştiyse basınç şokunun ulaşması yaklaşık 30 saniye sürecektir. 

• Olabildiğince çabuk bir yere sığınılmalıdır. Patlama kilometrelerce uzakta olsa bile radyoaktif serpinti 
rüzgarla taşınabilir. Korunmak için üç temel prensip hatırlanmalıdır: Mesafe, Zaman ve Zırhlama.

• Patlama esnasında ve sonrasında açık alanda bulunulduysa, vücuda bulaşmış olabilen radyoaktif 
maddelerin atılması için acilen temizlenilmelidir. 

• Elbise ve ayakkabılar radyoaktif maddelerin yayılmasını engellemek için çıkarılmalıdır. Elbise ve 
ayakkabıları çıkarmak radyoaktif maddelerin % 90 oranında atılmasını sağlar.

• Eğer mümkünse, kirli elbiseler plastik bir poşetin içine konulmalı ve poşetin ağzı kapatılmalıdır. Poşet, 
radyasyonun diğer insanları ve hayvanları etkilememesi için yaşam alanından olabildiğince uzak bir yere 
konulmalıdır.

• Mümkün olduğu zaman, bol sabun ve su ile yıkanılmalıdır. Yıkanırken cilt ovalanmamalıdır. 

• Saçlar şampuan veya sabun ile yıkanmalıdır. Şekil vericiler (jöle, sprey vs.) ve saç kremleri 
kullanılmamalıdır. Bunlar radyoaktif maddenin saça yapışmasına sebep olur.

• Hafifçe burun temizlenmeli ve sümkürülmelidir. Göz kapakları, kirpikler ve kulaklar ıslak bir bezle 
silinmelidir.

• Eğer duş alınamıyorsa, ıslak bir bezle vücudun açıkta kalan kısımları temizlenmelidir. 

• Radyoaktif madde ile kirlenmiş yiyecek ya da su kesinlikle tüketilmemelidir.

Nükleer silahın yol açacağı serpintinin miktarı, silahın boyutuna ve yerden ne kadar yükseklikte patladığına 
bağlıdır. Bu sebeple radyasyon seviyesinin en yüksek olduğu bölgelerde bir aya kadar sığınılması gerekebilir. 
Oluşan en ağır serpinti, etkilenmiş alan veya alanın rüzgar yönünde kalan bölgelerde etkilidir. Serpintinin % 80’i 
ilk 24 saat içinde gerçekleşir. En çok etkilenmiş alanlarda bulunan insanların sığınma yerlerinden çıkmalarına 
birkaç gün içinde izin verilebilir. Eğer gerekli görülürse etkilenmemiş alanlara tahliye gerçekleşebilir. Radyo, 
televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak sığınaktan çıkma ve güvenli bölgelere 
tahliye olma duyuruları takip edilmelidir.

Eve dönüşte dikkate alınması gerekenler: 

• Kitlesel iletişim kaynaklarından (radyo, TV vs.) ne yapılması, nereye gidilmesi ve nerelerden kaçınılması 
gerektiğine dair haberler takip edilmelidir.
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Zarar görmüş alanlardan uzak durulmalıdır. “DİKKAT! RADYASYON TEHLİKESİ”, “DİKKAT! 
RADYASYON ALANI”, “DİKKAT! RADYOAKTİF MADDE BULAŞMA TEHLİKESİ” uyarı işareti 
bulunan bölgelerden uzak durulmalıdır.

SONUÇ:

  21. yüzyılın her geçen gün daha da çılgınlaşan dünyasında bireylerin ve toplumların KBRN konusunda daha 
fazla eğitime ihtiyaç duydukları ve bundan sonra özellikle Covit-19 pandemisiyle beraber yakın gelecekte 
insanoğlunun KBRN diye adlandırdığımız Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer olaylarla daha fazla 
yüzleşeceği ve her geçen gün zorlaşan yaşamın bu kavramlara karşı hazırlıksız yakalanmakla iyice zorlaşacağı 
görünmektedir. Bu nedenle KBRN olaylarına karşı hazırlıklı, bilgili ve tedbirli olmak gerekmektedir zira 
KBRN olayları Büyük ölçekli can kayıpları Büyük yıkımlar Toplu nüfus hareketleri gibi sonuçlar doğurmakta 
ve gelişmiş ülkeler dahi karşısında çaresiz kalabilmektedir. Bu nedenle KBRN vakalarının neler olabileceği ve 
bu vakalara karşı ilk yardım esaslarının öğrenilmesi, ikaz ve alarm işaretlerinin ögrenilmesi, afet planlarının 
yapılması, sığınaklar ve sığınma yerleri konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenmeli ve toplum hazır hale 
getirilmelidir aksi takdirde basit pandemilerde bile toplumsal kaosun ve trajik durumların önlenmesi mümkün 
değildir.
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DEDIFFERENTIATED ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA: A RARE ENTITY

Çiğdem KILIÇ

Etlik Zübeyde Hanım Women’s Health Research and Training Hospital, Gynecological Oncology Clinic,  
Ankara / Turkey

Abstract: Dedifferentiated endometrioid adenocarcinoma (DEAC) of the uterus is microscopically 
characterized by the presence of high-grade areas emerging from low grade tumors. In 2014, DAEC was 
added to the World Health Organization (WHO) pathological classification of tumors of the uterine corpus. 
This type of tumor represents the coexistence of an undifferentiated carcinoma (UC, a proliferation of medium 
size monotonous epithelial cells with no glandular differentiation growing in a patternless solid fashion) and 
low grade endometrioid adenocarcinoma (most commonly FIGO grade 1 or 2). Presentation of Case: The 
patient aged 67, with gravida 5 and parity 4, applied to our gynecologic oncology clinic with a diagnosis 
of endometrial carcinoma. The patient underwent type I abdominal hysterectomy, bilateral salphingo-
oophorectomy, bilateral pelvic and para-aortic lymphadenectomy and omental biopsy. The final pathology 
report confirmed the diagnosis of DEAC with FIGO stage IIIC2. The patient refused to receive adjuvant 
chemotherapy. Five months after initial surgery, a medical oncology consultation because of a recurrent pelvic 
mass was offered but the patient refused to get any further treatment options. One month later, the patient died 
because of disease. Conclusion: Even with a percentage of 20% solid (UC) component, this tumor tends to 
behave in an aggressive manner. Prognosis is extremely poor therefore exact diagnosis and proper treatment 
with adjuvant therapy options are essential.

Keywords: Endometrial Carcinoma, Dedifferentiated Adenocarcinoma, Chemotherapy

INTRODUCTION

Dedifferentiated endometrioid adenocarcinoma (DEAC) of the uterus is microscopically characterized by the 
presence of high-grade areas emerging from low grade tumors. The term ‘dedifferentiation’ was first described 
in bone and soft tissue neoplasms. In 2006, DEAC was reported in endometrial adenocarcinoma of the uterus for 
the first time. In 2014, DAEC was added to the World Health Organization (WHO) pathological classification 
of tumors of the uterine corpus. This type of tumor represents the coexistence of an undifferentiated carcinoma 
(UC, a proliferation of medium size monotonous epithelial cells with no glandular differentiation growing in a 
patternless solid fashion) and low grade endometrioid adenocarcinoma (most commonly FIGO grade 1 or 2). 
For definition of the DAEC, the percentage of solid (UC) component in entire tumor has not been determined. 
But even with a percentage of 20% solid (UC) component, this tumor tends to behave in an aggressive manner. 
For this reason, the exact diagnosis and proper treatment is essential. 

In this article, we present a case of dedifferentiated endometrioid adenocarcinoma diagnosed and treated in our 
gynecologic oncology clinic.

Presentation of Case

The patient aged 67, with gravida 5 and parity 4, applied an outpatient clinic with a complaint of postmenopausal 
bleeding. Endometrial sampling revealed an endometrioid adenocarcinoma of the uterine corpus. The patient 
was referred to our gynecologic oncology clinic. Re-evaluation of pathology specimen was performed by our 
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gyneco-pathologists. They were unable to make an exact diagnosis between carcinosarcoma and DEAC of 
the uterine corpus. The patient’s medical history was unremarkable. A transvaginal ultrasonography showed 
endometrial thickening and heterogeneity. No abnormality was found in gynecological examination. The patient 
underwent type I abdominal hysterectomy, bilateral salphingo-oophorectomy, bilateral pelvic and para-aortic 
lymphadenectomy and omental biopsy. The final pathology report confirmed the diagnosis of DEAC with FIGO 
stage IIIC2. The tumor was measured as 5.5x5x2.5 cm with infiltration of more than ½ of myometrium and 
filling the entire endometrial cavity. Necrotic areas within the lesion were detected on macroscopic evaluation. 
Lymphovascular space invasion and metastasis to pelvic and para-aortic lymph nodes were positive. Adnexae, 
vaginal margins and omentum were free of tumor. Adjuvant chemotherapy and radiotherapy decision was 
made by the tumor board. After 2 cycles of carboplatin (AUC: 6) and paclitaxel (175 mg/m2), chemotherapy 
scheme was switched to paclitaxel (175 mg/m2) and cisplatin (75 mg/m2) because of hematologic toxicity; 
Gr4 neutropenia and Gr2 thrombocytopenia. The patient refused to receive adjuvant chemotherapy after 2 
cycles of carboplatin and paclitaxel and 1 cycle of paclitaxel and cisplatin. Five months after initial surgery, 
patient was examined with a complaint of vaginal bleeding. A 7 cm pelvic mass was palpated and biopsied. The 
pathology report confirmed the diagnosis of recurrent DEAC. A medical oncology consultation was offered but 
the patient refused to get any further treatment options. One month later, the patient died because of disease. 

DISCUSSION 

The pathological features of DEAC are that FIGO grade 1 or 2 endometrioid component often lies the 
endometrial cavity and undifferentiated component grows beneath it. However, some DEAC may have been 
misdiagnosed as grade 3 endometrioid adenocarcinomas because the histological definition of solid component 
is not determined. Also DEAC may be misdiagnosed as malignant mixed Mullerian tumor (MMMT) or high-
grade sarcoma. DEAC can be diagnosed by histopathological assessment. In addition, immunohistochemical 
analysis could be performed for confirmation of diagnosis. Undifferentiated component is generally positive 
for vimentin; cytokeratin and epithelial membrane antigen (EMA) are positive between 10% and 25% of cases. 
Neuroendocrine markers can be expressed in 10% of cells.

Surgery is considered as primary therapy for the treatment of DEAC. Like other forms of endometrial carcinoma, 
type I hysterectomy, bilateral salphingo-oophorectomy, bilateral pelvic ± para-aortic lymphadenectomy and 
omental biopsy should be performed during the surgical procedure. DEAC has poor response to adjuvant 
chemotherapy. Our patient received adjuvant chemotherapy and followed-up for five months until pelvic 
recurrence. The patient developed a rapid progression and died within a month of diagnosis of relapse. Based 
on poor data, there are no optimal adjuvant treatment schemes and more studies are needed.  
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BİYOLOJİK TEHDİTLER, YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI VE   KBRN İÇİNDEKİ YERİ 
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Öz: Biyolojik ajanlar insanları, hayvanları ve bitkileri öldüren ya da hastalanmalarına sebep olan organizmalar 
ya da bu organizmaların ürettiği zehirli maddeler (toksinler) dir. Biyolojik savaş ise,  insan, evcil hayvan 
ve faydalanılan bitkilerde ölüm, hastalık oluşturmak veya malzeme de dahil olmak üzere zarara sebep 
olmak amacıyla organizmaların veya bunların toksinlerinin kasten kullanılmasıdır. Biyolojik bir saldırıyı 
önceden tahmin etmek ve engellemek çok zordur. Bu yüzden olası bir saldırıya hazırlıklı olmak ve saldırı 
gerçekleştiğinde alınması gereken kişisel tedbirleri bilmek çok önemlidir. Yaşanmakta olan Coronavirüs 
pandemisinin biyolojik silah olabilme varsayımı halen tartışılmaktadır. Biyolojik silahlar söz konusu olduğunda 
artık önceliğimiz “Yaşandıktan sonra ne yapılabilir?” değil, risk azaltma, hem dünya çapında hem yerel ölçekte 
afetlerle mücadelenin öncelikli konusu haline gelmiştir. Başarılı bir afet yönetiminin temeline risk azaltmayı 
koyduğumuzda; planlama, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin çok daha başarılı bir şekilde yürütüleceği 
kesindir. Tabii ki bunların hepsi, afet bilincine sahip bir toplumla mümkün olacaktır. Afet yönetimi, devletin 
büyük sorumluluk sahibi olduğu ancak tek başına yürütemeyeceği bir süreçtir. Sivil toplum, özel sektör ve 
yurttaşların katılımları, bilinçlenmeleri, afet yönetimi ve risk azaltma açısından ileriye doğru atılmış büyük 
bir adım olacaktır. Bilim insanları ve hükümetler, salgınların geçmişte olduğundan daha hızlı yayılacağını fark 
ettikçe koronavirüs,  dünyadaki halk sağlığı sistemlerinin gelişimini teşvik etmektedir. İnsanları olay bazında 
tedavi etmek, kentsel ortamlarda salgın ile başa çıkmak için yeterli olmayacaktır. Devletler, sanki savaştaymış 
gibi kaynakları seferber etmek, hastalığın belirtilerini gösterenleri karantinaya almak, küçük vakaları daha ciddi 
hastalıktan muzdarip olanlardan ayrı tutmak ve hastalığın kendisini yok etmesi için insanların hareketlerini 
sınırlamak zorundadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Silahlar, KBRN Tehditleri, Yeni Koronavirüs Hastalığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

KBRN; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılmaktadır. 
Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla 
oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade etmektedir. KBRN tehdit ve tehlikeleri ise; 
KBRN maddelerinden elde edilmiş silahların terör ve sabotaj eylemleri ile kasten ya da endüstriyel üretimde, 
sağlık sektöründe, laboratuvarlarda ve bilimsel araştırmalarda ürün ya da ara ürün olarak kullanılan KBRN 
maddelerinin insan, doğa ya da teknoloji kaynaklı kontrolsüz olarak yayılmasıyla oluşan tehdit ve tehlikelerdir. 
İnsan, çevre, hayvanlar ve bitkiler için tehlike oluşturan biyolojik ajan ya da biyolojik durumlar, biyolojik 
tehlikelerdir.  İnsan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm, hastalık oluşturmak veya malzeme de dahil 
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olmak üzere zarara sebep olmak amacıyla silah yapımında kullanılan organizmalar ve bunların toksinlerine, 
biyolojik savaş ajanı denir. Biyolojik ajan içeren ya da yayan silahlar ise, biyolojik silahlardır. 

Biyolojik silahlar, yüzyıllardır milyonlarca insanın ölmesine sakat kalmasına ve hastalanmasına neden 
olmuşlardır. Küresel salgınlar, biyolojik tehdit olarak kullanılmışlardır ve toplumu sağlık, sosyal ve ekonomik 
olarak derinden etkilemişlerdir. Küresel salgın etkilerinin başta toplum düzeyinde etkilerinin azaltılmasına 
yönelik yapılması gereken ilk çalışmalardan biri geçmiş salgınlardan ders çıkarılmasıdır. Ayrıca çıkarılan 
derslerden yola çıkılarak küresel salgınlara hazırlıklı olmakta yaşanabileceklere yönelik ihtiyaç duyulan başta 
insan ve hizmet alt yapı kaynaklarının temini açısından mühimdir. Öncesinde bir küresel salgına yönelik 
planlandığı gibi tam bir hazırlık sağlansa bile ön görülemeyen ve tedavisi halen mümkün olmayan unsurlara 
yönelik çaresizlikler oluşabilir. Bu çaresizliklere rağmen bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelede temel ilkeler 
yanında uygulamada yapılabilecek bir şey mutlaka vardır. 

Bu çalışmada; KBRN tehditleri içindeki biyolojik tehditlerin yeri, yeni koronavirüs hastalığı ışığında 
incelenecektir.  

BİYOLOJİK TEHDİTLER 

Biyolojik ajanlar insanları, hayvanları ve bitkileri öldüren ya da hastalanmalarına sebep olan organizmalar 
ya da bu organizmaların ürettiği zehirli maddeler (toksinler) dir. Biyolojik tehditler; biyolojik ajanların ve 
emniyetsiz laboratuvar prosedürleri gibi koşulların oluşturduğu tehditlerin tümüdür. Bu tanım; doğal oluşumlu 
biyolojik hastalıkları (bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan), çevrede bulunan ya da hayvanlarda teşhis edilmiş, insanlara 
da bulaşma olasılığı olan biyolojik ajanları, biyolojik ajan içeren ya da yayan silahları (biyolojik silahlar), 
biyolojik ajanlarla yapılan terör saldırılarını (biyoterorizm) kapsamaktadır. Biyolojik saldırı  biyolojik ajanların 
insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalığa ya da ölüme sebep olmak için kasten çevreye yayılmasının 
sağlanmasıdır. Bu ajanlar doğada mevcut olup hastalık yapma kabiliyetlerini arttırmak, mevcut ilaçlara dirençli 
hale getirmek ya da çevrede yayılma yeteneklerini arttırmak üzere değişikliğe uğratılabilmektedir. Tespit 
edilmeleri son derece zor olduğundan ve hastalığa sebep olmaları zaman aldığından teröristler tarafından tercih 
edilmektedirler. 

BİYOLOJİK TEHDİTLERİN KBRN İÇİNDEKİ YERİ 

Biyolojik ajanların milletler ve halklar tarafından silah olarak kullanımının uzun bir tarihi vardır. Biyolojik 
silah kullanımına ilişkin örnekler Kartacalı general Hannibal’ın Bergamalı düşman gemilerini alt etmek için 
yılan zehiri kullandığı milattan önce 190 yıllarına kadar tarihlendirilmektedir. Fakat biyolojik ajanların kasıtlı 
kullanımına ilişkin eski zamanlara ait örneklerin hastalık yapmada etkili olup olmadıklarını ve doğal oluşumlu 
hastalıkların bu eylemlerle karıştırılıyor olup olmadığını belirlemek zordur.  Biyolojik silah kullanımının 
tarihçesine ilişkin birçok kaynakta 1346 yılında Kefe kuşatmasında Tatarların salgın oluşturmak için vebadan 
ölmüş insan cesetlerini mancınıkla şehrin içine attıkları geçmektedir. Günümüzde Ukrayna sınırları içinde 
kalan ve Feodosya olarak bilinen Kefe şehrinde o zamanlar bir veba salgını ortaya çıkmıştır. Bu salgın bazı 
tarihçiler tarafından Tatarların saldırılarıyla ilişkilendirilmektedir. Fakat farelerin yaygınlaşması gibi diğer 
epidemiyolojik unsurlar da bu salgından sorumlu olmuş olabilir. Biyolojik silah kullanımına ilişkin tarihsel 
kayıtlarda geçen bir diğer örnek 1756-1763 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında yapılan Yedi Yıl 
Savaşlarında çiçek virüsünün kullanımıdır. İngilizler çiçek virüsü bulaştırılmış battaniyeleri Kızılderililere 
dağıtarak bir salgın oluşturmuş ve bu şekilde Kızılderili kabilelerinin İngiliz yerleşimcilere karşı mücadele 
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etmelerini engellemişlerdir. Bu metot Amerikan İç Savaşı’nda da kullanılmıştır. Konfederasyonu destekleme 
amacıyla çiçek ve sarıhumma bulaştırılmış elbiseler Birlik Kuvvetlerine satılmıştır. Tarihte biyolojik 
ajanların kullanımı etkinliği artarak devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlar müttefiklerinin at 
ve sığırlarına gizlice şarbon ve ruam hastalıklarını bulaştırmıştır. Almanların Ruslara karşı 1915 yılında veba 
kullandıklarına ve İtalya’ya karşı kolera kullanma girişimde bulunduklarına dair raporlar da mevcuttur. 1932 
ve 1945 yılları arasında Japonya, 731. Birim adı verilen birimde biyolojik silah araştırmaları gerçekleştirmiş 
ve üzerinde araştırma yaptığı on binin üstünde savaş esirinin şarbon, menenjit, kolera ve vebadan ölmesine 
sebep olmuştur. Japonya deneylerine Çin halkına karşı kullandığı biyolojik ajanlarla devam etmiş ve en az 
11 Çin şehrine yaptığı biyolojik saldırılarla tifo, kolera ve veba salgınları oluşturarak on binlerce insanın 
ölümüne sebep olmuştur. Saldırılar suların ve gıda kaynaklarının biyolojik ajanlarla kirletilmesi, bakteri 
içerikli bomba atılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Mançurya bölgesinde Japonlar tarafından 
kullanılmış metotlardan biri veba mikrobu taşıyan pirelerle dolu pirincin uçaklardan atılması olmuştur. 
Bu pirinci yiyen fareler veba mikrobunu taşır hale gelmiştir. Böylece hastalığın insanlar üstünde geniş bir 
coğrafya boyunca yayılması için gerekli koşullar yaratılmıştır. Milletler Cemiyeti Japonya’nın Mançurya’da 
gerçekleştirdiği bu faaliyetleri araştırmak için bölgeye bir heyet gönderdiği zaman Japon askerleri heyetin 
gıdalarına kolera bulaştırma girişiminde bulunmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya biyolojik 
savaş programına son vermiş ve tüm biyolojik silah tesislerini imha etmiştir. 1982 yılında Japonya hükümeti 
tarafından yayınlanan raporda biyolojik savaş ile ilgili deneylerin olağanüstü savaş zamanında meydana geldiği 
ve insanlık açısından üzgün olunduğu belirtilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nı ve Japonya’nın biyolojik savaş 
programını takiben Amerika Birleşik Devletleri de kendi biyolojik silah programını başlatmıştır. Programda 
ilk olarak tahıl ürünlerine karşı kullanılacak bitki yok edici patojenler üstüne çalışılmıştır. ABD tarafından 
insanlara karşı kullanılmak üzere silaha dönüştürülmüş ilk ajan; hayvanları da enfekte eden Brusella bakterisi 
olmuştur. Amerikan ordusu tarafından silahlaştırılan ve stoklanan diğer ajanlar; antraks, botulizm, tularemi, 
Q ateşi, stafilokokal enterotoksin B (SEB), Venezuella At Ensefaliti olmuştur. 1969 yılında ABD biyolojik 
silah programını durdurduğunu ilan etmiştir. Toplumlar ve hükümetlerin biyolojik silahlara karşı gösterdikleri 
tepkiler uluslararası bir anlaşmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.1972 yılında, genelde Biyolojik Silahlar 
Anlaşması olarak adlandırılan “Bakteriyolojik ve Toksin Silahlarının Geliştirilmesi, Üretimi ve Depolanması 
ve İmhası”na dair anlaşma 79 ülke tarafından imzalanarak 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugün 170’den 
fazla ülkenin taraf olduğu bu anlaşma biyolojik ajanların saldırı amaçlı geliştirilmesi, üretilmesi, stoklanması, 
temin edilmesi ve kullanılmasını yasaklamaktadır. Ancak bu anlaşmaya rağmen dünyamızda biyolojik 
silahların kullanımı devam etmiştir. Sovyetler Birliği de bu anlaşmayı imzalamış olmasına rağmen şarbon ve 
çiçek virüsü gibi ajanları üreterek ve stoklayarak geniş bir biyolojik silah programı yürütmeye devam etmiştir. 
Programın eski başkan yardımcısı Rus ordusunun çiçek virüsü taşıyan bombalar ve kıtalararası balistik 
füzeler ürettiğini bildirmiştir. 1979 yılında Sverdlovsk askeri üssünde çalışan Sovyet teknisyenler kritik hava 
filtrelerini çalıştırmada başarısızlığa düşünce yaklaşık bir gramlık şarbon sporu kazara havaya karışarak etrafa 
yayılmış ve 68 kişinin ölümüne, yaklaşık 100 hektarlık bir alanın yerleşime kapanmasına sebep olmuştur. 
Bu olay da biyolojik ajanlarla çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir.   1990’larda dini bir 
terörist örgüt olan Aum Shinrikyo Tokyo’da şarbon ve botulizm saldırıları yapma girişimlerinde bulunmuş 
fakat başarılı olamamıştır. 1995 yılında bu örgüt Tokyo metrosunda sarin gazı (sarin kimyasal bir ajandır, 
ayrıntılı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz) ile gerçekleştirdiği saldırıda 5000 kişinin etkilenmesine, 1000 
kişinin hastaneye kaldırılmasına, 19 kişinin de ölmesine sebep olmuştur. Bu saldırı en kötü şöhretli terörist 
saldırılardan biri olarak tarihe geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde de yakın tarihte biyolojik saldırılar 
gerçekleştirilmiştir. 1984 yılında Rajneeshe mezhebine ait teröristler Oregon’da 10 yerel restoranda salata 
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barlarına Salmonella typhimurium bulaştırmışlardır. Olayda 751 kişide bağırsak enfeksiyonu oluştuğu rapor 
edilmiştir. Mezhebin amacı oy vermeye gidecek vatandaşların sayısını azaltarak yerel seçimi etkilemek 
olmuştur. Yetkililer mezhebin bu olaydan sorumlu olduğunu bir sene sonra başka bir soruşturma sırasında 
tespit etmişlerdir. Bu örnek biyolojik saldırıların tespit edilmesinin güçlüğünü ve denetleme metotlarının bu 
tür olayların sebebini belirlemedeki yetersizliğini göstermektedir. 1997-1999 yılları arasında belirli kurum 
ve kuruluşlara yaklaşık 50 adet şüpheli toz içeren posta gönderilmiş, fakat bu postaların hiç birinin gerçek 
şarbon taşımadığı tespit edilmiştir. Bu olaylar halk arasında korku yaratmış ve kamusal sağlık kaynaklarına 
zarar vermiştir. 11 Eylül saldırılarını takip eden haftalarda değişik kurumlara gönderilen postaların ise şarbon 
içerdiği tespit edilmiş ve bu olaylar toplamda 22 kişinin enfekte olmasına ve 5 kişinin de ölümüne sebep 
olmuştur. 2014 Kasım ayında ülkemizde de farklı başkonsolosluklara ve Ankara Adliye Sarayı’na sarı renkli 
toz madde içeren mektuplar gönderilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli toz materyalde herhangi 
bir biyolojik ajana rastlanmamıştır. Biyoterörizm günümüzde giderek büyüyen bir tehdittir. Bugün 17 ülkenin 
aktif olarak yürüttüğü biyolojik silah programı olduğu düşünülmektedir. Bir saldırıyı önceden tahmin etmek 
ve engellemek çok zordur. Bu yüzden olası bir saldırıya hazırlıklı olmak ve saldırı gerçekleştiğinde alınması 
gereken kişisel tedbirleri bilmek çok önemlidir. 

Biyolojik ajanların yayılmaları; havaya püskürtülmeleri, insanlara hastalığı taşıyan hayvanların enfekte edilmesi 
ya da su ve gıdaların biyolojik ajanlarla kirletilmesi ile sağlanabilir. Aerosol çok küçük katı taneciklerin veya sıvı 
damlacıkların havada ya da bir gaz içerisinde dağılmasıdır. Duman (gaz içinde katı), sis ya da spreyler (gaz içinde 
sıvı) aerosola birer örnektir. Biyolojik ajanların çevreye yayılmaları kilometrelerce sürüklenebilen aerosollar 
ile sağlanabilmektedir. Bu aerosolları solumak insanlarda ya da hayvanlarda hastalığa sebep olabilmektedir. 
Bazı hastalık yapıcı organizmalar (patojenler) ve toksinler su ve gıda kaynaklarına bulaştırılabilmektedir. 
Birçok patojen yemeklerin pişirilmesi ve suların kaynatılması ile öldürülebilmekte, toksinler ise etkisiz hale 
getirilebilmektedir. Enfekte olmuş insanlar hastalığı diğer sağlıklı insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın 
belirli bir kuluçka süresi (biyolojik ajanla ilk temastan hastalığın ilk belirtilerinin görünmeye başlamasına 
kadar geçen süre) olduğundan belirtilerin ortaya çıkması için günler bazen haftalar gerekmektedir. Bu yüzden 
enfekte olmuş insanların hastalığı yaymaları ile etkilenen insan sayısını arttırmaları söz konusu olabilmektedir. 
Çiçek hastalığı virüsü gibi bazı biyolojik ajanlar insandan insana bulaşabilirken şarbon gibileri bulaşmaz. Bazı 
hastalıkların yayılmaları pire, fare, sinek, sivrisinek ve besi hayvanları gibi hayvanlarla sağlanabilmektedir. 

Bir saldırıda kullanılabilecek biyolojik ajanlar bakteriler, virüsler ve toksinler olmak üzere üç temel gruba 
ayrılabilir. Bakteriler tek hücreli mikroorganizmalardır. Yeryüzünde ortaya çıkmış ilk yaşam formları 
arasındadır ve günümüzde toprak, hava, deniz, okyanus, asitli sıcak su kaynakları, radyoaktif atıklar, yer 
kabuğunun derinlikleri gibi birçok farklı ortamda mevcuttur. Besin döngüsünde çok önemli rollere sahip olan 
bakteriler gibi bazı bakteriler yararlı; bazısı zararsız; bazıları da kolera, şarbon, veba gibi hastalıklara sebep 
olan hastalık yapıcı zararlı bakterilerdir. Biyolojik saldırılarda kullanılma potansiyeline sahip bakteriler ve 
neden oldukları hastalıklar (parantez içerisinde belirtilmektedir) şunlardır:

•	 Bacillus anthracis (Şarbon)

•	 Yersinia pestis (Veba)

•	 Vibrio cholerae (Kolera)

•	 Francisella tularensis (Tularemi)
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•	 Coxiella burnetti (Q ateşi)

•	 Brucella spp. (Bruselloz)

•	 Burkholderia mallei/pseudomallei (Ruam/Meliodioz)

•	 Rickettsia prowazekii (Tifüs)

•	 Chlamydia psittaci (Psittakoz)

•	 Salmonella spp. (Salmonellosis (Bağırsak Enfeksiyonu))

•	 Shigella dysenteriae (Dizanteri)

Bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaktadır. Toksinler; bakteri, bitki, 
mantar ya da hayvan gibi canlı varlıkların ürettiği zehirli maddelerdir. Bu maddeler; temas halinde veya vücut 
dokuları tarafından absorbe edildiğinde hastalık yapma özelliğine sahiptirler. Diğer kimyasal zehirlerden farklı 
olarak bu maddeler canlılar tarafından üretilmektedir. Diğer biyolojik ajanlardan farklı olarak da cansızdırlar, 
dolayısıyla kendilerini çoğaltamazlar. Toksinler bu sebeplerle hem kimyasal hem de biyolojik ajan olarak 
değerlendirilmektedir. Biyolojik saldırılarda kullanılma potansiyeline sahip toksinler şunlardır:

•	 Clostridium botulinum toksini

•	 Risin

•	 Clostridium perfringens toksini

•	 Stafilokokal enterotoksinler

•	 Saksitoksin

•	 Trichothecene mycotoxin

•	 Aflatoksin

Virüslere; canlı hücreler dışında çoğalamayan, sadece protein ve genetik malzemeden oluşan çok küçük 
parçacıklardır.  Canlılığın bütün özelliklerini taşımadıkları için bazı bilim insanlarınca cansız sayılan bu 
varlıklar bitkileri, hayvanları, mantarları ya da bakterileri enfekte ederek çoğalırlar. Virüsler AIDS, grip, 
suçiçeği, kuduz gibi insanda birçok hastalığa sebep olurlar. Antibiyotiklerden etkilenmedikleri için virüslerin 
neden olduğu hastalıkların tedavisi zordur. Bu hastalıklardan korunmanın en iyi yolu, bağışıklık kazanmak için 
aşılanmadır.  

Biyolojik saldırılarda kullanılma potansiyeline sahip virüslerin yol açtığı hastalıklar şunlardır:

•	 Çiçek hastalığı

•	 Ebola

•	 Venezuella doğu ve batı at ensefalomiyeliti

•	 Lassa
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•	 Kırım-Kongo kanamalı ateşi

•	 Sarıhumma

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and 
Prevention) biyolojik saldırılarda kullanılabilecek biyolojik ajanları yayılma kolaylıklarına ve sebep oldukları 
hastalığın şiddetine göre üç kategoride sınıflandırmıştır. (Kategori A, B, C). A Kategorisinde yer alan ajanlar 
en yüksek riski teşkil eden ajanlar, C kategorisinde yer alan ajanlar ise gelecekte biyolojik silah olarak 
kullanılabilecek yeni tehditler olarak değerlendirilmektedir.

Kategori A’da yer alan ajanlar halk sağlığı ve ulusal güvenlik için en yüksek riski taşıyan organizmalar ya da 
toksinlerdir. Çünkü;

•	 Kolayca yayılabilir veya insandan insana kolayca bulaşabilirler.

•	 Yüksek oranda ölüme sebep olurlar ve halk sağlığı için büyük bir etki yaratma potansiyeline sahiptirler.

•	 Halk arasında paniğe ve sosyal çöküntüye sebep olabilirler.

•	 Halk sağlığı güvenliği için özel eylem planlarını gerektirirler.

Kategori B’de yer alan ajanlar ikinci en yüksek riski teşkil eden ajanlardır. Çünkü; 

•	 Yayılmaları kısmen kolaydır.

•	 Hastalık yapma oranları orta derecelidir ve ölüm oranları daha düşüktür.

•	 Sağlık sistemleri bu kategorideki ajanların oluşturduğu hastalıklar için tanı yöntemlerine ve izleme 
sistemlerine ihtiyaç duyar. 
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Kategori B’de Yer Alan Ajanlar ve Sebep Oldukları Hastaklıkları Gösteren Tablo

Biyolojik Ajan Hastalık

Coxiella burnetti Q Ateşi

Brucella spp. Bruselloz

Burkholderia mallei/pseudomallei Ruam/Meliodioz

Alfaviruslar (Venezuella 
doğu ve batı at ensefalomiyeliti)

Ensefalit

Toksinler (Risin, Clostridium 
perfringens toksini,SEB)

Toksik sendromlar

Rickettsia prowazekii Tifus

Chlamydia psittaci Psittakoz

Gıda kaynaklı  

Salmonella spp.
Shigella dysenteriae
Escherichia coli O157:H7 (Koli Basili)

Salmonellosis (Bağırsak Enfeksiyonu) 
Dizanteri
Gıda zehirlenmesi

Su Kaynaklı  

Cryptosporidium parvum
Vibrio cholerae

Cryptosporidiosis
Kolera

 Kategori C’deki ajanlar aşağıda sıralanan özellikleri ile gelecekte biyolojik saldırılarda kullanılabilecek 
ajanlardır:

•	 Kolayca bulunabilmektedirler.

•	 Kolayca üretilebilmekte ve yayılabilmektedirler.

•	 Yüksek oranda hastalığa, ölüme sebebiyet verme ve sağlık için büyük bir etki yaratma potansiyeline 
sahiptirler.

Bu kategorideki ajanlar:

•	 Nipah virüsü

•	 Hantavirüs

•	 Kene kaynaklı kanamalı ateş virüsleri

•	 Kene kaynaklı ensefalit virüsleri

•	 Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis

•	 Canlılara zarar veren en tehlikeli silahlardandır. Çok küçük miktarları bile öldürücü olabilir. 

Biyolojik silahların özellikleri; 
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•	 Genellikle etkileri ani olarak ortaya çıkmaz. Belirtilerin ortaya çıkışı günler, bazen de haftalar alabilir. 

•	 Beş duyuyla varlıkları anlaşılmaz ancak özel cihazlarla tespit edilirler. Belirtileri belli bir kuluçka 
döneminden sonra ortaya çıkacağı için fark edilmeleri geç olabilir.  

•	 Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda kolay ve ucuz yöntemlerle üretilebilirler. Hastalık yapma 
kabiliyetlerini arttırmak, mevcut ilaçlara dirençli hale getirmek ya da çevrede yayılma yeteneklerini 
arttırmak üzere laboratuvarlarda değişikliğe uğratılabilirler. 

•	 Vücuda solunum, sindirim sistemi ve deri yoluyla girerek hastalık yaparlar. 

•	 Yaşayan organizmalar olduklarından uygun ortamlarda hızla çoğalma ve kalıcı hale gelme özelliğine 
sahiptirler. 

•	 Koruyucu önlemlerden etkilenmeyecek şekilde ortama uyum sağlayabilirler. (Örneğin şarbona sebep olan 
bakterinin kendisi yüksek ısıda kolayca öldüğü halde zorlu fiziksel ve kimyasal çevre koşullara son derece 
dayanıklı “spor” denilen yapılar oluşturarak bu zorlu koşullarda on yıllarca hayatta kalabilmektedir.) 

•	 Bulaşıcı olanları da mevcuttur. İnsandan insana ya da hayvandan insana bulaşanları çok geniş kitleleri 
etkileyebilir. 

Biyolojik ajanların etrafa yayılmaları; havaya püskürtülmeleri, insanlara hastalık taşıyan hayvanların enfekte 
edilmeleri veya gıdaların ve suların kirletilmesi ile sağlanabilir. 

Biyolojik saldırının anlaşılması; 

•	 Taşıtlardan, uçaklardan püskürtme yoluyla ya da duman şeklinde bir şeyler atıldığı ya da bir püskürtme 
cihazının faaliyet gösterdiği görüldüğünde,

•	 Hava koşullarından bağımsız bir sis veya alçak bir toz bulutu görüldüğünde,

•	 Etraftaki hayvanlarda doğal olmayan davranışlar, sebebi bilinmeyen hastalık ya da ölüm görüldüğünde,

•	 Sebepsiz yere bitkiler hasta ve solgun görüldüğünde,

•	 Sebebi bilinmeyen bir hastalıktan pek çok kişinin hasta olması durumunda biyolojik bir saldırıdan şüphe 
edilmelidir.

 Bir patlamanın aksine, biyolojik bir saldırı anında kendini belli etmeyebilir. Biyolojik bir saldırı yukarıda 
belirtildiği gibi belli göstergelere sahip olsa da daha çok sağlık otoritelerinin olağan dışı bir hastalığın ortaya 
çıkmış olduğunu ya da birçok insanın acil tıbbi yardım almak için hastanelere başvurduğunu bildirmesiyle 
anlaşılır olacaktır. 

SONUÇ

Biyolojik tehditler öncesinde, radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak 
açıklamaları takip ederek hastalığın belirtilerini, tehlike altındaki bölgeleri, ilaç dağıtımı ya da aşılama yapılıp 
yapılmadığını, hastalandığında tıbbi yardım almak için nereye başvurulması gerektiği öğrenilmelidir. Hastalığın 
ne olduğunun, nasıl tedavi edileceğinin ve kimlerin tehlikede olduğunun belirlenmesi zaman alabileceğinden 
yetkili makamların ne yapılması konusunda anında bilgi sağlayamayabileceği unutulmamalıdır. Soğukkanlılık 
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korunmalıdır. Eğer olağan dışı ya da şüpheli bir maddenin farkına varılırsa rüzgarın tersi yönde oradan hızla 
uzaklaşmalıdır. Ağız ve burun birkaç kattan oluşan varsa tişört, mendil ya da havlu gibi pamuklu kumaşlarla 
yoksa peçete ya da havlu kağıtla nefes almayı engellemeyecek şekilde kapatılmalıdır. Açık olan kollar ve bacaklar 
kapatılmalı, açık yaralar ve sıyrıklar sarılmalıdır. Biyolojik ajana maruz kalındıysa, giysiler ve ayakkabılar 
çıkarılmalı, çıkarılan giysiler plastik poşet içerisine koyulmalı, ağız kapatılıp sonrasında yetkililere vermek 
üzere yaşam alanının dışında tutulmalıdır. Bol sabun ve su kullanarak iyice yıkanmalı ve temiz kıyafetler 
giyilmelidir. En yakın sağlık kuruluşuna giderek profesyonel tıbbi yardım alınmalıdır. Kendiniz ya da aile 
üyelerinden biri hastalanırsa temkinli olmakta fayda vardır. Eğer belirtiler tarif edilenlere uyuyorsa ve aile risk 
altında olduğu düşünülen grubun içindeyse derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Eğer ilan edilmiş bir biyolojik acil 
durum ya da gelişen bir salgın varsa hastalığın bulaşabileceği kalabalıklardan uzak durulmalıdır. Hastalığın 
yayılmaması için hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat edilmelidir. Radyo, televizyon veya diğer iletişim 
araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamaları takip ederek verilecek talimatlara uyulmalıdır. Panik 
yapılmamalı ve söylentilere inanmalıdır. Eğer biri hastalandıysa hastalığın yayılmaması için hijyen kurallarına 
ve temizliğe dikkat edilmelidir. Eller su ve sabunla sürekli olarak yıkanmalıdır. Gıda ve çatal, kaşık, bıçak, 
bardak gibi nesneler diğerleriyle paylaşılmamalıdır. Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burun kapanmalıdır. 
Hasta kişinin hastalığı yaymaması için bir yüz maskesi takması sağlanmalıdır. Diğer kişiler, hastalıkla ve ne 
tür önlemlerin alınması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeye çalışılmalıdır.
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GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİ NEDENİYLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARIN 
SONRAKİ GEBELİK SONUÇLARININ ARAŞTIRILMASI

Cihat Murat ALINCA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,   
Ankara / Türkiye

Öz: Amaç : Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi (GTN) tanısıyla son 10 yıl içerisinde takip edilen hastaların 
sonraki gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi. Yöntem: Kliniğimizde 2010-2020 yılları arasında GTN 
nedeniyle takip ettiğimiz hastalar retrospektif olarak tarandı. Tanı sonrası histerektomi yapılan ve gebelik 
istemi olmadığı için kontrasepsiyon uygulayan hastalar dışlandıktan sonra, gebelik sonuçlarına ulaşılabilen 40 
hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara nüks açısından GTN sonrası en az 1 yıl kontrasepsiyon önerilmişti. 
Bulgular : Tedavi rejimi olarak 1,3,5 ve 7.günlerde methotrexate (MTX) ve 2,4,6 ve 8.günlerde Lökoverin alan 
28 hasta (%70) , EMA-CO alan 12 hasta (%30) mevcuttu. EMA-CO alan hastalarda ilk basamak tedavi sonrası 
rekürrens izlenmemiş olup, MTX alan hastaların %50’sinde rekürrens sonrası ikinci basamak tedavi ihtiyacı 
olduğu görüldü. İkinci basamak tedavi alan hastaların %57,1’ine tek ajan Aktinomisin rejimi uygulanması 
yeterli olurken, %42,9’u komplet kemoterapi cevabı için EMA-CO çoklu ajan kemoterapisi aldı. Birinci 
basamak tedavide MTX alan ve EMA-CO alan hastalar gebe kalma ve miadında canlı doğum yapma açısından 
karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.33, p=0.33). İkinci 
basamak tedavide Aktinomisin alan ve EMA-CO alan hastalar gebe kalma ve miadında canlı doğum yapma 
açısından karşılaştırıldığında benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.63, p=0.63). Tanı 
sırasındaki yaşın sonraki gebelik sonucu üzerine etkisi araştırıldığında; 30 yaş altındaki hastalar ile 30 yaş ve 
üzerindeki hastaların oranlarının benzer olduğu görüldü (p=0.25, p=0.12). Hastaların GTN risk skoru ile gebe 
kalma ve miadında canlı doğum yapma açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi 
(p=0.84, p=0.24). Gebe kalabilen hastaların aldıkları ortalama kür sayısı 5.36 ± 2.47 iken diğer grupta bu değer 
7.78 ± 3.71 idi (p=0.019). Sonuç : Tedavi şekli ve biçiminden bağımsız olarak hastaların aldığı kemoterapi kür 
sayısı arttıkça spontan gebelik oluşum ihtimali azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi, Kemoterapi, Gebelik, Kontrasepsiyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi (GTN) kadınların doğum sonrası karşılabilecekleri ve uzun süre hastaneye 
yatış veya takip gerektirebilecek, yaşam kalitesini etkileyebilecek ciddi bir sağlık problemidir. GTN trofoblastik 
dokunun anormal profilerasyonundan oluşur ve sıklıkla mol hidatiformu takiben ortaya çıkar. Abortus sonrası 
veya terme ulaşmış bir gebeliği takiben de görülebilir. İnvaziv mol, koryokarsinom, Plasental site trofoblastik 
tümör (PSST) ve Epiteloid trofoblastik tümör (ETT) olmak üzere histolojik olarak sınıflandırılır. Günümüzde 
GTN kemoterapi (KT) ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir (Goldstein, 2012:1). KT ilaçları efektif bir 
şekilde tedavide kullanılmaya başlanmadan önce GTN genellikle histerektomi ile tedavi edilmeye çalışılırdı, 
bu da hastaların ilerleyen metastatik lezyonlarla karşılaşmalarına ve genç yaşta fertilitelerini kaybetmelerine 
yol açmaktaydı (Brewer, 1971:2). Her ne kadar tedavide başarı sağlasa da kemoterapötiklerin de bir takım yan 
etkileri vardır ve özellikle biriken dozlarda ortaya çıkmaktadır. Hastanemizde de uzun yıllardır GTN sebebiyle 
hastalar tedavi görmekte ve takipleri yapılmaktadır (Turan, 2006:3).   
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AMAÇ 

Bu çalışmada hastanemizde son 10 yıl içerisinde GTN nedeniyle kemoterapötik tedavi verilip takibi yapılan 
hastaların tedavi sonrası gebe kalabilme ve canlı doğum yapabilme durumlarının araştırılması, kemoterapinin 
fertiliteye etkisi olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde son 10 yıl içerisinde GTN nedeniyle kemoterapötik tedavi verilip takibi yapılan hastaları 
kapsamaktadır.

YÖNTEM

Kliniğimizde 2010-2020 yılları arasında GTN nedeniyle takip ettiğimiz hastalar retrospektif olarak tarandı. Tanı 
sonrası histerektomi yapılan ve gebelik istemi olmadığı için kontrasepsiyon uygulayan hastalar dışlandıktan 
sonra, gebelik sonuçlarına ulaşılabilen 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara uluslararası öneriler 
dahilinde, nüks takibi açısından GTN sonrası en az 1 yıl kontrasepsiyon önerildi (ACOG, 2004:4). Hastalar 
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Federasyonu (FIGO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) risk skorlama/evreleme 
sistemine göre sınıflandırıldı (Berkowitz, 2009:5). Evreleme sistemi Tablo 1’de, risk skorlama sistemi Tablo 
2’de verilmiştir. Evre 1 hastalar düşük riskli, evre 4 hastalar yüksek riskli olarak kategorize edildi. Evre 2 ve 3 
hastalar risk skorlama sisteminde 7 puandan az almışsa düşük riskli, 7 puan ve fazlasını almışsa yüksek riskli 
kabul edildi. 

Tablo 1. FIGO / DSÖ Evreleme Sistemi 

Evre I :       Hastalık uterusta sınırlı

Evre II :     Hastalık uterus dışında fakat genital yapılarda sınırlı

Evre III :   Genital sistem tutulumu olsun veya olmasın akciğer tutulumu

Evre IV :   Diğer metastaz bölgeleri

Düşük riskli GTN olan hastalara tedavi rejimi olarak 1,3,5 ve 7. günlerde 1 mg / kg intramüsküler (im) 
methotrexate (MTX) ve 2,4,6 ve 8. günlerde 0.1 mg / kg im Lökoverin (folinik asit), yüksek riskli GTN 
olan hastalara tedavi rejimi olarak Etoposide, methotrexate, actinomisin, siklofosfamid, vincristin (EMA-CO) 
protokolü uygulandı (Wong, 1985:6). Tablo 3’te EMA-CO rejimi uygulanışı verilmiştir. Düşük riskli GTN’de 
tedaviye dirençli vakaların sekonder tedavisinde kemoterapi rejimi olarak üstünlüğü gösterilmiş net bir rejim 
olmadığından tek ajan tedaviye direçli olmadığı düşünülen hastalar Aktinomisin ile dirençli olduğu düşünülen 
hastalar da EMA-CO rejimi ile tedavi edildi (Maesta, 2018:7).  
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Tablo 2. GTN için FIGO 2000 skorlama sistemi

Prognostik faktör                                                           0 puan             1 puan          2 puan     4 puan
Yaş (yıl)                                                                               <40                ≥40                   -                    -
Önceki gebelik                                                                    Mol                Kürtaj              Term              -
Önceki gebelik ile KTarasında geçen süre (ay)                  <4                   4-6                  7-12           >12
B-hCG (IU/l)                                                                      <10 3            103 - 104          104 - 105       >105

Metastazların sayısı                                                               0                   1-4                   5-8             >8
En büyük tümör boyutu                                                         -                 3-5 cm             >5 cm             -
Önceki başarısız kemoterapi                                                 -                      -                Tek ilaç     >2 ilaç

GTN tedavisi sonrası takipleri yapılan hastaların gebelik sonuçları ve bilgileri hastane kayıt sisteminden 
edinildi. GTN sonrası gebe kalma, abortus ve canlı doğum sayıları kayıt edildi. Hastaların tedavi sırasında 
verilen KT kürü sayıları, rejim türleri, risk skorları kayıt edildi. Veriler IBM SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, 
IL) programı ile değerlendirildi. Kolmogorov-Smirnov analizi ile dağılım analizi yapıldıktan sonra homojen 
dağılım gösteren numerik veriler Student-T test ile, homojen dağılmayan numerik veriler Mann-Whitney U 
testi ile değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistiki veriler; ortalama, standart sapma, ortanca değerleri kaydedildi. 
Kategorik verilerin değerlendirilmesi için ki-kare analizi yapıldı. Spearman korelasyon analizi ve logistik 
regresyon modeli ile GTN ve gebelik sonuçları ilişkisi ortaya koyuldu. ROC analizi ile gebelik sonuçlarına 
etki eden optimal KT kürü sayısı saptandı.

Tablo 3. Yüksek riskli hastalar için EMA / CO kemoterapi rejimi

EMA 

1.gün

Etoposid                      100 mg / m2, 30 dakika içinde, iv infüzyon

Aktinomisin D             0.5 mg iv bolus

Metotreksat                 300 mg / m2, 12 saat boyunca iv infüzyon 

2. gün 

Etoposid                      100 mg / m2, 30 dakika içinde, iv infüzyon

Aktinomisin D             0.5 mg iv bolus

Folinik asit kurtarma   MTX sonrası 24.saatte, her 4 doz için 12 saatte bir 15 mg im veya oral 

CO

8. gün

Vinkristin                    1 mg / m2 iv bolus (en fazla 2 mg)

Siklofosfamid             600 mg / m2 iv infüzyon 30 dakika boyunca
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BULGULAR

Tedavi rejimi olarak 1,3,5 ve 7.günlerde methotrexate (MTX) ve 2,4,6 ve 8.günlerde Lökoverin alan 28 
hasta (%70) , EMA-CO alan 12 hasta (%30) mevcuttu. EMA-CO alan hastalarda ilk basamak tedavi sonrası 
rekürrens izlenmemiş olup, MTX alan hastaların %50’sinde rekürrens sonrası ikinci basamak tedavi ihtiyacı 
olduğu görüldü. İkinci basamak tedavi alan hastaların %57,1’ine tek ajan Aktinomisin rejimi uygulanması 
yeterli olurken, %42,9’u komplet kemoterapi cevabı için EMA-CO çoklu ajan kemoterapisi aldı. Birinci 
basamak tedavide MTX alan ve EMA-CO alan hastalar gebe kalma ve miadında canlı doğum yapma açısından 
karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,33, p=0,33). İkinci 
basamak tedavide Aktinomisin alan ve EMA-CO alan hastalar gebe kalma ve miadında canlı doğum yapma 
açısından karşılaştırıldığında benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,63, p=0,63). Tanı 
sırasındaki yaşın sonraki gebelik sonucu üzerine etkisi araştırıldığında; 30 yaş altındaki hastalar ile 30 yaş ve 
üzerindeki hastaların oranlarının benzer olduğu görüldü (p=0,25, p=0,12). Daha önceki paritenin GTN tedavisi 
sonrası gebelik ve canlı doğum oranlarına etkisi araştırıldığında multipar 16 hasta ile nullipar 24 hastanın 
sonuçları arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0.436, p=0.436). Evre 1 olan 28 hasta ile Evre 1’den ileri 12 
hastanın sonuçları karşılaştırıldığında anlamlı fark yoktu (p=0.071, p=0.332). Tablo 4’te sonuçlar verilmiştir.

Tablo 4. Gebe kalabilme ve miadında canlı doğum yapabilme açısından oranların karşılaştırılması 

          MTX (n=28)    EMA-CO (n=12) p

Gebe kalanlar           14 (%50) 8 (%66.7) 0.332

Miad canlı doğum                    14 (%50) 4 (%33.3) 0.332

  2. basamak Aktinomisin (n=8)   2. basamak EMA-CO (n=6)

Gebe kalanlar           4 (%50) 2 (%33.3) 0.627

Miad canlı doğum                    4 (%50) 2 (%33.3) 0.627

       Tanıda yaş < 30 (n=26)    Tanıda yaş ≥ 30 (n=14)

Gebe kalanlar        16 (%61.5) 6 (%42.9) 0.257

Miad canlı doğum                 14 (%53.8) 4 (%28.6) 0.125

      Multipar hastalar (n=16)    Nullipar hastalar (n=24)

Gebe kalanlar        10 (%62.5) 12 (%50) 0.436

Miad canlı doğum                 6 (%37.5) 12 (%50) 0.436

       Evre 1 (n=28)     Evre > 1 (n=12)

Gebe kalanlar        18 (%64.3) 4 (%33.3) 0.071

Miad canlı doğum                    14 (%50) 4 (%33.3) 0.332

Hastalar gebe kalabilme ve miadında canlı doğum yapabilme açısından gruplara ayrılıp tanı sırasında yaş, tümör 
hacmi, KT öncesi B-hcg değerleri, risk skorları ve aldıkları toplam KT kür sayıları ortalamaları karşılaştırıldı 
(Tablo 5). Tüm hastaların tanı sırasında yaş ortalama ve standart sapması 26.7±5.3, gebe kalabilen hastalar 
ile kalamayan hastalar arasındaki fark ise anlamlıydı (p=0.026). Miadında canlı doğum yapan hastaların yaş 
ortalaması ile yapamayan hastaların yaş ortalaması arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0.066). Hastaların tümör 
hacmi, KT öncesi B-hcg değerleri ve GTN risk skorları ortalamaları ile gebe kalma ve miadında canlı doğum 
yapma açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0.199, p=0.084, p=0.180, p=0.492, p=0.840, 
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p=0.240). Tüm hastaların ortalama KT kürü sayısı ve standart sapması 6.45±3.29 idi. Gebe kalabilen hastaların 
aldıkları ortalama kür sayısı 5.36 ± 2.47 iken diğer grupta bu değer 7.78 ± 3.71 idi (p=0.019). Benzer şekilde 
miadında canlı doğum yapan hastalarda da alınan toplam KT kür sayısı anlamlı derecede doğum yapamayan 
hastalardan az olduğu görüldü (p=0.039).

Spearman korelasyon analizi ile gebe kalma ile KT kür sayısı arasında (rho= -0.333, p=0.036) ve miadında 
canlı doğum yapma ile KT kür sayısı arasında (rho= -0.368, p=0.019) anlamlı derecede negatif korelasyon 
izlendi. Logistik regresyon analizinde KT – gebe kalma (Odds Ratio=0.776, B= -0.254, p=0.02) ve KT – 
miadında canlı doğum (Odds Ratio=0.811, B= -0.210, p=0.05) ilişkisi görüldü.

Tablo 5. Gebe kalabilme ve miadında canlı doğum yapabilme açısından ortalamaların karşılaştırılması 

Gebelik (+)
(n=22)

Gebelik (-)
(n=18)

Doğum (+)
(n=31)

Doğum (-)
(n=19)

Toplam
(n=40)

p* p**

Tanıda yaş (yıl) 24.8±4.3 29.0±5.7 24.7±3.9 28.4±5.8 26.7±5.3 0.026 0.066
Tümör hacmi(cm) 2.75±1.0 3.41±2.4 2.58±1.0 3.43±2.2 3.04±1.77 0.199 0.084

KT öncesi 
B-hcg 

65250±127727 69820±91792 75154±139928 60886±84845 67307±11163 0.180 0.492

Risk skoru 4.91±3.9 3.89±2.3 4.44±4.1 4.45±2.4 4.45±3.3 0.840 0.240

Toplam KT 
kürü

5.36±2.47 7.78±3.71 5.33±2.74 7.36±3.47 6.45±3.29 0.019 0.039

p*   Gebe kalabilme açısından ortalamaların karşılaştırılması.

p**   Miadında canlı doğum açısından ortalamaların karşılaştırılması..

Gebelik ve canlı doğum sonuçlarını verilen KT kürü sayısına göre öngörme açısından ROC analizi yapıldı. 
Yapılan her iki analizde de kestirim değeri 6 kür olarak belirlendi. Gebe kalma açısından (Şekil 1a) eğri altında 
kalan alan (AUC)=0.712, %63.6 sensitivite, %77.7 spesifite, pozitif Likehood Ratio (LR+)=2.85, negatif 
Likehood Ratio (LR-)=0.46, p=0.009; miadında canlı doğum yapma açısından (Şekil 1b) AUC=0.692, %66.7 
sensitivite, %72.7 spesifite, LR+ =2.45, LR- =0.49, p=0.013 anlamlılık düzeyleri ile 6 kürün üzerinde KT’nin 
fertiliteye negatif etkisi gösterildi.
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                               Şekil 1a. Gebe kalmaya KT etkisi         Şekil 1b. Miadında canlı doğuma KT etkisi

SONUÇ

GTN’de evreye ve risk grubuna göre çeşitli kemoterapi rejimleri uygulanmakta ve hastaların tedaviye yanıt 
süresine göre kür sayıları değişmektedir. Artan kürler biriken etkilere yol açmaktadır. Bu etkilerden birisi de 
fertilite üzerindeki negatif etki olup, bizim çalışmamızda da bulgular bu yöndedir. Tedavi şekli ve biçiminden 
bağımsız olarak hastaların aldığı kemoterapi kür sayısı arttıkça spontan gebelik oluşum ihtimali ve miadında 
canlı doğum şansı azalmaktadır.
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ÇOCUKLARDA BESLENME VE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

Yelda KASIMOĞLU

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Diş çürükleri multifaktöriyel etiyolojiye sahip olup, sebep olan faktörler arasında diyet bileşeni önemli bir 
yer arz etmektedir. Çocuklarda diş çürüklerine ilişkin davranışlardan biri de şeker içeren yiyecek ve içeceklerin 
yüksek oranda tüketilmesidir. Çocuklarda diş çürüğü prevalansı değişkenlik göstermektedir ve yüksek 
olduğu bildirilmektedir. Diyette alınan besinler genel sağlığı etkilediği gibi ağız sağlığını da etkilemektedir. 
Çocukların ilk süt dişini çıkarmalarından itibaren 1 yaşına kadar diş hekimine götürülerek bireysel diyet 
önerilerinin ve doğru ağız hijyeni alışkanlıklarının öğrenilmesi gerekmektedir. Yapılan epidemiyelojik 
çalışmalarda anne sütünün ve emzirmenin çocuğun genel sağlığı, beslenmesi, gelişimi, psikolojisi üzerine 
olumlu etkileri olduğunu ve birçok akut ve kronik hastalık riskini belirgin derecede azalttığını göstermektedir. 
Ancak yapılan sistematik derlemelerde 12 aya kadar emzirilen bebeklerin diş çürüğü riskinin az olduğunu, 
12 aydan daha uzun süre emzirilen bebeklerin ise diş çürüğü riskinin arttığını göstermektedir. Ayrıca gece 
emzirilen veya sık sık emzirilen bebeklerin de diş çürüğü sıklığının arttığı belirtilmiştir. 2017 yılında Amerikan 
Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatric-AAP) Beslenme Komitesi tarafından %100 doğal meyve 
sularının ve meyve suyu içeceklerinin çocuklarda sağlıklı beslenme üzerine bir rolü olmadığı, buna karşın fazla 
kalori içerdikleri ve çocuklarda diş çürüğü açısından risk ihtiva ettikleri bildirilmiştir. Çocuklarda beslenmenin 
yanı sıra reçetesiz olarak satılan ve şeker ihtiva eden analjezikler, antipiretikler, öksürük şurupları ve soğuk 
algınlığı ilaçlarının sık kullanımına da diş sağlığı açısından dikkatle yaklaşılmalıdır. Çocukların verilen ilaçları 
kolay kabul etmelerin sağlayabilmek adına birçok çocuk ilacına şeker eklenmektedir. Kronik olarak hasta olan 
çocuklarda şeker içeren bu ilaçların sık kullanımı diş çürüğü riskini artırmaktadır. Bu sunumda çocuklarda ağız 
sağlığına uygun beslenme önerilerinin paylaşılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diş Çürüğü, Diyet

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocuklarda ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Halen dünya 
genelinde birçok çocuk yetersiz ağız-diş sağlığının olumsuz etkilerini yaşamaya devam etmektedir. Çocuklarda 
en çok rastlanan hastalıklardan biri olan erken çocukluk çağı çürüğü, kronik ve multifaktöriyel enfeksiyöz bir 
hastalıktır (Tavares, 2020: 4146). Erken çocukluk çağı çürüğü; 71 aylık ve daha küçük çocuklarda birden fazla 
çürük kavitesi ya da henüz kaviteleşmemiş çürük lezyonu, çürük nedeni ile diş kaybı veya herhangi bir süt 
dişinde dolgulu diş yüzeyi varlığı olarak tanımlanmaktadır (Bottner, 2020: 104601).

Süt dişleri; çiğneme, konuşma, çenelerin gelişim ve estetik görünüme katkıda bulunmalarının yanında daimi 
dişlerin sürmesine rehberlik etme görevleri de bulunmaktadır. Süt dişlerinde görülen diş çürüklerini ilerleyen 
dönemde daimi dişlerdeki çürüklerin takip ettiği görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı süt dişlerine gerekli 
önemin verilmemesi durumunda gelişen erken süt dişi kayıpları ileri yaşlarda çocuklarda kapanış problemlerine, 
estetik sorunlara, beslenme problemlerine, anormal dil alışkanlıklarına, konulma bozukluklarına ve psikolojik 
sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla süt dişlerinin fizyolojik düşme yaşlarına kadar ağızda sağlıklı bir 
şekilde fonksiyon görmeleri son derece önem taşımaktadır (Ramakrishnan, 2019: 414–418).
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Diş çürüğünün etyolojisinde özellikle dental plağın ve karyojenik bakterilerin rol oynadığı bilinmektedir 
(Bottner, 2020: 104601). Küçük yaştaki çocuklarda diş çürüklerinin gelişmesinde çocuklar değil ebeveynleri 
sorumludur. Ebeveynlerin çocuklarının ağız hijyenini sağlaması, bu konudaki bilgi ve tutumları çürük riskini 
azaltan önemli faktörlerden birkaçını oluşturmaktadır (Boustedt, 2020: 155–159). 

AMAÇ 

Bu çalışmada beslenme biçimleri ile diş çürükleri arasındaki ilişkinin, sükroz ile erken tanışmanın, serbest 
şekerlerin tüketim sıklığı ve miktarının ele alınması ve çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesi için önerilen 
sağlıklı beslenme alışkanlıkları konseptinin literatür derlemeleri ile paylaşılması amaçlanmıştır. Buna ek 
olarak biyofilmin kontrolünde ağız hijyeninin rolü ve ağız hijyenine önem verilmesi ve uygun danışmanlığın 
alınması ile çürük lezyonlarının kontrol altına alınması konusunda da bilgi paylaşımı yapılacaktır. Böylelikle 
diş çürüklerinin etyolojisinin anlaşılması, çocukların bu hastalıktan korunmasında ve hastalığın kontrolünde 
farklı sağlık birimleri arasında uygulamalı stratejilerin geliştirilmesi ve işbirliği imkanı sağlanacaktır.

KAPSAM

Diş çürüklerinin epidemiyolojisi

Avrupa’da yapılan çocuklarda diş sağlığı incelemelerinin sonucunda 5 yaşındaki çocukların %31’inde ve 8 
yaşındaki çocukları %46’sında belirgin derecede görünür süt dişi çürüklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
12 yaşındaki çocukların %34’ünün ve 15 yaşındaki çocukların %46’sınında birinci büyük azı dişlerinde diş 
çürüğüne rastlanmıştır. Ayrıca İngiltere’de yapılan ulusal araştırmalarda 3 yaşındaki çocukların %12’sinin diş 
çürüğüne sahip olduğunu ortaya koymuştur (Clarke, 2019: 536–542).

Diş çürüğünün tanımı

Diş çürükleri; bakteriyel hastalık prosesinde, bakterilerin fermente edilebilen karbonhidratları metabolize 
etmelerinin yan ürünü olan asitlerin kalsifiye diş dokularında demineralizasyonuna yol açması ile meydana 
gelmektedir.

Diş çürüklerinin etkisi

Diş çürüklerinin çocuklar üzerinde belirgin etkileri bulunmaktadır; tedavi edilmemiş diş çürükleri çocukların 
ağrı çekmesine, yemek yemede zorlanmalarına, uyuyamamalarına ve hatta oyun oynayamamalarına neden 
olmaktadır. Diş ağrısı olan çocukların okuldan daha fazla izin aldıkları ve öğrenme becerilerinin düştüğü 
görülmüştür, ayrıca birçok diş randevusuna giderken ebeveynlerin de iş yerlerinden izin almaları gerekmektedir.

Şiddetli diş çürüklerinin çocuklarda kilo kaybına, büyüme geriliğine ve yaşam kalitesinde azalmaya yol 
açabildiği görülmüştür. Ayrıca diş çürüklerinin çocuklarda akut enfeksiyonlara yol açması, özellikle kronik 
sağlık problemleri olan çocuklarda yaşamı tehdit eden enfeksiyon tabloları yaratabilmektedir. Diş problemi 
nedeni ile sık tekrarlayan antibiyotik kullanımı ve uyumlu olmayan çocukların genel anestezi altında tedavi 
edilmeye ihtiyaç duymaları ve bu işlemin yan etkileri de riskler içermektedir.

Çocuk ve adölesanlardaki diş çürükleri ayrıca ulusal sağlık hizmetleri üzerinde büyük bir ekonomik maliyet 
oluşturmaktadır.
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Etiyoloji ve patogenez

Dental plak; dişlerin üzerinde oluşan, mikroorganizma topluluklarının diş yapışması ile meydana gelen bir 
biyofilmdir. Ağırlıklı olarak Streptococcus mutans olmak üzere biyofilm içerisindeki asidojenik bakteriler 
karbonhidratları fermente ederek organik asit oluşturmaktadırlar, böylelikle mine yüzeyindeki plağın pH 
seviyesinin düşmesine neden olurlar. pH’nın 5.5’in (kritik pH) altına düşmesi ile diş dokusu demineralize 
olmaya başlamaktadır. Ortamda daha fazla karbonhidratlar bulunmaması durumunda asitler tükürük tarafından 
nötralize edilmekte ve böylelikle remineralizasyon meydana gelmektedir. Bu doğal fizyolojik süreçte 
demineralizasyon miktarı remineralizasyondan fazla ise çürük lezyonu başlamaktadır. Konak faktörleri 
uygun ortam sağladığında bu lezyon inaktif hale geçebilmekte (diş çürüğünün durması) veya aksi halde 
ilerleyebilmektedir. Çürük lezyonları sıklıkla asemptomatiktir, ancak diş çürüğü sinirlere doğru ilerlediğinde 
enflamasyon yaratabilmektedir. Bu durum geri dönüşümlü olabilmekte ve varlığını diş hassasiyeti ile belli 
etmektedir. Enflamasyonun geri dönüşümlü olmadığı durumlarda ise çocuk spontan diş ağrısı duymaktadır. 
Bakteriler pulpaya invaze olarak pulpa nekrozuna ve ardından çevre dokulara enfeksiyonunun yayılmasına 
neden olmaktadırlar (Clarke, 2019: 536–542).

Risk faktörleri

Diş çürükleri multifaktöriyel bir hastalıktır; çevresel, davranışsal ve genetik faktörlerin birbirleri ile etkileşimi 
sonucu meydana gelir. Tüm bu değişkenler çürük riskini oluşturmaktadır (Tablo 1).

Tıbbi öykü Şeker içeren ilaçların kullanımı
Tükürüğün kalitesini ve kantitesini etkileyen tıbbi tedaviler. Ör. baş ve 
boyun bölgesinde radyoterapi uygulamaları, ağız kuruluğuna neden 
olan ilaçların verilmesi.

Dental öykü Daha önce birçok dolgunun yapılmış olması
Daha önce diş çekimi yapılmış olması
Dişlerde gelişimsel defektlerin bulunması

Sosyoekonomik/demografik 
faktörler

Düşük sosyokonomik seviye
Suların florürlenmediği bölgeler
Ebeveynlerde ve kardeşlerde yüksek çürük riskinin bulunması

Florür Diş macununda hiç florür bulunmaması veya düşük miktarda florür 
bulunması
Florür içeren gargaraların kullanılmaması
Diş kliniğinde florürlü verniklerin uygulatılmaması

Beslenme Diş fırçalama tekniğinin zayıf olması
Dişlerin düzensiz fırçalanması
Ağız içi aparey kullanılması. Ör. Ortodontik tedavi apareyleri, protez

Tükürük akışı Düşük tükürük akışı

Tablo 1. Yüksek çürük riski ile ilişkili faktörler
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Diş çürüklerinden korunma

Plak kontrolü ve diş fırçalama

Çürük süreci dental plakta meydana geldiği için, dental plağın diş yüzeylerinden düzenli olarak kaldırılması 
gerekmektedir. Ebeveynlere ve çocuklara şu önerilerde bulunulabilir:

•	 İlk süt dişinin sürmesi ile dişler fırçalanmaya başlanmalıdır (genellikle 6 aylık bebeklerde)

•	 Diş fırçalama gece yatmadan önce yapılacak son eylem olmalıdır, ayrıca gün içerisinde farklı bir saatte 
dişler fırçalanmalıdır.

•	 En az 7 yaşına kadar çocukların dişleri yetişkin gözetiminde fırçalanmalıdır. Bu yaşa kadar çocuklarda el 
becerisi etkili bir diş temizliği yapacak kadar yeterli olmamaktadır. Bu yaştan sonra da gözetim altında 
dişlerin fırçalanmaya devam etmesi iyi bir ağız hijyen rutini açısından faydalı olacaktır.

•	 Ağız içerisindeki florür seviyesini daha uzun süreli tutmak için dişler fırçalandıktan sonra ağızı su ile 
çalkalamak veua gargara yapmak yerine yalnızca tükürülmelidir.

•	 Diş fırçalama yöntemlerinin birbirlerine üstünlüğü konusunda herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

•	 Küçük başlı orta sertlikte kıllara sahip diş fırçalarının kullanılması önerilmektedir.

•	 Elektrikli diş fırçalarının normal diş fırçalarına göre dental plağı daha etkili kaldırdığı yönünde kanıtlar 
bulunmaktadır. Ancak normal diş fırçası ile de dental plak etkili biçimde kaldırılabilmektedir.

Diş hekimliği pratiğinde beslenme önerileri

Beslenme tercihleri hem genel sağlığı hem de ağız sağlığını etkilemektedir. Her çocuğun en geç 12 aylıkken 
veya ilk süt dişi çıkar çıkmaz ilk diş muayenesinin yaptırılması, beslenme önerileri ve doğru ağız hijyeni 
alışkanlıkları dahil olmak üzere bireye özgü diş çürüğünden koruyucu stratejilerin öğrenilmesi ve takiplerinin 
devam ettirilmesi gerekmektedir.1 

Karyojenik bakteriler, metabolize etmek için fermente edilebilen karbonhidratlara ihtiyaç duymaktadır. Bu 
nedenle diş çürüklerinin yönetiminde beslenme önerileri önemli bir yer tutmaktadır. Serbest şekerlerin hem 
sıklığı hem de miktarı azaltılmalıdır. Diş çürüklerinin gelişiminde ve lerlemesinde şekerlerin tüketilme sıklığı 
daha çok önem taşımaktadır. Şeker tüketiminin sıklığı arttıkça ağız ortamının pH’sı daha uzun süre ile kritik 
pH’nın altında kalmaktadır, böylece diş yapısında demineralizasyon meydana gelmektedir.

Serbest şekerler yiyeceklere eklenen veya şerbette, balda ve meyve sularında doğal olarak bulunan şekerlerdir, 
sütte veya bütün bir meyvenin yapısındaki doğal şekerden farklıdır. Bakteri metabolizması için daha uygundurlar 
ve daha karyojeniktirler. Serbest şekerlerin günlük tüketim miktarının 4-6 yaş arası çocuklar için 19 g, 6-10 
yaş arası çocuklar için 24 g, 11 yaş ve üzeri çocuklar için 30 g olması önerilmektedir (Clarke, 2019: 536–542). 
Amerika Beslenme Rehberleri’ne göre günlük kalorinin %10’undan daha azı şeker katkılarından alınmalıdır.2 
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine göre şeker tüketimi toplam enerji alınan enerjinin %10’undan az 
olmalıdır, çocukların kilo almasının önüne geçmek ve diş çürüklerini önlemek için ise şeker tüketimi gün 

1  https://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/P_DentalHome.pdf 
2  https://health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines
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içerisinde alınan toplam enerjinin %5’inden daha az olmalıdır (4-8 yaş arası çocuklarda 16 g’dan az).3 Bu 
uyarılara ek olarak Amerika Kalp Derneği çocuklar ve adölesanlar için günlük şeker tüketiminin günlük 25 
g’dan az olması gerektiğini belirtmişlerdir (Vos, 2017: e1017–e1034).

Epidemiyolojik araştırmalarda insan sütünün ve emzirmenin genel sağlık üzerine, beslenme üzerine, gelişimsel, 
psikolojik, sosyal, ekonomik ve çevresel avantajlarını, bir diğer yandan da akut ve kronik hastalıklardan 
koruyucu özelliğini ortaya koymuştur (Eldelman, 2012: e827–841). Hayvan çalışmaları üzerinden yapılan bir 
sistematik derlemenin sonucunda inek sütünün ve insan sütünün sükroz solüsyonlarına göre daha az karyojenik 
olduğu bulunmuştur (Aarthi, 2013: 289–300). Bir diğer sistematik derlemede 12 aya kadar uzun süreli emzirilen 
çocuklarda diş çürüğü riskinin azaldığı gösterilmiştir. Ancak 12 aydan daha uzun süre emzirmenin diş çürüğü 
riskini artırdığı, gece emzirilen bebeklerin diş çürüğü riskinin daha da arttığı bildirilmiştir (Tham, 2015: 62–
84). 2017 yılında Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatric-AAP) Beslenme Komitesi 
tarafından %100 doğal meyve sularının ve meyve suyu içeceklerinin çocuklarda sağlıklı beslenme üzerine 
bir rolü olmadığı, buna karşın fazla kalori içerdikleri ve çocuklarda diş çürüğü açısından risk ihtiva ettikleri 
bildirilmiştir (Heyman, 2017: e20170967). Komitenin önerilerine göre meyve suları 4-6 yaş arası çocuklar için 
günlük 113-170 g, 7-18 yaş arası çocuklar için günlük 225 g tüketilmelidir. Bebeklere meyve suyu verilirken 
kolayca içebilecekleri kaplara konmamalıdır ve bebeklere uyumadan önce meyve suyu içirilmemelidir 
(Heyman, 2017: e20170967).

Ağız ve diş sağlığı açısından bebeklerin beslenmesi konusunda aşağıdaki öneriler yapılmaktadır:

•	 Emzirme bebekler için en iyi besin kaynağını oluşturmaktadır ve mümkünse 6 aylığa kadar bebekler 
emzirilmelidir.

•	 Emzirmenin mümkün olmadığı durumlarda biberon kullanılmalıdır. Biberonun içerisine anne sütü, bebek 
maması ile karıştırılmış süt veya kaynadıktan sonra soğutulmuş su konmalıdır. Biberonun içerisine şeker 
eklenmemeli ve bebekler gece biberonu emerek uyutulmamalıdır.

•	 Altı aylıktan itibaren bebeklere alıştırma bardağı verilerek sütün dişlerle temas süresi azaltılmalıdır. On iki 
aylık bebeklerde biberon bıraktırılmaya çalışılmalıdır.

•	 On iki aylıktan itibaren diş çürüğü riskini azaltmak için emzirmeye devam etmek isteyen annelerin sağlık 
çalışanları ile yakın bir iletişim halinde olması gerekmektedir.

Rutin olarak bütün hastalara ve ebeveynlerine sağlıklı beslenme önerileri verilmelidir, sadece iyi bir ağız 
sağlığı için değil, ayrıca iyi bir genel sağlık için, obezite, tip 2 diabet ve kardiyovasküler hastalıkların riskini 
azaltmak için bu öneriler yapılmalıdır.

Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi zor olabilmektedir ve şeker tüketim sıklığının azaltılması, öğünlerde 
şeker kısıtlamasının yapılması ve uyumadan önce şeker içeren yiyecek ve içeceklerin tüketilmesinden 
kaçınılması özellikle vurgulanmalıdır. Geceleri tükürüğün fonksiyonu ve bu nedenle koruyucu etkileri 
azalmaktadır. Çocuklara asla şekerli içeceklerin verilmemesi gerekmektedir, özellikle meyve suları gece 
verilmesi halinde çocuğun dişleri üzerinde katastrofik etkiler yaratmaktadır.

Beslenme günlüklerinin kullanılarak çocuklarının şeker tüketmeyeceği ve şekerin serbest bırakılacağı günlerin 
belirlenmesi ailelerin eğitiminde faydalı olmaktadır. Tüketilen yiyecek ve içeceklerin ebeveyn/çocuk tarafından 
3 günlük öyküsü tutulmalı, ardından diş hekimi ile analiz edilerek tartışılmalıdır.

3  https://www.who.int/publications-detail/9789241549028
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Ayrıca ilaç alımı sırasında çocuklarda yine şeker tüketimi söz konusu olmaktadır. Okul öncesi çocukların %54’üne 
başta analjezikler, antipiretikler, öksürük ve soğuk algınlığı olmak üzere reçetesiz ilaç verildiği görülmüştür 
(Kogan, 1994: 1025–30). Çocuklar tarafından kabul edilebilirliği artırmak amacı ile reçetesiz olarak satılan 
ilaçlara ve reçete edilen oral likit formundaki ilaçlara yüksek oranda şeker eklenmektedir (Bigeard, 2000: 443–
456; Kenny, 1989: 43–46; Maguire, 1996: 16–21). Kronik hastalıkları bulunan çocuklarda şekerli ilaçların 
kullanımına bağlı olarak diş çürüğü riskinde artış söz konusu olmaktadır (Foster, 2005: 703–708; Kenny, 
1989: 43–46; Maguire, 1996: 16–21). Yine çocukların vitamin almalarını kolaylaştırmak için birçok firma 
şeker içeren, jelibon ve şekerleme benzeri çiğneme tabletleri üretmektedir. Hatta bu şeker benzeri takviyelerin 
çocuklar tarafından çok sevilmesinden ötürü A vitamini toksisitesi gelişen vakalar da raporlanmıştır (Lam, 
2006: 820–824). Sağlıklı ve dengeli bir beslenme ile beraber vitamin takviyelerinin de uygun ölçüde alınması 
önerilmektedir (Gidding, 2006: 544–559). Mümkün olan her durumda hekimlerin şeker içermeyen ilaçları 
reçete etmeleri gerekmektedir. Ayrıca ebeveynlerin de eczacılardan şekersiz ilaç alternatiflerini talep etmeleri 
teşvik edilmelidir. Uzun vadeli ilaç kullanması gereken ve şekersiz bir alternatifin bulunamadığı durumlarda 
ebeveynlerin çocuklarına ilacı yemek saatinde vermeleri önerilmektedir. Bazı ilaçlar için bu uygulamanın 
yapılamadığı hallerde ağız hijyeni ve florür kullanımına ağırlık verilmelidir.

SONUÇ

Çocukluk çağının en sık rastlanan kronik hastalıklarının başında gelen erken çocukluk çağı çürüğü ile ilişkili 
çok sayıda risk faktörü bulunmaktadır. Erken çocukluk çağı çürüklerinin doğru bilgi ve uygun müdahaleler ile 
önlenmesi mümkündür. Erken çocukluk çağı çürüklerinden korunma stratejilerinde ebeveynlerin çocuklarının 
ağız hijyenini sağlamaları, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmeleri, rutin diş hekimi ve çocuk doktoru 
kontrolleri önemli bir yer tutmaktadır. Küçük çocukları diş çürüklerinden korumak için sağlık çalışanlarının 
multidisipliner olarak birlikte hareket etmeleri, çocukların ağız sağlığı için işbirliği içerisinde çalışmaları 
gerekmektedir. Koruyucu önlemlerin hastalara ulaştırılabilmesi için hemşirelerin, ebelerin, tıp hekimlerinin, 
pediatristlerin ve eczacıların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÇOCUK ACİL BİRİMİNE YÜKSEK ATEŞ ŞİKÂYETİYLE BAŞVURAN HASTALARIN 
ANNELERİNİN ATEŞE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Öz: Ateş, özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde sık karşılaşılan, bebekte ya da çocukta sekel bırakabilen, 
hastalıkların ilk belirtilerinden biri olan önemli bir sağlık sorunudur. Bu gibi nedenlerle çocuğun bakımında 
önemli rol üstlenen aile üyelerinin ateşli durumlara karşı müdahale yöntemlerini bilmeleri gereklidir. Araştırma,  
bir eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk acil birimine yüksek ateş şikâyetiyle başvuran hastaların annelerinin 
ateşe ilişkin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla planlamış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Şubat 2016 
- Mart 2016 tarihleri arasında çocuk acil kliniğine yüksek ateş şikâyeti ile başvuran 200 anne ile yürütülmüştür. 
Araştırmada sosyo-demografik özellikler ile annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemeye 
yönelik literatür doğrultusunda oluşturulan anket kullanılmıştır. Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutumlarına 
bakıldığında %86,5 ‘unun çocuklarda yüksek ateşin önemli bir sorun olarak tanımlarken, %43,0’nün 38oC ve 
üzerini yüksek ateş olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Annelerin %76,0’nın ateş yükseldikten sonra ilk gün bir 
sağlık kuruluşuna başvururken, %80,5’nin ateş yükseldikten sonra ilk olarak kamu kuruluşlarına başvurduğu 
saptanmıştır. Araştırmaya katılan annelerin %46,5’ninin ateş yükselince ilk yaptığı giysileri çıkarmak olduğu, 
%40,0 ateş düşürücü olarak iboprofen şurup verdiği, %33,5’nun parasetamol şurup verdiği, %17,5’nun vücuda 
sirke sürdükleri, %2,5’nun kolonya sürdüğü belirlenmiştir. %85,5’unun ateş düşürücüyü doktor reçetesiyle temin 
ederken, %53,0’nın ise ateş düşürücünün dozunu reçeteye göre ayarladıkları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, annelerin 
çocuklarında ateş yükselmesi durumunda ateşi düşürebilmek amacıyla belirlenmiştir. Annelerin yüksek ateş ile 
karşılaştıklarında, ateşi düşürmek için bazı geleneksel yönetmelere başvurdukları ve annenin eğitim düzeyi, 
ailenin yaşadığı yerin bu geleneksel yöntemlerin kullanımı etkilediği belirlenmiştir.
  
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yüksek Ateş, Anne Tutumu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Ateş, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde sık karşılaşılan, çocukta sekel bırakabilen, hastalığın ilk belirtilerinden 
ve aileleri tedirgin eden önemli bir sağlık sorunudur. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, dünyada acil 
servislere getirilen ateşli çocuk oranının %20-30 olduğu, ülkemizde ise bu oranın %71 düzeylerinde olduğu 
belirlenmiştir (Kathleen, 1992; Taştan, 2001). Çocuklarda bu kadar yaygın ve önemli bir sağlık sorunu olan 
ateş’e olan ilgi insanlık tarihi kadar eskidir. Hipokrat da sadece el ile temas ederek hastanın soğuk ya da sıcak 
olduğuna karar vermiş ve vücudun sıcak olması ile birlikte titremede varsa ölümcül bir rahatsızlığın varlığına 
dikkat çekmiştir (Dalkıran, 2007). Çocukluk çağında çok sık görülen hastalık belirtilerinden biri olan ve acil 
tedavi gerektiren ateş, çocuğun yaşı ile ilgili olarak oluşabilecek komplikasyonlar açısından son derece önemli 
durumdur. Bu nedenle ateşin gerek hekimler gerekse çocuğun bakımını üstlenen kişilerce bilinmesi gereklidir. 
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Bu nedenle çocuk bakımında bu rolü üstlenen aile bireyleri ve özelliklede annelerin ateşi ve ateşli durumlarda 
ilk müdahale yöntemlerini bilmeleri oldukça önemlidir. Tedavisi kolay olmasına rağmen bilinçsizce, yerinde ve 
zamanında yapılmayan uygulamalar, olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir (Kathleen, 1992; Taştan, 2001). 
Küçük çocuğu olan ailelerde ateş, korku yaratabilir ve hatalı uygulamalar yapılmasına neden olabilir. Yüksek 
ateşe bağlı olarak febril konvulsiyon ve beyinde hasar oluşturma nedeniyle aileleri çok korkutmakta ve paniğe 
kapılmalarına neden olmaktadır. Bu gibi sağlık problemleri yaşamamak için çocuğun bakımını üstlenen aile 
üyelerinin ateş konusunda bilinçli olmaları önem taşımaktadır. Ayrıca, ülkemizde ve yurt dışında yürütülmüş 
olan çalışmalarda ateşli çocuğa yaklaşım konusunda gerek ailelerin gerekse sağlık personelinin hatalı 
yaklaşımının yaygın olduğu bildirilmektedir. Albayrak ve Arslan (1995) yapmış olduğu araştırma sonucunda 
yüksek ateş anında uygulanacak olan yanlış tutumlar çocuklarda ölüme kadar giden komplikasyonlara neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle ateş anında alınması gereken önlemler ve zamanında yapılacak girişimler 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, ülkemizde geleneksel uygulamaların sıklığı ve toplumun eğitim seviyesi de 
değerlendirilecek olursa bu risk daha da artmaktadır (Celasin ve ark., 2008; Albayrak ve Arslan, 1995).

Karwowska ve ark. (2002) ailelerin, ateş ve tedavisi ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmaması, annenin eğitim 
düzeyinin düşük olması, ailedeki çocuk sayısı ve yaşanan çevre ailelerin ateşli çocuğa yaklaşımını etkileyen 
faktörler olarak bildirilmektedir (Karwowska ve ark., 2002). Özer ve ark. (2009) annelerin tutumları üzerine 
yapmış olduğu araştırma da, annelerin büyük bir kısmının vücut ısısının normal değerini bilmediğini, evinde 
termometre olmadığını ve termometre kullanmayı bilmediğini belirlemiştir (Özer ve ark., 2009). Yüksek 
ateş anında uygulanacak olan yanlış tutumlar çocuklarda ölüme kadar giden komplikasyonlara neden 
olabilmektedir. Bu nedenle ateş anında alınması gereken önlemler ve zamanında yapılacak girişimler büyük 
önem taşımaktadır. Ayrıca, ülkemizde geleneksel uygulamaların sıklığı ve toplumun eğitim seviyesini de 
değerlendirilecek olursak bu risk daha da artmaktadır (Özer ve ark., 2009). Ateşle ilgili pek çok davranışın 
kökeninde yararlı veya zararlı eski bilgi, tutum ve davranışlar yatmaktadır. Ülkemizde ve dünyanın değişik 
bölgelerinde ateş ve ateşli hastalıklara karşı toplumsal tutum ve davranışları araştıran değişik çalışmalar 
yapılmıştır. Ateşle ilgili olarak toplum düzeyinde olumlu davranış biçimlerinin desteklenmesi, zararlı olanların 
belirlenerek eğitim yolu ile düzeltilmesi önemlidir. Ateş ölçümü ve ateşe doğru müdahale hakkında aileler ve 
çocuk bakımını üstlenen kişilerin bilinçlendirilmesi ve doğru davranış geliştirmeleri gerekir. Doğru sağlık 
davranışı geliştirmede, planlı bir şekilde yapılan sağlık eğitimleri önemli bir yere sahiptir. Çocuklu ailelerin 
öncelikle ateş konusundaki mevcut bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi, gereksinimlerin saptanması ve 
bunlara yönelik sağlık eğitimlerinin planlanmasında anahtar rol oynamaktadır. 

AMAÇ

Bu çalışma, çocuk acil servisine yüksek ateş şikâyetiyle gelen hastaların annelerinin bilgi ve tutumlarını 
belirlemek amacıyla planlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma, Sağlık Bakanlığı bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniğine yüksek ateş şikâyeti 
ile başvuran 200 anne ile yürütülmüştür.

YÖNTEM 

Kesitsel tipteki araştırmanın verileri, Şubat 2016 - Mart 2016 tarihleri arasında bir anket yardımı ile toplanmıştır. 
Anket soruları, konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Anket formu, 
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sosyo demografik özellikler,  annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır.  Araştırmada, yüksek ateş değeri olarak 37.5 ve üzeri olarak kabul edilmiş olup, veriler; 24 
soruluk anket ile annelerle yapılan yüz-yüze görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce 
araştırmanın yapılacağı hastaneden gerekli yazılı ve sözlü izinler alındıktan sonra araştırmaya başlanmıştır. 
Annelere veri toplama işlemine başlamadan önce çalışma hakkında bilgi verilmiş ve sözlü onamları alınmıştır. 
Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 for Windows programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı 
istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak verildi. Gruplarda oranlar Ki Kare Analizi ile 
karşılaştırıldı. Koşullar sağlanamadığında Monte Carlo simülasyonu uygulandı. İstatistiksel alfa anlamlılık 
seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan çocukların %53,5’nun erkek, %49’nun 0-3 yaş arasında olduğu belirlenmiştir. 
Araştırma kapsamına alınan annelerin %54‘ü 26-35 yaş arasında olduğu, %39,0’nun  eğitim düzeyinin ilkokul 
olduğu, %82,5 ‘nun çalışmadığı, %60’nın 1-2 tane çocuğu olduğu, %96’sının şehirde yaşadığı ve ortalama aile 
gelir düzeyinin %45’nin 750-1499 TL arasında olduğu saptanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1: Demografik Özellikler

Özellik  N % Özellik  n %

Cinsiyet Kız 93 46,5 Ailenin 
yaşadığı 
yer

Köy 3 1,5

Erkek 107 53,5 Kasaba 5 2,5

Yaş 0-3 98 49,0 Şehir 192 96,0

4-7 54 27,0 Ailenin 
gelir 
düzeyi

749 TL ve altı 37 18,5

8-11 22 11,0 750-1499 TL 90 45,0

12 ve üzeri 26 13,0 1500-2249 TL 57 28,5

Anne yaş 25 yaş altı 41 20,5 2250 TL ve üzeri 16 8,0

26-35 108 54,0 Anne 
çalışma 
durumu

Çalışıyor 35 17,5

36 -45 42 21,0 Çalışmıyor 165 82,5

45 yaş üzeri 9 4,5 Anne 
eğitim 
düzeyi

Okuryazar değil 22 11,0

Çocuk sayısı 1-2 120 60,0 İlkokul 78 39,0

3-4 73 36,5 Ortaokul 44 22,0

5 ve üzeri 7 3,5 Lise 46 23,0

Üniversite 10 5,0
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Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutumlarına bakıldığında %86,5’ unun çocuklarda yüksek ateşin önemli bir sorun 
olduğunu, %43,0’ nün 38 oC ve üzeri yüksek ateş olarak tanımladıkları, %80,5’ unun ateş yükseldikten sonra ilk 
olarak kamu kuruluşlarına (sağlık ocağı, devlet hastanesine) başvurduğu, %76,0’ ının ateş yükseldikten sonra 
ilk gün bir sağlık kuruluşuna başvurduğu,  %21,0’ inin ise 2. gün herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduğu, 
%53,0’ ı ateş yükseldiğini dereceyle ölçerek, %41,5’ nun ise elle dokunarak yüksek ateşi anladıklarını ifade 
etmişlerdir. Araştırmaya katılan annelerin %74,5’ unun evinde bir derecesinin olduğu, %69,5’ unun dijital 
derece olduğu, %66,0’ sının ateşi koltuk altından ölçtükleri, %92,5’ unun ateşi 1-3 saat sıklıkta ölçtükleri, 
%46,5’ unun ateş yükselince ilk yaptığı giysileri çıkarmak olduğu, %23,0’ nün ise ateş düşürücü vermek 
olduğu, %14,0’ ünün ılık kompres uyguladığı ve annelerin %50,0’ sinin ılık kompresi baş bölgesine uyguladığı 
belirlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 2: Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Tutumları

  N %

Çocuklarda yüksek ateş 
önemli bir sorun mudur?

Evet 173 86,5

Hayır 27 13,5

Yüksek ateş kabul edilen 
vücut ısısı kaç derecedir?

36,5-36,9 9 4,5

37-37,4 56 28,0

37,5-37,9 49 24,5

38 ve üzeri 86 43,0

Ateş yükseldikten sonra ilk 
olarak nereye başvurursunuz?

Kamu kuruluşları (sağlık ocağı, hastane) 161 80,5

Özel kuruluşlar (özel hastane, özel 
poliklinik)

24 12,0

Akraba, komşu 15 7,5

Ateş yükseldikten ne 
kadar süre sonra bir sağlık 
kuruluşuna başvurursunuz?

İlk gün 152 76,0

2. gün 42 21,0

3. gün ve sonrası 5 2,5

Başvurmam 1 0,5

Çocuğun ateşinin 
yükseldiğini nasıl anlarsınız?

Elle dokunarak 83 41,5

Dereceyle ölçerek 106 53,0

Genel durumuna bakarak 11 5,5

Evde dereceniz var mı? Var 149 74,5

Yok 51 25,5

Ne tür derece 
kullanıyorsunuz?

Civalı 51 25,5

Dijital 139 69,5

Timpanik 9 4,5

Kızılötesi 1 0,5
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Ateşi hangi vücut bölgesinden 
ölçersiniz?

Koltukaltı 132 66,0

Ağız 6 3,0

Makat 5 2,5

Kulak 8 4,0

Alın 49 24,5

Ateşi olan çocuğun ateşini ne 
sıklıkta ölçersiniz?

1-3 saat 185 92,5

4-7 saat 13 6,5

Ölçmem 2 1,0

Ateş yükselince ilk yaptığınız 
uygulama nedir?

Giysilerini çıkarmak 93 46,5

Ateş düşürücü vermek 46 23,0

Ilık kompres uygulamak 28 14,0

Ilık duş aldırmak 25 12,5

Doktora götürmek 8 4,0

Tablo 2 (Devamı): Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Tutumları

Ilık kompresi hangi vücut 
bölgesine uygularsınız?

Baş 100 50,0

Koltukaltı 76 38,0

Gövde 7 3,5

El ve yüz 6 3,0

Gövde 8 4,0

Bilmiyor 3 1,5

Araştırmaya katılan anneler çocuklarında yüksek ateş ile karşılaştıklarında katılımcıların; %17,5’ u ise 
vücuda sirke sürdüğü, %40,0’ nın ateş düşürücü olarak iboprofen şurup verdiği, %7,5’ u ise ateş düşürücünün 
dozuna dikkat etmediğine, %85,5’ unun ateş düşürücüyü doktor reçetesiyle temin ettiği, %53,0’ nın ise ateş 
düşürücünün dozunu reçeteye göre ayarladıkları belirlenmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3: Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Tutum ve Davranışları

  n %

Vücuda herhangi bir şey 
sürüyor musunuz?

Gülsuyu 1 0,5

Sirke 35 17,5

Kolonya 5 2,5

Diğer 2 1,0

Sürmüyor 157 78,5

Ateş düşürücü olarak ne 
kullanıyorsunuz?

İboprofen (Dolven şurup) 80 40,0

Parasetamol susp. (Calpol şurup) 67 33,5

Parasetamol supp. (Paranox fitil) 13 6,5

Aspirin 7 3,5

Bilmiyor 33 16,5

Ateş düşürücünün dozuna 
dikkat ediyor musunuz?

Evet 185 92,5

Hayır 15 7,5

Ateş düşürücünün dozunu 
neye göre ayarlıyorsunuz?

Ateş yüksekliğine göre 23 11,5

Kiloya göre 29 14,5

Yaşa göre 21 10,5

Reçeteye göre 106 53,0

Bilmiyor 21 10,5

Ateş düşürücüyü nasıl temin 
ediyorsunuz?

Doktor reçetesiyle 171 85,5

Reçetesiz 13 6,5

Diğer 16 8,0

Araştırmaya katılan annelerin yüksek ateşe karşı tutum ve davranışları ile çocuklarının yaşlarına göre 
karşılaştırılma yapıldığında araştırmaya dâhil olan her çocuğun yaşı için yüksek ateşin önemli olduğu 
belirlenmiştir ( p=0,044, p<0,05). Ancak, çocuğun yaşının, annenin ateşe karşı tutum ve davranışları 
etkilemediği ortaya çıkmıştır (p>0,05).

Araştırmada, annelerin eğitim durumları ile ateşe karşı tutum ve davranışlarının karşılaştırılması yapıldığında 
aralarında anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmaya katılan okuryazar annelerin %45,5 ‘si 370C -37,40C yüksek 
ateş kabul ederken, ilkokul mezunu annenlerin  (%44,9)’ u 380C ve üzerini yüksek ateş kabul etmektedir. 
Benzer şekilde ortaokul mezunlarının (%43,2) ve lise mezunlarının (45,7) 380C ve üzerini yüksek ateş kabul 
ettiği saptanmıştır. Üniversite mezunu olan annelerin ise %50’ si 37,50C -37,90C yüksek ateş olarak kabul 
ettiği belirlenmiştir (p=0,048, p<0,005). Ayrıca, annenin eğitim derecesinin evde derece bulundurma ile ilişkili 
olduğu ve eğitim düzeyi artıkça annelerin evinde derece bulundurdukları belirlenmiştir (p=0,01, p<0,005). 



55

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutum ve davranışları ile annenin eğitim durumu ile karşılaştırılmasına 
bakıldığında ılık kompresi hangi vücut bölgesine uygulandığı ile aralarında anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Okuryazar olmayan annelerin %63,6’ sı ile ilkokul mezunu annelerin %51,3’ ü, ortaokul mezunu annelerin 
%54,5’ nun ılık kompresi baş bölgesine uygularken lise mezunu annelerin %45,7’ si ile üniversite mezunu 
annelerin %70,0’ i ise ılık kompresi koltukaltı bölgesine uyguladığı belirlenmiştir (p=0,045, p<0,005).

Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutum ve davranışları ile annenin eğitim durumu ile karşılaştırılmasına bakıldığında 
ateş düşürücünün dozuna karar verme biçimi ile eğitim durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Okuryazar 
olmayan annelerin %45,5’ i, ilkokul mezunu annelerin %48,7’ si, ortaokul mezunu annelerin %56,8’ i, lise 
mezunu annelerin %63,0’ ü ile üniversite mezunu annelerin %40,0’ ı ateş düşürücünün dozunu reçeteye göre 
ayarladıkları belirlenmiştir (p=0,034, p<0,05).

Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutum ve davranışları ile annenin çocuk sayısı ile aralarında anlamlı ilişki 
bulunmaktadır. Annenin çocuk sahibi olma durumu ile çocuklarda yüksek ateş olma durumunun sorun olarak 
görülme durumu arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 1-2 çocuğa sahip olanların %90,8’ i, 3-4 çocuk sahibi 
olan annelerin %80,8’ i,  5 ve üzeri çocuk sahibi olanların ise %71,4’ ü ise yüksek ateşi bir sorun olarak 
görmektedirler (p=0,043,p<0,05).

Annenin çocuk sahibi olma durumu ile çocuğun ateşinin yükseldiğini anlama durumları arasında anlamlı ilişki 
bulunmuştur. 1-2 çocuğa sahip olanların %64,2’si dereceyle ölçerek, 3-4 çocuk sahibi olan annelerin %56,2’si 
ile 5 ve üzeri çocuk sahibi olanların tamamı elle dokunarak (p=0,001,p<0,05).

Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutum ve davranışları ile ailenin yaşadığı il ile karşılaştırılmasına bakıldığında 
aralarında anlamlı ilişki bulunmuştur. Köyde yaşayanların %33,3’ ü 37-37,7oC,  %33,3’ ü 37,5-37,9oC,  %33,3’ 
ü 380Cve üzerini yüksek ateş olarak kabul ettikleri, kasabada yaşayanların ise %40’ ı 36,5-36,9oC ve %40’ ı ise 
37-37,4oC’yi yüksek ateş olarak kabul ettikleri, şehirlerde yaşayan annelerin ise %43,8’ i ise 38 oC ve üzerini 
yüksek ateş olarak kabul ettikleri belirlenmiştir (p=0,045, p<0,05).

Ateş yükseldikten sonra köyde yaşayan annelerin %66,7’ si kamu kuruluşlarına, kasabada yaşayanları %40’ ı 
kamu kuruluşlarına ve diğer %40’ ı ise özel kuruluşlara başvurdukları, şehirlerde yaşayanların ise %81,8’ nin 
ise kamu kuruluşuna başvurdukları belirlenmiştir (p=0,036, p<0,05).

Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutum ve davranışları ile ailenin yaşadığı il ile karşılaştırılmasına bakıldığında 
aralarında anlamlı ilişki bulunmuştur. Köyde yaşayanların %66,7’ sinin ateş yükseldiğinde vücuda herhangi 
bir şey sürmedikleri,  kasabada yaşayanların ise %40’ ı ateş yükseldiğinde sirke sürerken %40’ ı ise ateş 
yükseldiğinde vücuda herhangi bir şey sürmedikleri, şehirlerde yaşayan annelerin ise %79,7’ i ise vücuda 
herhangi bir şey sürmedikleri belirlenmiştir (p=0,025, p<0,05).

Annelerin yüksek ateşe ilişkin tutum ve davranışları ile ailenin gelir düzeyi ile karşılaştırılmasına bakıldığında 
aralarında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Gelir düzeyi 749 tl olan ailelerin %83,8’ i,  gelir düzeyi 750-1499 tl 
olanların %82,2’ i ile gelir düzeyi 1500-2249 tl olanları %82,5’ i ve gelir düzeyi 2250 tl ve üzeri olanları ise 
%56,3’ ü ateş yükseldiğinde kamu kuruluşuna başvurdukları belirlenmiştir(p=0,042,p<0,05).

Gelir düzeyi 749 tl olan ailelerin %51,4’ü, gelir düzeyi 750-1499 tl olanların %73,3’ü, gelir düzeyi 1500-
2249 tl olanların %86,0’sı ve gelir düzeyi 2250 tl ve üzeri olanları ise %93,8’nin evde derecelerinin olduğu 
belirlenmiştir (p=0,001,p<0,05).
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SONUÇ

Araştırmanın yapıldığı tarihlerde çocuk acil kliniğine yüksek ateş şikâyetiyle getirilen çocukların çoğunluğunun 
erkek (%53,5) ve 0-3 yaş (%49) olduğu belirlenmiştir. Celasin ve ark. (2008) yaptığı çalışmada da yüksek 
ateş şikâyetiyle hastaneye başvuran çocukların çoğunluğunun erkek olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni tam 
olarak bilinmemektedir. 

Çocuklarda hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir sağlık sorunu olan yüksek ateş, özellikle küçük 
çocuklarda hızlı ve dehidratasyon, kalp yetmezliği gibi sağlık sorunlarına neden olabilen önemli bir sorunudur 
(Celasin ve ark. (2008)). Benzer şekilde katılımcıların çoğunluğu  (%86.5) çocuklarda yüksek ateşin önemli 
bir sorun olduğunu ifade etmiştir. 

Annelerin ateş ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde %53,0’ ı ateş yükseldiğini dereceyle ölçerek, %41,5’ 
nun ise elle dokunarak yüksek ateşi anladıklarını ifade etmişlerdir. %66,0’ sının ateşi koltuk altından ölçtükleri, 
%92,5’ unun ateşi 1-3 saat sıklıkta ölçtükleri, %46,5’unun ateş yükselince ilk yaptığı giysileri çıkarmak olduğu 
belirlenmiştir. Çiftçi ve Beklen (2013)  yaptığı çalışmada annelerin çocukları ateşlendiğinde yaptıkları ilk 
uygulamalar arasında çocuklarının giysilerini çıkarma (%34.4) olurken %33.9’un ılık kompres uygulama ve 
ılık duş aldırma olduğunu saptamıştır. Yiğit ve ark. (2003) yaptığı çalışmada ise ateş yükseldiğinde ilk olarak 
yapılan uygulama ılık uygulama olarak ön plana çıkmaktadır.

Araştırmada anneler çocuklarında yüksek ateş ile karşılaştıklarında katılımcıların yarıya yakını (%40,0) ateş 
düşürücü olarak iboprofen şurup verdiği, büyük çoğunluğun (%85,5) ateş düşürücüyü doktor reçetesiyle temin 
ettiği, yarısından fazlasının (%53,0) ise ateş düşürücünün dozunu reçeteye göre ayarladıkları belirlenmiştir. 
Araştırma da ayrıca annelerin %7,5’u ateş düşürücünün dozunu dikkat etmediği belirlenmiştir.  Ayrıca, 
annelerin çocuklarında ateş yükselmesi durumunda ateşi düşürebilmek amacıyla %17,5’nun vücuda sirke 
sürdükleri, %2,5’nun kolonya sürdüğü belirlenmiştir. Kılıç ve ark. (2016) yaptığı çalışmada ebeveynlerin ateşi 
düşürmek için soğuk uygulama, ılık su ile duş ve ateş düşürücü gibi yöntemleri tercih ettikleri belirlenmiştir. 
Yapılan başka bir çalışmada ise çocuklarda yüksek ateş durumunda annelerin çoğunlukla ateş düşürücü ilaç 
kullanmalarının yanı sıra ılık kompres uyguladığı, giysilerini çıkardıkları ve hekime başvurma gibi doğru 
uygulanan yöntemlerin dışında annelerin %1’ i çocuklarında ki yüksek ateşi “okuyup, üfleyerek” tedavi 
edileceklerine inandıkları belirlenmiştir (Ayhan ve ark. 1994). 

Bu sonuçlar doğrultusunda, çocukta yüksek ateş şikâyeti ile herhangi bir sağlık kuruluşuna (birinci/ikinci/
üçüncü basamak sağlık kuruluşu) başvuru sırasında görevli sağlık personelinin ailelere yüksek ateşe müdahale 
konusunda eğitimler vermesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Ayhan, B., Tümerdem, Y., İnce, N., (1994). Gecekondu bölgelerinde 0-6 yaş çocukları olan annelerin yüksek 
ateşle ilgili bilgi ve davranışları. IV.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Özet Kitabı, Didim, 413-415.

Kılıç, R., Kendir, Ö.K., Gökay, S.S., Çelik, T., Özkaya,A.K., Yılmaz, H.L., (2016). Çocuklarda Ateş ile İlgili 
Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları. J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 3:76-85.

Yiğit, R., Esenay, F., Şen, E., Serinol, Z. (2003). Annelerin yüksek ateş konusunda bilgi ve uygulamaları. 
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6:48-56.



57

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

Şen Celasin, N., Ergin, D., Atman, Ü. (2008). Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye yatırılan 0-6 yaş grubu 
çocukları olan annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 
315-322.

Karaca Çiftçi, E., Beklen, S. (2014). 0-6 Yaş arası çocuğu olan annelerin ateş ve ateş düşürücüler ile ilgili bilgi 
ve inanışları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11 (2): 83-91.  

Kathleen, A. (1992). Acetaminophen and Ibuprofen: fever control and over dose. Pediatric Nursing, 18: 428. 6. 

Taştan, Y. (2001). Ateşli çocuk ve sepsis. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 
Pediatrik Aciller Sempozyumu, İstanbul, 57-68.

Dalkıran, Y.A. (2007). Annelerin Ateş ve Ateşli Havale İle İlgili Bilgi Düzeyleri. Sağlık  Bakanlığı  Bakırköy  
Dr. Sadi  Konuk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Danışman: Uzm. Dr. Sami Hatipoğlu), İstanbul, 1.

Akbayrak, N., Arslan, F. (1995). Yüksek ateşli çocuğa sahip olan annelerin bilgi ve davranışları. IV.Ulusal 
Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 87–88.

Karwowska, A., Nijssen-Jordan, C., Johnson, D., Davies, H. (2002). Parental and health care provider 
understanding of childhood fever: a canadian perspective. Canadian Journal Of Emergency Medicine, 4: 
394400.

Özer, A., Darendeli, R., Ekerbiçer, H.Ç. (2009). Knowledge and behavior of mothers about body temperatures 
of their children and associated factors. Turkish Journal of Public Health, 7(2): 45-52.



58

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

DERİN DENİZ DEŞARJI PERFORMANS ARTIRIMINDA ÖRDEK GAGA KONTROL VANA 
TEKNOLOJİSİ KULLANIMINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: HİBRİT UYGULAMA

Cemre Belit ÇOBANOĞLU KAYIKCI1, Semih NEMLİOĞLU1, Bilge ÖZDOĞAN1

1
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Avcılar, İstanbul / Türkiye

DERİN DENİZ DEŞARJI PERFORMANS ARTIRIMINDA ÖRDEK GAGA KONTROL 
VANA TEKNOLOJİSİ KULLANIMINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: HİBRİT UYGULAMA 

 
Cemre Belit ÇOBANOĞLU KAYIKCI*1, Semih NEMLİOĞLU1, Bilge ÖZDOĞAN1 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Avcılar, İstanbul / Türkiye 

Öz: Deniz ortamının evsel atıksu boşaltımı kökenli kirlilikten korunması için derin deniz deşarjı ile 
seyreltme yapmak, deniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Evsel 
atıksu derin deniz deşarjı sistemlerinin daha fazla bir seyreltme yapabilmesi için çok delikli difüzörler 
sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek hidrolik performansı olduğu için, derin deniz deşarjı difüzörlerinde 
çoğunlukla ağzı açık deliklerin kullanımı tercih edilmektedir. Sistem çalışmaya başladıktan sonra, 
işletmenin ilk yıllarında derin deniz deşarjına sistemin tam kapasitesinin altında atıksu debisi 
ulaşmaktadır. Hâlbuki difüzörler atıksu ile tam dolu akışa göre tasarlanmaktadırlar. Difüzörlerde tam 
dolu akış sağlanamadığında, deniz suyunun içeri akışı, kısmen veya tamamen tıkanma ve seyreltme 
kapasitesi kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Deniz suyunun difüzör borusuna girmesini 
önlemek için iyileştirme donanımı olarak ördek gaga çek valf (kontrol vanası) (ÖÇV) 
kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, 0,5 m3/s debi kapasitesi ve 30 yıllık proje ömrü için ağzı açık 
dairesel deşarj delikleri ile küçük ölçekli derin deniz deşarjı difüzörleri tasarlanmıştır ve birinci 
seyrelme kapasiteleri belirlenmiştir. Daha sonra, varsayımsal olarak bu difüzörlerin açık deliklerinin 
tamamına (ÖÇV) ve bir kısmına (KÖÇV) ÖÇV ekipmanı monte edilmiştir ve birinci seyrelmeleri 
hesaplanmıştır. Alıcı ortam olarak, yoğunluğu 1025 kg/m3 olan ve deşarj derinliği 10 m ila 50 m 
arasında değişen deniz koşulları seçilmiştir. İncelenen difüzörlerin açık delikli ve ÖÇV ile KÖÇV 
uygulamaları sonrası birinci seyrelmeleri karşılaştırılmıştır. KÖÇV uygulamasının sistemde daha az 
seyrelme değişikliğine neden olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci seyrelme, Çok delikli difüzör, Derin deniz deşarjı, Evsel atıksu bertarafı, 
Ördek gaga kontrol vanası. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Derin deniz deşarjları, evsel veya endüstriyel atıksuların kısmen arıtıldıktan sonra veya arıtılmadan 
alıcı ortama deşarjında (deniz) deşarjında sıklıkla kullanılan deniz dibi boru hattı sistemleridir. 
Çoğunlukla deşarj boru hattı sonundaki çok delikli bir yayıcı (difüzör) kullanılarak deniz suyu 
içerisinde yüksek hız ve kaldırma kuvveti yardımıyla karıştırılıp seyreltilerek, belirlenmiş bir koruma 
bölgesi içerisinde atıksuyun kirletici içeriğinin yasal sınır konsantrasyonun altında kalması sağlanır. 
Deniz deşarjı yayıcılarının seyreltme işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için yayıcının 
atıksuyu sürekli tam dolu akıtmaları gerekmektedir. Tam dolu akışa göre tasarlanan deniz deşarjı 
yayıcılarına tasarlanandan daha az atıksu debisi ulaştığında çeşitli akış ve seyreltme performans 
düşüklükleri ile karşılaşılabilmektedir. 

Türkiye’de başta olmak üzere, özellikle küçük ve orta ölçekli deniz deşarjlarında sıklıkla işletme 
ömrü olarak 30 yıl seçilebilmektedir. 30 yıl sonrasında öngörülen atıksu debilerine ve tam dolu akışa 
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göre tasarlanan derin deniz deşarjı yayıcılarının, çalışmaya başladığı ilk yıldaki atıksu debilerinin 
tasarım debilerinden küçük olması birtakım sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Tasarım debisi ve ilk 
çalışma yılı debisi farklılığı deşarj yapısındaki deliklerin tümünün aktif olarak tam dolu akış prensibi 
ile çalışamamasına yol açmaktadır. Bu durumda, deşarj deliklerinin bir kısmında tam dolu akış 
sağlanırken, bir kısmında ise hiç akış sağlanamamakta ve deşarj deliklerinden içeri ters akış ile alıcı 
ortam suyu girebilmektedir. Deşarj yapısının içerisinde alıcı ortam suyundaki biyolojik aktivitelerden 
veya sürüntü malzemelerinden kaynaklanan kirlilikler ve tıkanmalar meydana gelmektedir. Sonuç 
olarak deşarj yapısı tasarım yılına ulaşamadan çeşitli sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunların 
önüne geçebilmek ve deşarj tesisini korumak için deşarj deliklerine ördek gaga çek-valf (ÖÇV) 
teknolojik ekipmanı takılmaktadır. Elastik bir aparat olan ÖÇV yayıcıda sadece içeriden dışarıya tek 
yönlü bir akış sağlayarak hem deniz suyunun içeri girmesine engel olduğu, hem de atıksu jetlerinde 
2,3 kat daha yüksek hızlar oluşmasına neden olduğu bildirilmiştir (Nemlioglu, 2016). Ancak, atıksu 
jetinin yayıcı boru içinden dışarı çıkış yörüngesi uzadığı için fazladan enerjiye gereksinim duyulacağı 
ve yersel yük kayıplarının seyrelmeyi azaltabileceği de bildirilmiştir (Duer ve Salas, 1998). Son 
yapılan araştırmalarda deşarj deliklerinin tamamına ÖÇV uygulanması sonucu belirli şartlarda 1. 
seyrelme veriminin olumsuz yönde etkilenebildiği de ortaya konulmuştur (Nemlioğlu ve Yılmaz, 
2017). Bu olumsuzlukların önüne geçerek performans artırımı sağlamak ve aynı zamanda yayıcıyı 
korumak için, sadece tesis proje ömrü boyunca yayıcıda tam dolu akışın garanti edilemediği deşarj 
deliklerine ÖÇV takıldığı diğer delikleri ağzı açık dairesel delikler olarak orijinal halinde bırakıldığı 
kısmi ÖÇV (KÖÇV) uygulaması olan hibrit sistem yaklaşımı bu çalışmada değerlendirilmiştir. 

AMAÇ  

Bu çalışma ile derin deniz deşarjlarındaki deşarj deliklerine ÖÇV teknolojisi uygulanması sonrası 1. 
seyrelme veriminde meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve difüzörü ters akış 
koşullarından korumak için yeni bir hibrit sistem yaklaşımı sunmak amaçlanmaktadır. 

KAPSAM 

Evsel atıksu deşarj eden, deniz tabanına yatay yerleştirildiği varsayılan, kalın et kalınlıklı boruda 
açılmış keskin kenarlı ve ağzı açık dairesel delikleri olan bir dizi yayıcı tasarımı bu çalışma 
kapsamında teorik olarak gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan yayıcıların deliklerine ÖÇV ve KÖÇV 
uygulanması (hibrit yaklaşım) ile oluşan birinci seyrelme değerleri hesaplanarak sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Tüm bunlara ek olarak, çalışma kapsamında tasarruf hesabı yapılarak hibrit 
yaklaşımın kullanılması ile maliyetteki yüzdesel değişimler belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, evsel atıksu deşarj eden, deniz tabanına yatay yerleştirildiği varsayılan, kalın et 
kalınlıklı boruya açılmış keskin kenarlı ve ağzı açık d=0,15m çaplı dairesel delikleri olan 5 ayrı derin 
deniz deşarjı yayıcısı tasarlanmıştır. Bu yayıcıların deliklerinin tamamına ördek gaga çek valf (ÖÇV) 
takılması ve kısmen ördek gaga çek valf (KÖÇV) takılması durumlarında, birinci seyrelme 
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değerlerinde oluşabilecek farklılıklar araştırılmış ve bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Tasarımların 
gerçekleştirilmesinde, deniz seviyesinin altında 10 metre ile 50 metre arası deşarj derinliği (H), 
durgun ve tabakasız koşullarda 1025 kg/m3 alıcı ortam yoğunluğu (a), 30 yıl tesis kullanım ömrü (t) 
ve 1000 kg/m3 atıksu yoğunluğu (ρ0) seçilmiştir. Darcy-Weisbach sürtünme katsayısı (f) 0,02 
değerinde olup sabit kabul edilmiştir; ardışık deşarj delikleri arası mesafe (s) 5m ve kıyıdan yayıcıya 
kadar olan ana boru hattı uzunluğu Lana=1500m seçilmiştir. 

Yayıcıların t=30 yıl tesis kullanım ömrü için yayıcı iç hidrolik hesaplamaları belirli yaklaşımlar 
kullanılarak belirlenmiştir. Dairesel delikli (DD) yayıcıların iç hidrolik hesaplamalarında “Keskin 
Kenarlı Hidrolik Hesap Parametresi” kullanılmıştır (Rawn ve diğ., 1960 ile Nemlioğlu, 2015). 
Yayıcının her bir deliğine takılan ördek gaga çek valflerden çıkan jetlerin hızı (uj), DD’ e göre 
değişiklik gösterdiğinden Lee vd. çalışmalarında farklı çapları (0,15-0,2-0,3m) deneyerek yeni bir 
hidrolik karakteristik yaklaşım ortaya koymuşlardır (Lee ve diğ., 1998). Bu yaklaşım kullanılarak 
ÖÇV‘li yayıcıların iç hidrolik hesaplamaları tamamlanmıştır. KÖÇV’li yayıcının iç hidrolik hesabı 
yapılırken DD hesabında bulunan yayıcı delik çapları değiştirilmemiştir. KÖÇV’ li yayıcıda, t=0 
yıldaki DD hesabında çalışmayan ve tam dolu akış olmayan deliklere ÖÇV takılmıştır. Daha sonra 
yayıcı iki kısma ayrılarak birinci kısım DD yaklaşımına göre tasarlanmış, ikinci kısmı ise ÖÇV 
yaklaşımına göre tasarlanmıştır. Bu tasarım yapılırken birinin son enerjisi diğerinin başlangıç enerjisi 
olarak alınmıştır. DD kısmından ÖÇV kısmına geçişteki yük kaybı da hesaplara dahil edilmiştir. 

Yayıcının çalışmaya başladığı ilk yıldaki atıksu debisini hesaplayabilmek için “İller Bankası 
Yönetmeliği”’ nde belirlenen nüfus hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede 30 yıl önceki nüfus 
miktarları hesaplanarak, 30 yıl önceki atıksu debilerine (Q0) ulaşılmıştır. Sonrasında, DD’ li yayıcının 
t=0 yıl başlangıç iç hidrolik hesaplarını yapabilmek için, t=30 yıl için belirlenen ana boru çapları (D), 
ana boru içerisindeki akışkan hızları (V) ve ana boru uzunluğu (Lana) ele alınarak yük kayıpları (hf) 
hesaplanmıştır. Yayıcıların son deliklerindeki enerji miktarları (EN) ile yük kayıpları toplanarak 
toplam enerji (ET) elde edilmiştir. t=0 yıl için bulunan debi değerlerinden (Q0) yola çıkılarak 
başlangıç yılındaki yük kayıpları hesaplanmıştır. Bu yük kayıpları toplam enerjiden çıkarılarak t=0 
yıl için enerji değerleri elde edilmiş ve başlangıçtaki çalışan delik sayıları (NA) belirlenmiştir. ÖÇV’ 
li yayıcının t=0 yıl başlangıç iç hidrolik hesabında, t=0 yıldaki DD’ li yayıcı için bulunan enerji 
değerleri t=0 yıl ÖÇV’ li yayıcı için de aynı şekilde alınarak, t=30 yıl ÖÇV hesaplarında sağlanmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra çalışan ÖÇV’ li delik sayısı (NÖA) belirlenmiştir. KÖÇV’ li yayıcının t=0 
yıl başlangıç iç hidrolik hesabında, t=0 yıldaki DD’ li yayıcıda çalışan delik sayıları belirlendikten 
sonra tam dolu akış olmayan ve çalışmayan DD’ li deliklerin tümüne ÖÇV takılmıştır. Bu duruma 
göre yayıcı iki kısma ayrılarak hidrolik hesapları yapılmıştır. Birinci kısım DD hesabına göre 
tasarlanmış, ikinci kısım ise ÖÇV hesabına göre tasarlanmıştır. DD kısmından ÖÇV kısmına 
geçişteki yük kaybı da hesaplara dahil edilmiştir. 

Bu çalışmada, birinci seyrelme değerlerinin hesaplanmasında Fan ve Brooks’ un geliştirdiği “Durgun 
alıcı ortamda yatay açıyla deşarj edilen çizgisel jetlerin birinci seyrelmesi” yaklaşımı esas alınmıştır 
(Fan ve Brooks, 1969). DD birinci seyrelme hesaplamalarında olduğu gibi ÖÇV birinci seyrelme 
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değerlerinde oluşabilecek farklılıklar araştırılmış ve bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Tasarımların 
gerçekleştirilmesinde, deniz seviyesinin altında 10 metre ile 50 metre arası deşarj derinliği (H), 
durgun ve tabakasız koşullarda 1025 kg/m3 alıcı ortam yoğunluğu (a), 30 yıl tesis kullanım ömrü (t) 
ve 1000 kg/m3 atıksu yoğunluğu (ρ0) seçilmiştir. Darcy-Weisbach sürtünme katsayısı (f) 0,02 
değerinde olup sabit kabul edilmiştir; ardışık deşarj delikleri arası mesafe (s) 5m ve kıyıdan yayıcıya 
kadar olan ana boru hattı uzunluğu Lana=1500m seçilmiştir. 

Yayıcıların t=30 yıl tesis kullanım ömrü için yayıcı iç hidrolik hesaplamaları belirli yaklaşımlar 
kullanılarak belirlenmiştir. Dairesel delikli (DD) yayıcıların iç hidrolik hesaplamalarında “Keskin 
Kenarlı Hidrolik Hesap Parametresi” kullanılmıştır (Rawn ve diğ., 1960 ile Nemlioğlu, 2015). 
Yayıcının her bir deliğine takılan ördek gaga çek valflerden çıkan jetlerin hızı (uj), DD’ e göre 
değişiklik gösterdiğinden Lee vd. çalışmalarında farklı çapları (0,15-0,2-0,3m) deneyerek yeni bir 
hidrolik karakteristik yaklaşım ortaya koymuşlardır (Lee ve diğ., 1998). Bu yaklaşım kullanılarak 
ÖÇV‘li yayıcıların iç hidrolik hesaplamaları tamamlanmıştır. KÖÇV’li yayıcının iç hidrolik hesabı 
yapılırken DD hesabında bulunan yayıcı delik çapları değiştirilmemiştir. KÖÇV’ li yayıcıda, t=0 
yıldaki DD hesabında çalışmayan ve tam dolu akış olmayan deliklere ÖÇV takılmıştır. Daha sonra 
yayıcı iki kısma ayrılarak birinci kısım DD yaklaşımına göre tasarlanmış, ikinci kısmı ise ÖÇV 
yaklaşımına göre tasarlanmıştır. Bu tasarım yapılırken birinin son enerjisi diğerinin başlangıç enerjisi 
olarak alınmıştır. DD kısmından ÖÇV kısmına geçişteki yük kaybı da hesaplara dahil edilmiştir. 

Yayıcının çalışmaya başladığı ilk yıldaki atıksu debisini hesaplayabilmek için “İller Bankası 
Yönetmeliği”’ nde belirlenen nüfus hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede 30 yıl önceki nüfus 
miktarları hesaplanarak, 30 yıl önceki atıksu debilerine (Q0) ulaşılmıştır. Sonrasında, DD’ li yayıcının 
t=0 yıl başlangıç iç hidrolik hesaplarını yapabilmek için, t=30 yıl için belirlenen ana boru çapları (D), 
ana boru içerisindeki akışkan hızları (V) ve ana boru uzunluğu (Lana) ele alınarak yük kayıpları (hf) 
hesaplanmıştır. Yayıcıların son deliklerindeki enerji miktarları (EN) ile yük kayıpları toplanarak 
toplam enerji (ET) elde edilmiştir. t=0 yıl için bulunan debi değerlerinden (Q0) yola çıkılarak 
başlangıç yılındaki yük kayıpları hesaplanmıştır. Bu yük kayıpları toplam enerjiden çıkarılarak t=0 
yıl için enerji değerleri elde edilmiş ve başlangıçtaki çalışan delik sayıları (NA) belirlenmiştir. ÖÇV’ 
li yayıcının t=0 yıl başlangıç iç hidrolik hesabında, t=0 yıldaki DD’ li yayıcı için bulunan enerji 
değerleri t=0 yıl ÖÇV’ li yayıcı için de aynı şekilde alınarak, t=30 yıl ÖÇV hesaplarında sağlanmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra çalışan ÖÇV’ li delik sayısı (NÖA) belirlenmiştir. KÖÇV’ li yayıcının t=0 
yıl başlangıç iç hidrolik hesabında, t=0 yıldaki DD’ li yayıcıda çalışan delik sayıları belirlendikten 
sonra tam dolu akış olmayan ve çalışmayan DD’ li deliklerin tümüne ÖÇV takılmıştır. Bu duruma 
göre yayıcı iki kısma ayrılarak hidrolik hesapları yapılmıştır. Birinci kısım DD hesabına göre 
tasarlanmış, ikinci kısım ise ÖÇV hesabına göre tasarlanmıştır. DD kısmından ÖÇV kısmına 
geçişteki yük kaybı da hesaplara dahil edilmiştir. 

Bu çalışmada, birinci seyrelme değerlerinin hesaplanmasında Fan ve Brooks’ un geliştirdiği “Durgun 
alıcı ortamda yatay açıyla deşarj edilen çizgisel jetlerin birinci seyrelmesi” yaklaşımı esas alınmıştır 
(Fan ve Brooks, 1969). DD birinci seyrelme hesaplamalarında olduğu gibi ÖÇV birinci seyrelme 

hesaplamalarında da aynı yaklaşım ÖÇV’ ye ait değişkenler (uj; ÖÇV jet hızı vb.) ile hesaplanmıştır. 
KÖÇV birinci seyrelme hesaplamalarında ise, KÖÇV hidrolik hesaplarında olduğu gibi yayıcı iki 
kısma ayrılarak gerçekleştirilmiştir. DD olan kısımların seyrelmesi (SD) ve ÖÇV olan kısımların 
seyrelmesi (SÖ) ayrı ayrı belirlenmiş ve aşağıda verilen denkleme (1) göre genel KÖÇV seyrelmeleri 
(SK) hesaplanmıştır. 

𝑆𝑆𝐾𝐾 =
(𝑆𝑆𝐷𝐷. 𝑁𝑁𝐷𝐷) + (𝑆𝑆Ö. 𝑁𝑁Ö)

(𝑁𝑁𝐷𝐷 + 𝑁𝑁Ö)                                                          (1) 

KÖÇV yaklaşımı benimsendiğinde, ördek gaga çek valf maliyetinden elde edilebilecek olan yüzdesel 
tasarruf denklem 2 ile belirlenmiştir. Burada, T; Tasarrufu (%), ND; KÖÇV’ li yayıcıdaki dairesel 
delik sayısını ve NT: KÖÇV’ li yayıcıdaki toplam delik sayısını ifade etmektedir. 

𝑇𝑇 = 𝑁𝑁𝐷𝐷
𝑁𝑁𝑇𝑇

. 100                                                                    (2) 

BULGULAR 

30 yıl proje ömrü için, Q=0,5m3/s debi kapasiteli, a=1025kg/m3 alıcı ortam yoğunluğunda, H=10-
50m aralığı deşarj derinliklerinde 5 adet ağzı açık DD’ li yayıcı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu 
yayıcılara ÖÇV ve KÖÇV uygulanmıştır. DD, ÖÇV ve KÖÇV uygulamalarının tasarım parametreleri 
ve KÖÇV uygulaması sonrası ÖÇV maliyetinde elde edilebilecek olan tasarruf oranları Tablo 1’ de 
özetlenmiştir. 

Tablo 1. 0,5m3/s debi kapasiteli yayıcı tasarımlarının proje sonundaki parametrelerinin özeti 

Delik Tipi: DD ÖÇV KÖÇV 

Yayıcı EN H ρa u N uj NÖ NÖA u uj NTA ND NÖ NÖA T 
No (m) (m) (kg/m3) (m/s)   (m/s)     (m/s) (m/s)         (%) 

Y01 1,12 10 1025 3,31 9 6,48 9 7 3,43 6,46 8 2 7 6 22,22 
Y02 1,37 20 1025 3,68 8 7,15 8 7 3,78 7,15 7 2 6 5 25,00 
Y03 1,62 30 1025 4,02 8 7,81 8 6 4,12 7,79 6 2 6 4 25,00 
Y04 1,86 40 1025 4,33 7 8,36 7 6 4,40 8,35 6 2 5 4 28,57 

Y05 2,11 50 1025 4,62 7 8,92 7 5 4,70 8,91 6 2 5 4 28,57 
 

Tablo 1’ de gösterildiği gibi KÖÇV uygulaması ile ÖÇV kullanımında %22,22 ila %28,57 aralığında 
tasarruf edildiği belirlenmiştir. Ek olarak, ÖÇV ve KÖÇV uygulamalarında aktif çalışan delik sayıları 
detaylı olarak belirlenmiştir. Şekil 1’ de proje sonu ve başlangıcı için Y05 No’ lu yayıcıların ve atıksu 
jetlerinin plan görünümleri verilmiştir.  
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Şekil 1 incelendiğinde, proje başlangıcında DD’ li yayıcıda tam dolu akış olmayan ve hiç akış 
olmayan deliklere ÖÇV takılmasıyla 3.sıradaki KÖÇV’li yayıcılar tasarlanmıştır. Tasarlanan 
yayıcıların proje sonundaki seyrelme değerleri ve seyrelme karşılaştırmaları Tablo 2’ de 
özetlenmiştir. 

Tablo 2. 0,5m3/s debi kapasiteli yayıcı tasarımlarının proje sonundaki seyrelme değerleri ve 
seyrelme karşılaştırmaları 

Delik Tipi: DD ÖÇV KÖÇV KÖÇV-DD KÖÇV-ÖÇV 

Yayıcı EN H ρa S S S ∆S ∆S ∆S ∆S 
No (m) (m) (kg/m3)     (%)  (%) 

Y01 1,12 10 1025 60,46 69,31 67,03 6,58 10,88 -2,27 -3,28 
Y02 1,37 20 1025 98,09 105,02 102,57 4,48 4,57 -2,45 -2,33 
Y03 1,62 30 1025 137,46 136,06 135,62 -1,84 -1,34 -0,44 -0,33 
Y04 1,86 40 1025 172,19 164,38 166,30 -5,89 -3,42 1,93 1,17 
Y05 2,11 50 1025 202,02 190,81 194,06 -7,96 -3,94 3,24 1,70 

 
KÖÇV uygulamasının yayıcının orijinal hali olan dairesel deşarj deliği (DD) kullanımına göre 
karşılaştırılması yapıldığında, 30 yıl proje ömrü sonunda 0,5m3/s debi kapasitesi için birinci seyrelme 
değerlerinin DD’ de 60,46 ila 202,02 aralığında, ÖÇV’ de 69,31 ila 190,81 aralığında ve KÖÇV’ de 
67,03 ila 194,06 aralığında olduğu belirlenmiştir. Dairesel deşarj deliklerine KÖÇV uygulaması 
sonucunda seyrelmedeki farklılığın (S) -7,96 ila 6,58 ve yüzdesel seyrelme farkının (S %) -3,94 
ila 10,88 aralıklarında değiştikleri belirlenmiştir. KÖÇV’ nin seyrelme bakımından DD’ ye göre daha 
üstün olduğu durum, deşarj derinliğinin küçük olduğu durum iken, bu üstünlüğün tersine döndüğü 
durum ise deşarj derinliğinin büyük değerler aldığı kısımlarda görülmüştür. ÖÇV uygulaması ile 

    a     b  

Şekil 1. a) Proje sonu (t=30 yıl) için Y05 No’ lu yayıcıların plan görünümü, b) Proje başlangıcı 
(t=0 yıl) için Y05 No’ lu yayıcıların plan görünümü (Delik tipine göre yukarıdan aşağıya 
sırasıyla DD, ÖÇV, KÖÇV) 
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Şekil 1 incelendiğinde, proje başlangıcında DD’ li yayıcıda tam dolu akış olmayan ve hiç akış 
olmayan deliklere ÖÇV takılmasıyla 3.sıradaki KÖÇV’li yayıcılar tasarlanmıştır. Tasarlanan 
yayıcıların proje sonundaki seyrelme değerleri ve seyrelme karşılaştırmaları Tablo 2’ de 
özetlenmiştir. 

Tablo 2. 0,5m3/s debi kapasiteli yayıcı tasarımlarının proje sonundaki seyrelme değerleri ve 
seyrelme karşılaştırmaları 

Delik Tipi: DD ÖÇV KÖÇV KÖÇV-DD KÖÇV-ÖÇV 

Yayıcı EN H ρa S S S ∆S ∆S ∆S ∆S 
No (m) (m) (kg/m3)     (%)  (%) 

Y01 1,12 10 1025 60,46 69,31 67,03 6,58 10,88 -2,27 -3,28 
Y02 1,37 20 1025 98,09 105,02 102,57 4,48 4,57 -2,45 -2,33 
Y03 1,62 30 1025 137,46 136,06 135,62 -1,84 -1,34 -0,44 -0,33 
Y04 1,86 40 1025 172,19 164,38 166,30 -5,89 -3,42 1,93 1,17 
Y05 2,11 50 1025 202,02 190,81 194,06 -7,96 -3,94 3,24 1,70 

 
KÖÇV uygulamasının yayıcının orijinal hali olan dairesel deşarj deliği (DD) kullanımına göre 
karşılaştırılması yapıldığında, 30 yıl proje ömrü sonunda 0,5m3/s debi kapasitesi için birinci seyrelme 
değerlerinin DD’ de 60,46 ila 202,02 aralığında, ÖÇV’ de 69,31 ila 190,81 aralığında ve KÖÇV’ de 
67,03 ila 194,06 aralığında olduğu belirlenmiştir. Dairesel deşarj deliklerine KÖÇV uygulaması 
sonucunda seyrelmedeki farklılığın (S) -7,96 ila 6,58 ve yüzdesel seyrelme farkının (S %) -3,94 
ila 10,88 aralıklarında değiştikleri belirlenmiştir. KÖÇV’ nin seyrelme bakımından DD’ ye göre daha 
üstün olduğu durum, deşarj derinliğinin küçük olduğu durum iken, bu üstünlüğün tersine döndüğü 
durum ise deşarj derinliğinin büyük değerler aldığı kısımlarda görülmüştür. ÖÇV uygulaması ile 

    a     b  

Şekil 1. a) Proje sonu (t=30 yıl) için Y05 No’ lu yayıcıların plan görünümü, b) Proje başlangıcı 
(t=0 yıl) için Y05 No’ lu yayıcıların plan görünümü (Delik tipine göre yukarıdan aşağıya 
sırasıyla DD, ÖÇV, KÖÇV) 

KÖÇV uygulaması arasındaki seyrelme farklılığının (S) -2,45 ila 3,24 ve yüzdesel seyrelme farkının 
(S %) -3,28 ila 1,70 aralıklarında değişim gösterdikleri belirlenmiştir. Deşarj derinliğinin büyük 
olduğu durumlarda KÖÇV uygulaması ÖÇV uygulamasına göre üstünlük gösterirken, deşarj derinliği 
azaldıkça bu durum tersine dönmektedir.  Şekil 2’ de, deşarj derinliği H’ ye bağlı olarak EN-ΔS (%) 
değişimi ve Şekil 3’ de aynı yayıcılar için KÖÇV ile DD ve ÖÇV seyrelmelerinin karşılaştırılması 
verilmiştir. 

Şekil 2’ deki eğriler ve Şekil 3’ deki göstergeler soldan sağa sırasıyla H=10m, 20m, 30m, 40m ve 
50m parametrelerine bağlı olarak düzenlenmiştir. Şekil 2 incelendiğinde, deşarj derinliğinin 
artmasına bağlı olarak aynı atıksu debi kapasitesindeki EN değerlerinin de arttığı görülmüştür. Şekil 
3 incelendiğinde ise, SKÖÇV-SDD; R2=0,9997 ve SKÖÇV-SÖÇV; R2=0,9998 korelasyon ile doğrusal bir 
eğilim gösterdikleri belirlenmiştir. Buna ek olarak, deşarj derinliğine bağlı delik tipinin seyrelme 
miktarları üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. DD ile KÖÇV karşılaştırıldığında küçük deşarj 
derinliklerinde Hibrit uygulamanın (KÖÇV) üstün olduğu belirlenmiştir. Bunun aksine, ÖÇV ile 
KÖÇV karşılaştırıldığında ise, büyük deşarj derinliklerinde Hibrit uygulamanın (KÖÇV) üstün 
olduğu belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, kalın et kalınlıklı boruda bir en kesitte bir adet keskin kenarlı ağzı açık dairesel delikleri 
olan derin deniz deşarjı yayıcılarına ÖÇV ve KÖÇV uygulamaları yapılmıştır. Proje ömrü boyunca 
işletme aşamalarına bağlı olarak atıksu debilerindeki değişimin yayıcıda neden olabileceği tıkanıklık 
gibi olumsuzlukların önlenmesinde bir rehabilitasyon yöntemi olarak ÖÇV uygulamasının belirli 
şartlar altında tesisi koruyabileceği önceki çalışmalarda ortaya konulmuştur (Nemlioğlu ve Yılmaz, 
2017). Ancak, tesisin işletme aşamalarında daima dolu akması öngörülen yayıcı deliklerine ÖÇV 
takılmadığı Hibrit uygulamasının (KÖÇV) yapılmasının bir alternatif rehabilitasyon yöntemi olduğu 
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bu çalışma sonucunda ortaya konulmuştur. Böylece, kullanılan ÖÇV sayısından maksimum %28,57 
tasarruf edilerek, belirli durumlarda KÖÇV uygulandığında ÖÇV seyrelmelerinden maksimum 
%1,70, DD seyrelmelerinden maksimum %10,88 daha yüksek birinci seyrelme elde edilebildiği bu 
çalışmada belirlenmiştir. 

SİMGE ve KISALTMA LİSTESİ 

Simgeler 
 
d : Delik çapı  
Dn : Yayıcı enkesit çapı 
EN : Yayıcının son deliğindeki enerji 
ET : Toplam enerji 
f : Darcy-Weisbach sürtünme katsayısı 
H : Deşarj derinliği  
hf : Sürekli yük kaybı  
L : Yayıcı uzunluğu 
Lana : Ana boru uzunluğu 
N : Delik sayısı 
NA : Aktif delik sayısı 
ND : Dairesel delik sayısı 
NK : Kısmen ördek gaga çek-valfli delik sayısı 
NÖ : Ördek gaga çek-valfli delik sayısı 
NÖA : Ördek gaga çek-valfli aktif delik sayısı 
NT : Toplam delik sayısı 
NTA : Toplam aktif delik sayısı 
s :Ardışık deşarj delikleri arası uzaklık 
SD : Dairesel delikli kısmın birinci seyrelmesi 
SK : KÖÇV genel birinci seyrelmesi 
SÖ : ÖÇV kısmın birinci seyrelmesi 
t : Tesis kullanım ömrü 
T : Tasarruf 
V : Ana borudaki akışkanın hızı 
Q30 : Proje sonunda hedeflenen debi miktarı 
Q0 : Proje başlangıcında hesaplanan debi miktarı 
u : Dairesel delikteki jetin hızı 
uj : Ördek gaga çek-valfteki jetin hızı 
ΔS : Seyrelme farkı 
ρa : Alıcı ortam yoğunluğu 
ρ0 : Atıksu yoğunluğu 
 

Kısaltmalar 
DD : Kalın et kalınlıklı boruda açılmış keskin kenarlı dairesel delik  
KÖÇV : Kısmen ördek gaga çek-valf  
ÖÇV : Ördek gaga çek-valf  
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MODIFIED MULTI-CATEGORY DIGITAL LEARNING NETWORKS FOR RED BLOOD CELL 
CONTROL

Mark MORİTZ

Germany

Abstract: Introduction:  This article reports research on the classification of red blood cells by using multi-
category digital learning networks. In particular, this method is an effective solution for rural and remote pati-
ents to provide health services at low cost. In this study, n-beam based pattern classifier using digital learning 
networks (DLN) technique was used. The n-tuple technique proposed by Bledsoe and Browning in 1959 is 
one of the oldest memory-based techniques for pattern recognition. Later in 1968, hardware implementation 
was introduced by Alexander and Albrow by using storage elements models (RAM). Afterwards, several di-
gital learning network systems were developed. The digital learning network offers an alternative approach to 
neural network design. It is often referred to as (RAM Based Architectures) or (Weightless Neural Networks) 
because its neurons can often be implemented by the RAM node that enters and subtracts binary values without 
weight between nodes. The system presented in this article meets the requirements of simplicity and efficiency, 
making it attractive for practical use today in industrial and medical settings. Many parameters that affect the 
recognition rate have been investigated in detail. These parameters are provided to ensure system optimization 
and an increase in system performance. A modification method of Feedback Digital Learning Network, which 
is a healing process of Digital Learning Network, has been applied. The results showed that high performance 
(96.6% correct, 2.2% rejection and 1.1% error) can be obtained by providing evidence of the validity of the 
proposed technique.

Keywords: Pattern Recognition, Digital Learning Network, Red Blood Cells, Morphological Operation
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SOME PROPERTIES OF SELF-COMPACTING CONCRETE BY USING DIFFERENT TYPES OF 
LOCAL ROCKS AS COARSE AGGREGATE

Badraan EL-TOURE

Iraq

Abstract: Introduction:  In this study, it is planned to obtain SCC from locally available materials according 
to the properties (workability measurements) of concrete. The main reason to investigate and examine the use 
of alternative coarse aggregates is alternatively the continuous use of traditional coarse aggregate (gravel), 
which may result in reducing or executing the use of natural resources in the quarry in Iraq and other countries. 
Self-Compacting Concrete (SCC) is a new type of concrete with high flow capability, transition capability and 
stability. This research aims to investigate the properties of SCC produced using locally available materials 
and to examine the impact of using them. As coarse aggregates such as quartzite, dolomite and limestone, 50% 
and 100% of traditional rocks are traditional coarse aggregate (gravel). SCC mixtures prepared with full and 
50% quartzite replacement give higher compressive strength, split strength, bending strength and ultrasonic 
impact rate compared to the gravel containing the increase percentage (11.9%), (9.5%), (12.4%). On the other 
hand, concretes prepared with full and 50% dolomite replacement have been found to provide lower comp-
ressive strength, split strength, bending strength and ultrasonic pulse rate compared to the mixture containing 
gravel. Percent reduction changes completely at (10.3%), (4.8%), (5.9%) and (1.2%) respectively. In addition, 
for both full and 50% replacement; limestone exhibits the same dolomite behavior, but has higher percentages 
(24.2%), (33.3%), (27.1%) and (3.6%). While normal strength concrete made with basalt and gravel gives 
similar compressive strength, limestone concrete has reached a slightly higher strength. When used in high 
strength concrete, crushed basalt and limestone provide higher tensile strength than aggregate.

Keywords: Self Compacting Concrete, Flow Capability, Local Rocks, Quartzite



69

ÖZET SÖZEL METİNLER

BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE FLAT PLATE WITH EMBEDDED BEARING PLATE

Amanet DAURENEV

Kazakhstan

Abstract: Introduction: This study provides an experimental study on the effect of embedded cutting head re-
inforcement (steel plate) on the piercing shear strength of reinforced concrete plates. A cutting head was made 
using a steel plate with reinforcements with four-side T sections; the reinforcements are made with two lines 
welded to the stretching face of the plates. The main variables examined are the dimensions and thickness of 
the steel plate (used as punching resistance). The results show that in case of failure, the final load capacity 
increases compared to the reference plate (16.48%). In addition, the piercing shear stress decreases approxi-
mately 29.24% below the reference plate. The flat plate structure is a plate and column structure consisting of 
a horizontal and smooth depth plate that transfers loads directly to the columns without beams or capital letters 
or drop panels. This system is an economical and widely used form for multi-storey residential buildings, espe-
cially for hotels, motels, apartments, hospitals and dormitories condominiums, car parks and office buildings. 
The critical problem in the design of the concrete flat plate is the concentration of shear stresses around the 
column plate connection, which can cause sudden stapling breaks at loads well below the slope strength of 
the column. If the design of a slab is sufficient for bending but not sufficient for drilling scissors and it is not 
desired to increase the depth of the entire slab or use higher concrete strength, a cutting head is a separately 
identifiable structure embedded in the concrete at the junction and thus spreads the load of the ground onto the 
respective column and thus vertical reduces the influence of forces; that is, it decreases the stress in the slab 
concrete by increasing the critical drilling scissors perimeter around the column.

Keywords: Punching Shears, Reinforced Concrete Flat Plate, Steel Plate
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ANTI-COLLISION SYSTEM RECOMMEDDED FOR DRIVERLESS VEHICLES

Lisandro LANDINO

Italy

Abstract: Introduction: Avoiding collisions is an important issue in many of the transportation systems and 
many other applications in driverless vehicles because it is very important to have an active collision avoidance 
system, since only the car will move and an assistant driver is absent. The objectives of collision avoidance 
systems are to monitor any objects to prevent or reduce a collision with the help of sensors and radars, with 
the aim of monitoring the objects of possible collision risks. Car accidents have become quite common today. 
After the reviews, the results indicated that most of these accidents occurred because the drivers could not stop 
the car at the right time. Sometimes pedestrians do not cross the road at the right time. Researchers discovered 
that about 35 percent of people die from death, 98 percent die from fatal traffic accidents. Many auto indust-
ries have proposed an AI system in vehicles to reduce accidents, and this is considered to be the backbone of 
the auto drive car. However, this system is complex and broad. That’s why; ordinary people are still at risk 
of accident. The system recommended for driverless vehicles is simulated with small Miniatures and Matlab, 
modeled and mounted in Arduino. Safe and collision-free travel is very important in modern society. It is also 
an important issue in driverless industrial procedures. In aviation and naval applications, radar-based assis-
tance systems prevent collisions and have been used in traditional cars for many years. Currently, collision 
avoidance (CA) systems are beginning to appear in driverless automotive applications in automobile-powered 
cars. The problem with the design of the CA system is how to balance the efficiency of collision avoidance in 
automatic drive to the risk of false alarms. Driverless automotive applications raise numerous issues; intensive 
traffic causing complex scenarios with various moving targets (including traffic with or without driver) can qu-
ickly change the dynamic capabilities of a car, for example tire-road friction can vary greatly from one moment 
to another, which means that the decision to be taken is not traffic related, because many other factors affect 
this decision. This article presents a discussion and proposed system on the general theory of CA decision 
making and its applications in auto-driven driverless automotive systems. Its main focus is on addressing the 
uncertainties of the decision-making process and the way to handle complex scenarios of multiple obstacles. 
In particular, there is a framework for dealing with uncertainty. The approaches presented use various strate-
gies to investigate the group of avoidance maneuvers that can be applied in the driverless environment to find 
an escape route (if any). Some of the new anti-collision decision functions have also been introduced. These 
functions are concerned with a variety of problems, such as the characteristics of suddenly stopped cars and 
the lack of space, determining the best avoidance maneuvers for a continuous acceleration movement model 
and changing obstacle dynamics when the obstacle stops.

Keywords: Auto Running Car, IOT, Avoidance System
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AUTOMATIC TOOL PATH PRODUCTION FOR PARAMETRIC SURFACES

Elmpt Prokhor GENNADIYEVICH

Russia

Abstract: Introduction: In the presented study, a tool path creation algorithm has been proposed and applied. 
The purpose of developing the tool path algorithm is to treat the parametric surface with a certain tolerance 
and card height. The algorithm suggests that the desired parametric surface is divided into several linear parts, 
depending on the desired accuracy of the parametric surface. B-spline technique is used to create the necessary 
data of the parametric surface. After creating the tool path, the cutter motion is simulated to allow it to reduce 
cutting time and cost. The tool path was verified by machining six models on the C-TEK CNC milling mac-
hine. Various tool path strategies are also discussed and compared with the developed algorithm. Processing 
performance includes processing time; dimensional accuracy and surface roughness were measured for the 
final evaluation. A measurement method has been proposed and applied to measure the accuracy of Final3D 
models. A Digital 3D Touch Probe was used. In this study, statistical error evaluation method and similarity 
factor have been applied to show the efficiency of the studies proposed. The results showed that the similarity 
factor of the proposed studies was (87.6%) for one model and (85.9%) (89.6%) for other models respectively. 
Matlab (v.7.1), UG-NX8.5 and VERCUT software were used for application in this study. To compare the 
flexibility of the proposed method, a comparison was made between the proposed method and the UG-NX8. 
Sliding movements on a CNC machine are controlled by motors using a computer program, the part program 
is allowed to be edited and stored in computer memory. A cutting path is a critical task in milling parametric 
surfaces. During the creation of the cutting path, the contact points (CC) following the parametric surface are 
reached. In the cutting path arrangement of the tool, surface topology and tool path parameters should be taken 
into account. Surface topology is defined as the cutter for the pattern and subsequent milling of the surface. 
In parametric face milling, there are two main parameters to be considered on the production path; this is the 
side steps and steps.

Keywords:  B-Spline Technique, Digital 3D-Touch Probe, UG-NX8.5, VERCUT, CNC Milling Machine
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COMPARISON OF STANDING PILE GROUP AND STACKED RAFT PILES

Mitre Nikolaiev VASEV

Bulgaria

Abstract: Introduction: The purpose of this article is to examine the behavior of free-standing pile groups and 
stacked raft piles in clayey beams under axial loading. Raft stacks interaction is also investigated through two 
test sequences. Each of these series contains twelve tests, the two series are performed with the same configu-
ration, spacing, pile size, and unstretched shear strength of the soil, but there is an approximate (20-25 mm) 
gap between the free standing groups. The three-degree unstructured shear strength (cu) of the raft and soil 
surface applied to the piles to compare the behavior of the piles in only two cases is selected and the configu-
ration of the pile groups used in all tests (2 x 2). Two different pile lengths (L) are selected (300 and 450 mm). 
These lengths represent the fineness ratio (L / D) of (10) and (15), respectively, so that the center-to-center 
distance (3D) and (5D) between the used piles (S). The piles quickly settled when the settlements displayed a 
very high stiffness in the initial loading stages until this level at the loading level was about 0.5mm, even for a 
small increase in the load, which means that the friction failed instantly when it overcame the piles. In addition, 
most of the load capacity of the piles is set in motion, corresponding to the pile diameter (5%) (1 - 2 mm). In 
addition, increasing the reduced shear strength (20 to 60 kPa) of the clay has no significant effect on the load 
transfer mechanism of the piles in two cases. The load capacity of the free-standing pile group is approxima-
tely equal to the piles in the case of pile raft, the interaction effect is not significant, so it is recommended to 
apply an efficiency factor (αG) in the design of the pile raft in clay soil when calculating the pile load share.  
Piles are often installed in groups, depending on the connection of the pile head with the soil below, it can be 
divided into two main types; independent groups where the pile head does not come into contact with the soil 
and pile foundations below, and the cover contacts the soil below. Naturally, for both types of pile groups, piles 
are expected to affect each other’s capacity. In the case of raft contacting the underlying soil, the interaction 
between the raft-soil and the pile group depends on several factors, such as the geometry of the beam, raft, soil 
type, pile length and gap between piles. Understanding this interaction is more complex than the free-standing 
pile group, because the raft that touches the ground affects the limiting pressure and makes the interaction 
behavior more complex. Complex interaction can be positive, such as increased group capacity, or negative, 
causing additional compromise.

Keywords: Model Test, Footed Piles, Abutment, Skin Rubbing, Clay
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YAP İŞLET DEVRET (YİD) TİPİ İNŞAAT PROJELERİNDE İMTİYAZ SÜRESİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Ahmet ÇENET, Hande ALADAĞ

Türkiye

Öz: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek için kamunun ihtiyaç duy-
duğu gerekli finansman ihtiyacı, kamu-özel sektör iş birliğinin bir alt modeli olan Yap-İşlet-Devret (YİD) 
modeline olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke olarak ülkemizde artan altyapı ihtiyaçları 
ile birlikte ülkemizin ekonomik büyüme hedefleri de birlikte ele alındığında YİD projeleri inşaat sektörünün 
sürdürülebilir performansının sağlanması açısından önemli bir potansiyel olarak gösterilmektedir. Yatırımcı-
nın, kamuya geri devredilmeden önce, tesisi veya hizmeti ticari olarak kullanma hakkına sahip olduğu zaman 
dilimini tanımlayan imtiyaz süresi, hem kamunun hem de özel sektörün çıkarlarını ve risklerini doğrudan 
etkilediği için YİD projelerinin başarısı için hayati öneme sahiptir. Örneğin; çok uzun bir imtiyaz süresinin 
belirlenmesi özellikle imtiyaz süresi sonunda tesisin ekonomik ömrünün zirvesine ulaşmış olması durumunda 
kamunun zararına sebep olabileceği gibi, imtiyaz süresinin aşırı derecede kısa olması özel sektör yatırımcıları-
nın sermaye yatırımını ve belirli bir kar seviyesine ulaşmak için işletme maliyetlerini geri döndürebilmek için 
tesis kullanıcılarına daha yüksek ücret oranları uygulamalarına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda, YİD inşaat 
projelerde kilit paydaşların hedeflerini dengelemek için optimum bir imtiyaz süresi belirlenebilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bu arka plandan yola çıkarak çalışmanın temel amacı ise; YİD tipi inşaat projelerinde 
optimum imtiyaz süresinin belirlenmesine etki eden faktörlerin tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında YİD 
projelerinin imtiyaz süreleri ile ilgili son on yılda literatürde yer alan çalışmalar taranarak imtiyaz süresinin 
belirlenmesine etki eden faktörler tespit edilmiş, ilgili faktörler sınıflandırılarak bu faktörlerin imtiyaz sahibi 
ve kamu kurumu açısından etkileri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İmtiyaz Dönemi, İmtiyaz Süresinin Etkileyen Faktörler, İnşaat Sektörü, Yap-İşlet-Devret
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YÜKSEK ALEV HIZLARINA SAHİP ENDÜSTRİYEL YAKICILARDA YANMA SONUCU 
OLUŞAN EMİSYONLARIN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZLERİ İLE 

İNCELENMESİ

Barkın KILIÇ, Furkan HAMZAOĞLU, Semih KORKMAZ, Ahmet Selim DALKILIÇ

Türkiye

Öz: Nüfusun dünya genelinde hızla artması ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte artan enerji ihtiyacı dolayı-
sıyla enerji kaynakları her geçen gün insanlığın ihtiyacını karşılayabilmek konusunda daha da yetersiz kalmak-
tadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar ve gelişmeler gerçekleştirilse de, yatırım maliyetleri 
ve bazı durumlarda ihtiyaç duyulan enerjinin büyüklüğü sebebi ile yenilenebilir enerji sistemleri kullanıla-
mamakta ya da yeterli olamamaktadır. Endüstrinin en önemli fonksiyonlarından biri olan enerji tüketimini 
düşürmek bu bağlamda önem arz etmektedir. Bu çalışmada, endüstriyel yakıcılarda enerji verimliliğini arttır-
mak adına, endüstride sıkça karşımıza çıkan 200 kW’lık standart endüstriyel bir yakıcı üzerinde çeşitli uygun 
geliştirmeler yapılarak, yüksek alev hızlarına ulaştırılmıştır. Geliştirilen bu ürün endüstride kendisine yüksek 
hızlı bek adıyla yer edinmiştir. Yüksek hızlı beklerde ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri alev hızlarının 
yüksek olmasıdır. Bu durum, karışım anındaki hava ve gaz hızlarının da yüksek olması anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla karışım anındaki kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli zamanı tanımamaktadır ve 
karışım performanslarını olumsuz etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda ve tasarım sürecinde Solidworks prog-
ramından yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen tasarımlar hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile iç akış analizleri 
sonucunda elde edilen basınç, yoğunluk, hız ve sıcaklık konturleri incelenmiştir. Uygun görülen kontürlere ait 
geometrilerin daha sonra yanma analizleri gerçekleştirilmiş ve gerek alev hızları, gerekse emisyon değerlerin-
de hedeflenen sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada Ar-Ge’si yapılan ürünün, yukarıda bahsi geçen he-
defleri yakalayabilmesi için karışım performansını arttıran bir türbülatör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
akışın tüm noktalarda maksimum homojenlikte olmasını sağlamak için hava ve gaz giriş bölgeleri ve debileri 
gerçekleştirilen analizler sonucunda en uygun şekilde tayin edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar vasıtasıyla karı-
şım performansları maksimum seviyelere çekilmiş ve dolayısıyla sisteme giren yakıtın maksimum miktarda 
yakılması sağlanmıştır. Burada elde edilen avantajlarla birlikte emisyon değerleri olması gereken standartlara 
çekilmiştir. İdeal bir karışma ortamı oluşturulamazsa gaz yanamadan sistemi terk edebilir ve bu da baca atık 
gazında, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Karbon ve azot türevlerinin baca atık gazında 
standartlarca arzu edilen değerlerde olmaması çevreye ve insan sağlığına çok ciddi hasarlar verebilmektedir. 
Ayrıca bu gazlar sera etkisine ve kükürt ve azot oksitler asit yağmurlarına neden olmaktadır. Havada bulunan 
karbon türevlerinin miktarı arttıkça, asidik oluşumlar artacak ve asit yağmurları daha çok görülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Brülör, Endüstriyel Yakıcı, Alev Hızı, NOx, Emisyon, Doğalgaz, Bek 
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DERİN DENİZ DEŞARJI PERFORMANS ARTIRIMINDA ÖRDEK GAGA KONTROL VANA 
TEKNOLOJİSİ KULLANIMINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: HİBRİT UYGULAMA

Cemre Belit ÇOBANOĞLU KAYIKCI, Semih NEMLİOĞLU, Bilge ÖZDOĞAN

Türkiye

Öz: Deniz ortamının evsel atıksu boşaltımı kökenli kirlilikten korunması için derin deniz deşarjı ile seyreltme 
yapmak, deniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Evsel atıksu derin deniz deşarjı 
sistemlerinin daha fazla bir seyrelte yapabilmesi için çok delikli difüzörler sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek 
hidrolik performansı olduğu için, derin deniz deşarjı difüzörlerinde çoğunlukla ağzı açık deliklerin kullanımı 
tercih edilmektedir. Sistem çalışmaya başladıktan sonra, işletmenin ilk yıllarında derin deniz deşarjına sis-
temin tam kapasitesinin altında atıksu debisi ulaşmaktadır. Hâlbuki difüzörler atıksu ile tam dolu akışa göre 
tasarlanmaktadırlar. Difüzörlerde tam dolu akış sağlanamadığında, deniz suyunun içeri akışı, kısmen veya 
tamamen tıkanma ve seyreltme kapasitesi kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Deniz suyunun difüzör 
borusuna girmesini önlemek için iyileştirme donanımı olarak ördek gaga çek valf (kontrol vanası) (ÖÇV) 
kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, 0,5 m3/s debi kapasitesi ve 30 yıllık proje ömrü için ağzı açık dairesel 
deşarj delikleri ile küçük ölçekli derin deniz deşarjı difüzörleri tasarlanmıştır ve birinci seyrelme kapasiteleri 
belirlenmiştir. Daha sonra, varsayımsal olarak bu difüzörlerin açık deliklerinin tamamına (ÖÇV) ve bir kısmı-
na (KÖÇV) ÖÇV ekipmanı monte edilmiştir ve birinci seyrelmeleri hesaplanmıştır. Alıcı ortam olarak, yoğun-
luğu 1025 kg/m3 olan ve deşarj derinliği 10 m ila 50 m arasında değişen deniz koşulları seçilmiştir. İncelenen 
difüzörlerin açık delikli ve ÖÇV ile KÖÇV uygulamaları sonrası birinci seyrelmeleri karşılaştırılmıştır. KÖÇV 
uygulamasının sistemde daha az seyrelme değişikliğe neden olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Seyrelme, Çok Delikli Difüzör, Derin Deniz Deşarjı, Evsel Atıksu Bertarafı, Ör-
dek Gaga Kontrol Vanası
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YÜKSEK HIZLI VE YÜKSEK VERİMLİ ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR TASARIMI

Ezgi TANTEKİN, Atiye Hülya OBDAN

Türkiye

Öz: Asenkron motorlar günümüzde sanayi tesislerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Asenkron 
motorların diğer motorlara oranla daha fazla tercih edilme sebepleri arasında düşük maliyeti ve basit yapıda 
oluşu yer alır. Avantajlarının yanı sıra asenkron motorlar yüksek yol verme akımı gibi bir dezavantaja da sa-
hiptirler. Yüksek yol verme akımı, motorun çalışmaya başladığı ilk anda şebekeden çektiği akımdır. Bu akım 
genellikle motorun sahip olduğu güce ve kutup sayısına göre bir değişkenlik göstererek yaklaşık olarak anma 
akımının 3-6 katı arası akım çeker. Bu durumda motor kalkışta uzun süre kalır ise çekeceği fazla akımdan do-
layı sargılarında hasar meydana gelebilir. Tüm bu faktörler hesaba katılınca tüketicilerden gelen farklı frekans 
ve gerilim değerleri taleplerinde asenkron motor tasarımı daha karmaşık hale gelebilmektedir. Motor tasarımı 
yapılırken uyulması gereken standartların yanında bir de tasarımı etkileyen birçok parametre vardır. Bu pa-
rametrelerin her biri birbiriyle ilişkili olmasından ötürü her biri için optimum değeri yakalamak asıl amaçtır. 
Bu çalışmada yüksek frekans değerlerinde çalışabilen ve bununla beraber yüksek bir verim performansı ile bir 
motor tasarımı yapımı hedeflenmiştir. Frekans arttıkça düşen kalkış momentini optimum düzeyde tutacak şe-
kilde bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Motorun gücü, frekansı ve momenti birbiriyle ilişkili olduğundan dolayı 
momentin sabit tutulması için frekans değeri arttıkça motor çıkış gücünü de aynı oranda artırılarak yüklenmiş-
tir. Çalışma 50, 60, 80 ve 100 Hz değerlerinde gerçekleştirilerek sabit bir moment elde edilmiştir. Tasarlanan 
motor 50 Hz’de 3 fazlı, 2 kutuplu, 120 W anma gücüne sahip sincap kafesli asenkron motordur. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron Motor, Frekans, Verim, Yol Verme Akımı, Kalkış Momenti 
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ANALYSIS OF THERMAL COMFORT IN ROOM VIA COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

Semih ÖZSAĞIROĞLU, Muhammet CAMCI, Ahmet Selim DALKILIÇ

Turkey

Abstract: Ventilation is the replacement of air in a closed area. Air conditioning systems are design for pro-
viding the indoor air demanded under defined assumptions. Today, people are spending most of their time in 
closed areas such as offices and shopping malls. For this reason, the importance of area conditioning is inc-
reasing day by day. One of the most important conditions in area air conditioning is thermal comfort. While 
determining the comfort conditions, the amount of fresh air that feeds to the room and the distribution within 
the area stands out as the conditions determining the comfort. This study examines the fresh air fed into the 
room in terms of airspeed, temperature distributions, comfort conditions via Computational Fluid Dynamics. 
This study is defined the literature validation as method. The reference study is chosen from the literature for 
validation of simulation. The reference is including numerical, experimental values and CFD model is built for 
this reference and validated it. This CFD model is applied for this study model and results are examined for 
airspeed, thermal distribution, and thermal comfort conditions. The reference is including room conditioning 
that feeding and departing from the top area of the room and examine the conditioning and thermal distributi-
on. This study, the room is closed, and dimensions are 1,80mx1,80mx2,85m and the surfaces are insulated. The 
bottom area and one surface are adiabatic and heat transfer is not occurring. The other area insulated, and the 
radiation effect is included in this study. The other surfaces are located on 30-degree air temperature defined 
area. The defined room includes table, person on 33,1 degrees and computer on 45 degree. Person is sitting 
on room and person and computer is used as heat-stable source on room and an air conditioner feeds air that 
15-degree temperature and 0,15 m/s air velocity to the room. Also, the air velocity value is defined as 10 AHU. 
This study examined feeding the room with 1, 3, 5, 1,0, 15 AHU values, thermal distribution, comfort values 
are examined. 

Keywords: Room, Thermal Comfort, Computational Fluid Dynamics, Air Conditioner, Air, Condition 
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MARMARA BÖLGESİNDE HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap YARALI, Sunay TÜRKDOĞAN, Bayram KILIÇ

Türkiye

Öz: Kısaca iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanan enerji, yaşamın devamı için vazgeçilmezdir. Yaşamın her 
noktasında ihtiyaç duyulan enerji talebi her geçen gün artmaktadır. Enerji asla yok olmaz sadece şekil değişti-
rir (termodinamiğin 1. yasası) ve bunu yaparken de daima bozulma yönündedir. Ancak bu durum bir taraftan 
bozulma gibi gözükse de diğer taraftan yeni bir kazanımdır (termodinamiğin 2. yasası). Dünyada yaratılıştan 
gelen bir entropi dengesi vardır ve bu denge yavaş ama geri dönüşsüz olarak bozulmaktadır. En çok hissedi-
len dengesizlik benzin ve türevi yakıtların kullanılması sonucu atmosfere yayılan CO2 miktarının artmasıdır. 
Atmosferde CO2 oranının artması güneşten gelen ışınların atmosfer içinde hapis kalma oranının da artmasına, 
dolayısıyla atmosfer sıcaklığının yükselmesine sebep olmaktadır. Küresel ısınma diye tabir edilen bu durum 
anormal mevsim şartlarına, doğal afetlere ve cilt kanseri gibi sağlık problemlerine yol açmaktadır. Dolayısıyla 
çevreye daha az zarar veren enerji üretim tekniklerinin kullanımında keyfiyet, yerini zorunluluğa bırakmıştır. 
Bu doğrultuda tüm dünyada çalışmalar hız kazanmış olup, Türkiye’de de artmıştır. Bu kapsamda farklı yeni-
elenebilir enerji sistemlerinin tek tek veya hibrit formunda uygulanabilirliğinin teknik, ekonomik ve ekolojik 
açıdan analizleri HOMER programı vasıtasıyla yapılabilmektedir. Bu çalışma kapsamında da Marmara bölge-
sindeki hibrit yenilenebilir enerji potansiyeli HOMER programı kullanılarak tespit edilmiştir. Öncelikle 20 ev, 
1 okul, 1 market ve 1 Camiden oluşan bir köy için elektrik yük ihtiyacı tespit edilmiş ve sistemin enerji üretim 
maliyetlerini hesaplayabilmesi için bileşenler tek tek HOMER programına girilerek yük profili oluşturulmuştur 
Hibrid enerji sistemimizde fermantasyon tankı ve jeneratörden oluşan ünitenin ürettiği biyogaz ve sonrasında 
biyogazdan enerji üreten sistem; akarsu üzerine yerleştirilerek suyun akış enerjisini elektrik enerjisine çeviren 
bir sistem; PV Paneller ile güneş radyasyonunu doğrudan elektrik enerjisine çeviren bir sistem; Rüzgarın akış 
enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir sistem ve bunların depolanmasını sağlayan aküler, ACDC çevrimini 
sağlayan konvertörler ve kesintisiz elektrik için dizel jeneratörden oluşan bileşenler HOMER programında 
piyasa araştırmaları dikkate alınarak tanımlanmıştır. HOMER ile yapılan simülasyonların tamamında NASA 
veri tabanından çekilen rüzgar, güneş ve sıcaklık değerleri herbir il için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan 
tüm değerlendirme sonucunda en uygun sistem net şimdiki fiyata (Net PresentCost-NPC göre sıralandırılıp 
bize verilir). Buradan da sistemle ilgili tüm ekonomik, teknik ve ekolojik bilgilere ulaşabiliriz. 11 il (Balıkesir, 
Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Trakya, Yalova) için yapılan similas-
yonlar incelenmiş ve en optimum enerji üretim metodunun kaynak varlığında hidrokinetik enerji olduğu gö-
rülmüş ve bu türden enerji üretiminin Sakarya, Bilecik, İstanbul ve Çanakkale’ de olabileceği tespit edilmiştir. 
Özellikle Çanakkale’de enerji birim maliyetinin (Cost of Energy-COE) 0,0998 US Dolar ile 0.1 US Dolarlık 
şebekeden elektrik alım maliyetinin altında olacağı ortaya çıkmıştır. Diğer illerde genellikle Biyokütle, PV 
panel ve Rüzgâr türbini bileşenlerinin üçünün bir arada kullanıldığı sistemler en optimum sistem olarak bu-
lunmuştur. Bu illerde enerji birim maliyeti 0.130-0.140$ aralığında bulunmuştur. Her ne kadar maliyetler bazı 
bölgelerde şebekeden daha yüksek çıksa da, çevreye olan etkileri değerlendirildiğinde ve yenilenebilir enerji 
alanındaki komponentler üzerinde yapılacak ARGE çalışmalarıyla maliyetlerin aşağıya çekilmesi sonucunda, 
önerilen enerji sistemleri yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için büyük bir umut ışığı olmaktadır. Bu konularda 
yapılacak çalışmalar daha uygun fiyat elde etmeden ziyade tüm evren için artık bir zorunluluktur. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit Enerji Sistemleri, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji, HOMER, Marmara 
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DOYGUN AKIM DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER(ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)

Zeynep YILDIZ, Halim Ferit BAYATA, Hüseyin PEHLİVAN, Osman Ünsal BAYRAK

Türkiye

Öz: Şehir içi kavşaklarda en çok kullanılan yönetim biçimi sinyalizasyon sistemidir. Işık denetimi, taşıt ve 
yayanın güvenliğini sağlamak, taşıt kapasitesini en yüksek orana ulaştırmak için kullanılmaktadır. Eğer sin-
yalizasyon yanlış tasarlanıp uygulanırsa gecikmeler oluşacak ve buna paralel olarak da kuyruklanmalar, kaza 
riski artışı ve gaz salınımı artışı meydana gelecektir. Kavşaklardaki sinyal sürelerinin en iyi şekilde bulunması 
gecikmelerin ve bunun oluşturduğu problemlerin önüne geçecektir. Sinyal sürelerinin belirlenmesi doygun 
akım değerinin hesaplanmasıyla mümkündür. Bu çalışmada, ışıklı kavşaklardaki doygun akım değerinin karlı 
havaya bağlı olarak değişimin gözlemlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için ilk olarak doygun akım değeri he-
saplanmalıdır. Doygun akım 3 farklı yöntemle hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada saha gözlemlerine dayalı 
olan zaman cinsinden aralık yöntemine başvurulmuştur. Doygun akım değeri için Erzincan ili Merkez Dörtyol 
Kavşağı ve Nedim Muratoğlu Meydanı Kavşağı seçilmiştir. Farklı 2 kavşakta sabah ve akşam zirve saatlerde 
video kayıt yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Video çekimlerinde doygun akım değerinin hava şartlarından 
nasıl etkilendiğini ifade etmek için karlı ve karsız hava şartlarında çekim yapılmıştır. Zaman cinsinden aralık 
değeri karlı ve karsız havalarda olmak üzere ayrı ayrı çekim yapılıp belirlenmiştir. Zaman cinsinden aralık 
belirlendikten sonra kaçıncı taşıttan sonra doygun aralığa ulaşıldığı hesaplanmıştır. Hesaplanan doygun aralık 
değeri ile de Erzincan ilinde ki farklı 2 kavşağa ait doygun akım değerleri bulunmuştur. Daha sonra karlı ve 
karsız havadaki doygun akım değerleri kıyaslanmıştır. Sonuç olarak; kar tabakasının araçların başlangıç zaman 
kaybını arttırdığı, zaman cinsinden doygun aralığı geciktirdiği ve buna paralel olarak doygun akım değerinin 
azaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Doygun Akım Değeri, Zaman Cinsinden Aralık, Hava Şartının Etkisi, Işıklı Kavşaklar 
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INDIRECT METAL COMPLEX PART PRODUCTION USING BINDER JETTING 
TECHNOLOGY: A PRELIMINARY RESEARCH

Ertuğrul VARLIK, Serdar AKTAŞ, Luca GIORLEO

Turkey

Abstract: As a relatively novel production method, additive manufacturing (AM) offers new possibilities in 
design area owing to the ease of production. Free form fabrication, including parts permits the formation of 
strong, also light weight structures with complex geometry, which is much more difficult using conventional 
manufacturing techniques. Binder Jetting as one of the AM Technologies presents the fabrication of parts layer 
by layer with the help of gypsum and binder in liquid droplets form. Although Binder Jetting is not a direct 
metal part production method, molds used in conventional casting may be produced by this method. This study 
focused on the investigation and limit of design parameters to generate complex molds using Binder Jetting. 
During this study, different lattice structure have been designed as a function of size, cell dimension and void 
dimension. Three different runner systems were designed in order to completely fill the molds produced with 
Binder Jetting by casting. AlSi9Cu3Fe1 alloy was cast into the molds. The in-mold-design was found to have 
a direct effect on the complete filling of the mold. The relationship between the design complexity and design 
freedom of the lattice structures to be produced by the conventional casting method were examined. It was 
observed that the success of removing non-adhered gypsum powders in the mold before casting depended on 
the design parameters of the lattice structures. 

Keywords: Additive Manufacturing, Binder Jetting Technology, Design Freedom, Complexity, Lattice Struc-
ture 
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ELEKTRONİK ATIKLARDAN YEŞİL KİMYA YÖNTEMİ İLE NANO ALTIN ELDESİ

Hilal ÇOLAK, Batuhan ALBAYRAK, Burcu Nilgün ÇETİNER, Serdar AKTAŞ

Türkiye

Öz: Nano altın parçacıkları, kanserli hücrelerin hiperterapi ile tedavisi, elektromanyetik radyasyon frekans 
yönlendiricisi, kızıl ötesi radyasyon emici yüzey kaplamaları olmak üzere birçok alanda ileri teknoloji ürünü 
olarak kendine yer bulmaktadır. Geleneksel kimyasal ve fiziksel yöntemlerde çok büyük miktarlara tehlikeli 
kimyasalların kullanılıyor oluşu alternatif çevre dostu yeni metotların geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. 
Yeşil kimya yaklaşımının geliştirilmesinin arayışında, güvenli, basit, toksik olmayan, biyouyumlu ve çevre 
dostu bitkilerin ve bakterilerin kullanımı temel hedeftir. Çalışmanın motivasyonu, elektronik atıkların başta 
sağlık sektöründe kullanılacak ileri teknolojik ürün haline getirerek ülke ekonomisine katma değer sağlayacak 
ürün üretmektir. Bu atıkların öncül rafinasyonu sonrasında elde edilen altının küpelasyon yöntemi ile ayarının 
999 olduğu tespit edilmiştir. Rafine edilen bu altın, kral suyunda çözümlendirilip nitrik asidin fazlası uzak-
laştırılarak saf kloroaurik asit (HAuCl4) elde edilmiş ve seyreltik bir çözelti elde etmek amacıyla 2 litreye 
stoklanmıştır. Çözeltinin derişimi, AAS yöntemi ile 100 ppm olarak belirlenmiştir. Aloe vera bitkisinin ekstratı 
ile kloroaurik asit çözeltisi belli oranlarda karıştırılarak 48 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Ardından zeta 
potansiyelleri ve tane boyutu ölçümü yapılmış, her bir numunenin ayrıca UV-VİS spektrometresi ile ölçümü 
gerçekleştirilmiştir. Literatürde benzer çalışmalar bulunmasına rağmen Türkiye’de elektronik atıklardan altı-
nın rafine edilip yeşil kimya yöntemi ile nano altın üretimi bir ilktir, projede üretilen ürünün ileri teknolojik 
uygulamalarda kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nano Altın, Yeşil Kimya, Aloe Vera, Geri Kazanım
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