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SİMENTAL IRKI REPEAT BREEDER DÜVELERDE EMBRİYO TRANSFER 

UYGULAMASININ GEBELİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN SONUÇLAR 

 

Davut KOCA1, Selim ALÇAY2 , Hakan SAĞIRKAYA3 

1 Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 

ORCID NO: 0000-0002-7962-6959,  

2 Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 

ORCID NO: 0000-0002-2472-8157,  

3 Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 

ORCID NO: 0000-0001-6619-3229,  

 

ÖZET 

Bu çalışmada Simental ırkı repeat breeder düvelerde uygulanan embriyo transferinin (ET) 

gebelik başarısı üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, en az beş kez 

tohumlanmış fakat gebe kalmamış 15 düve (yaş ort: 23 ay) kullanıldı.  Simental ırkı donör ve 

taşıyıcı hayvanlar sırasıyla süperovule ve senkronize edildiler. Kısaca, süperovulasyon östrusun 

9. gününde başlayan 12 saat ara ve 4 gün süreyle uygulanan FSH hormonu ile sağlandı. 

Donörler 12 saat arayla iki kez tohumlandı ve uterus yıkaması 1 hafta sonra gerçekleştirildi. 

Çalışmada sadece birinci kalite blastosist evresindeki embriyolar transfer edildi. Taşıyıcı 

düveler 11 gün arayla iki kez uygulanan prostaglandin enjeksiyonu ile senkronize edildi. 

Östrustan 7 gün sonra taşıyıcılara embriyolar transfer edildi. Ultrasonla yapılan gebelik 

muayenesinde 8 düvede (%53.3) gebelik tespit edildi. Elde edilen bu ön sonuçlar zorunlu 

kesimin ve repeat breeder düvelerin yönetiminin güç ve pahalı olduğu Türkiye süt endüstrisi 

açısından çok faydalı olduğu düşünülmektedir. Düvelerde ET uygulamasının terapötik bir araç 

olarak uygunluğunun değerlendirilmesinin sağlıklı olabilmesi için ilave çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Düve, Repeat breeder, Embriyo Transferi. 
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THE EFFECT OF EMBRYO TRANSFER APPLICATION ON PREGNANCY 

SUCCESS IN REPEAT BREEDER SIMMENTAL HEIFERS: PRELIMINARY 

RESULTS 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effect of embryo transfer (ET) applied on repeat 

breeder heifers of Simmental breed on pregnancy success. For this purpose, 15 heifers (mean 

age: 23 months) that were inseminated at least five times but did not become pregnant were 

used. Simmental donors and recipient heifers were superovulated and synchronized, 

respectively. Briefly, superovulation was achieved with FSH hormone application every 12 

hours for 4 days starting on the 9th day of estrus. Donors were inseminated twice, 12 hours 

apart, and uterine flushing was performed 1 week later. Only embryos with first quality 

blastocyst stage  were transferred in the study. Recipient heifers were synchronized with two 

prostaglandin injections administered 11 days apart. Embryos were transferred to recipients 7 

days after estrus. Pregnancy was detected in 8 heifers (53.3%) in the pregnancy examination 

performed with ultrasound. These preliminary results are thought to be very beneficial for the 

Turkish dairy industry, where inevitable slaughter and management of repeat breeder heifers 

are difficult and expensive. Additional studies are needed to evaluate the suitability of ET as a 

therapeutic tool in heifers. 

Keywords: Heifer, Repeat Breeder, Embryo Transfer. 
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COVİD-19 PANDEMİSİ VE ADÖLESAN GEBELİKLER 

 

ASLI URAL1, HÜSEYİN AKSOY2 

 
1Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 0000-0002-0118-4505  

 
2Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 0000-0003-3467-3783  

 

 

ÖZET 

 

Dünya Sağlık Örgütü yeni koronavirüs hastalığını (COVID-19) pandemi olarak sınıflandırmış 

ve günlük aktivitelerin çoğuna yönelik katı kısıtlamalar tavsiye etmiştir. Tüm dünyada 

pandeminin kontrol altına alınabilmesi için çeşitli önlemler alınmış ve karantina politikaları 

uygulanmıştır. Zorunlu sosyal kısıtlamalar nedeniyle COVID-19 pandemisi dünya çapında 

ciddi ekonomik durgunluğa neden olmuştur. Pandeminin yıkıcı ekonomik ve sosyal sonuçları 

ile karşı karşıya kalındığında, kadınların ve kız çocuklarının daha ağır bir yükü taşıması 

muhtemel görünmektedir. Bu ekonomik sonuçların gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu 

tetikleyeceği, yoksulluğun da adölesan evlilik ve adölesan gebelik oranlarını artıracağı tahmin 

edilmektedir. COVID-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerinin yanı sıra rutin sağlık 

hizmeti alma oranında bir azalmaya neden olduğu düşünülmektedir. Kısıtlama dönemlerinde 

poliklinik hizmetleri randevulu sisteme geçmiş ve adölesan gebeler 18 yaş altı olmaları 

nedeniyle kendileri için randevu alamamışlardır. Prenatal izlemlerin gebelik döneminde, 

doğum ve doğum sonu dönemde hayati etkileri bulunmaktadır. Adölesan gebelerde gebelik 

komplikasyonları ve prenatal sorunlara daha sık rastlanmaktadır. Bu nedenle pandemi 

döneminde adölesan gebelerin izlemi aksamadan önerilen aralıklarla devam etmelidir. Bu 

derlemede COVID-19 pandemisinin adölesan gebeliklere etkisi ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, adölesan gebelik, prenatal izlem. 

 

 

ABSTRACT 

 

The World Health Organization has classified the novel coronavirus disease (COVID-19) as a 

pandemic and has recommended strict restrictions on most daily activities. Various measures 

have been taken and quarantine policies have been implemented in order to control the 

pandemic all over the world. Due to the enforced social restrictions, the COVID-19 pandemic 

has caused severe economic recession around the world. Faced with the devastating economic 

and social consequences of the pandemic, women and girls are likely to bear a greater burden. 

It is estimated that these economic consequences will trigger poverty in developing countries, 

and poverty will increase the rates of adolescent marriage and adolescent pregnancy. In addition 

to the negative effects of the COVID-19 pandemic on the economy, it is thought to cause a 

decrease in the rate of receiving routine health care. During the restriction periods, outpatient 

services were transferred to the appointment system and adolescent pregnant women could not 

https://orcid.org/0000-0002-0118-4505
https://orcid.org/0000-0003-3467-3783
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get an appointment for themselves because they were under the age of 18. Prenatal care has 

vital effects during pregnancy, delivery and postpartum period. Pregnancy complications and 

prenatal problems are more common in adolescent pregnant women. For this reason, the follow-

up of pregnant adolescents during the pandemic period should continue at the recommended 

intervals without interruption. In this review, the effect of the COVID-19 pandemic on 

adolescent pregnancies is discussed. 

 

Keywords: COVID-19, pandemic, adolescent pregnancy, prenatal care. 

 

 

Giriş 

 

İlk koronavirüs hastalığı (COVID-19) Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlamıştır. Kısa 

bir süre sonra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19'u pandemi olarak sınıflandırmış ve iş, 

sosyal yaşam, boş zaman aktiviteleri ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere günlük 

aktivitelerin çoğuna yönelik katı kısıtlamalar önermiştir (WHO, 2019a). Pandeminin dünya 

çapında ciddi bir ekonomik durgunluğa neden olduğu düşünülmektedir (UNFPA, 2020).  

Pandeminin ekonomik ve sosyal sonuçları ne olursa olsun kadınlar ve kız çocuklarının daha 

yükler taşıyacağı muhtemel görünmektedir (Hall ve ark., 2020). Ekonomik gerilemenin, çocuk 

yaşta evliliklerin yaygın olduğu düşük gelirli ülkelerdeki yoksulluk seviyeleri üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olacağı öngörülmektedir. Yoksulluk, çocuk yaşta evliliklerin temel itici gücü 

olduğundan, bu ekonomik etkilerin çocuk yaşta evlilikleri arttıracağı düşünülmektedir 

(UNFPA, 2020).  

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) raporunda 2020 ve 2030 yılları arasındaki dönemde, 

çocuk yaşta evlilikleri azaltmak için hem erken yaşta evlilikle ilgili sosyal ve kültürel normları 

ele alan hem de kız çocuklarını okula devam ettirecek bir müdahale paketinin tasarlandığını 

belirtmiştir. Ancak bu paketin pandemi döneminde yeterince uygulanamayacağı 

düşünülmektedir. Pandemi döneminde ekonomik etkinin nihai boyutunu tahmin etmek hala 

imkansız olsa da, kişi başına düşen gelirin azalacağı öngörülmektedir. Bunun sonucunda 

COVID-19 pandemisinin toplam etkisinin 13 milyon ek erken yaşta evlilik ile sonuçlanması 

beklenmektedir (UNFPA, 2020). 15-19 yaş arası adölesanlarda gebelik oranlarının COVID-19 

öncesine göre arttığını gösteren bir çalışmada, adölesan anne ölümlerinin de arttığı belirtilmiştir 

(Shikuku ve ark., 2020). 

 

Adölesan gebelikler, yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelen küresel bir sorundur 

(WHO, 2020). Dünyada 18 yaşın altındaki her 5 kızdan 1'inin evli veya diğer birliktelik 

biçimlerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bazı ülkelerde, 18 yaşına kadar evlenen 

kızların oranının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (3 kızdan 1’i) (WHO, 2019b). Gelişmekte 

olan ülkelerde her yıl 15-19 yaş arası yaklaşık 12 milyon kız çocuğu ve 15 yaş altı en az 777.000 

kız çocuğu doğum yapmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 15-19 yaş arası ergen kızlar arasında 

her yıl en az 10 milyon istenmeyen gebelik meydana gelmektedir (WHO, 2020). Türkiye’de ise 

adölesan dönemde olan kızların yaklaşık %4’ü çocuk doğurmaya başlamıştır; %3’ünün bir canlı 

doğumu vardır ve %1’i araştırma tarihinde ilk çocuğuna gebedir. 15-19 yaş grubundaki 
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kadınların %1’i 15 yaşından önce evlenmiş ve %0,2’si 15 yaşından önce bir çocuk doğurmuştur 

(TNSA, 2018).  

 

Adölesan Gebeliklerin Sağlık Sonuçları: Adölesanlar arasındaki erken gebeliklerin, adölesan 

anneler ve bebekleri için önemli sağlık sonuçları bulunmaktadır. Erken çocuk doğurma, yeni 

doğanlar ve genç anneler için riskleri artırabilmektedir. Gebelik ve doğum komplikasyonları, 

dünya genelinde 15-19 yaş arası kız çocukları arasında önde gelen ölüm nedenidir. 10-19 yaş 

arası adölesan anneler, 20-24 yaş arası kadınlara göre daha yüksek eklampsi, puerperal 

endometrit ve sistemik enfeksiyon riskleri ile karşı karşıyadır. Ayrıca, 15-19 yaş arası kızlar 

arasında her yıl yaklaşık 3,9 milyon güvenli olmayan kürtaj meydana gelmekte ve bu da anne 

ölümlerine, morbiditeye ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 20 yaşın altındaki 

annelerden doğan bebekler, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve yenidoğan yoğun bakım 

ihtiyacı gibi daha yüksek risklerle karşı karşıya kalmaktadır (WHO, 2020). Adölesan 

gebeliklerde yaşanabilecek diğer olumsuz durumlar, anemi, abortus, plasenta anomalileri, 

üriner sistem enfeksiyonları, erken membran rüptürü, müdahaleli doğum, antenatal ve postnatal 

duygu durum bozuklukları ve doğum korkusu olarak sıralanmaktadır (Çetinkaya ve Sevil, 

2016; Taşkın, 2016). 

 

Adölesan Gebeliklerin Sosyal ve Ekonomik Sonuçları: Evlenmemiş adölesan gebeler için 

sosyal sonuçlar, damgalanma, reddedilme veya eşler, ebeveynler ve akranlar tarafından 

uygulanan şiddeti içerebilmektedir. 18 yaşından önce gebe kalan kızların evlilik veya birliktelik 

içinde şiddete maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Adölesan 

dönemde gebelik ve çocuk doğurma, kız çocuklarının gelecekteki eğitim ve istihdam fırsatlarını 

tehlikeye atmaktadır (WHO, 2020). Adölesan gebelerin yarısından azının liseyi bitirebildiği ve 

çok daha azının üniversiteyi tamamlayabilidiği belirtilmiştir (ACOG, 2017). 

 

Pandemi Döneminde Adölesan Gebelikler 

 

Pandemi ilan edilir edilmez hastaneler ve ayaktan sağlık hizmeti sunan merkezler, COVID-

19'un hastalara ve sağlık çalışanlarına bulaşmasını azaltmak için kontrol ve önleme stratejileri 

hazırlamıştır. Amaçları, acil servisler ve hastane yatak kapasitesi üzerindeki etkiyi azaltmak ve 

COVID-19 vakaları açısından sağlık personelinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak olsa da 

bu durum hastaneler için COVID-19 dışı tıbbi öncelikleri belirleme konusunda zorluklar 

yaratmıştır (Justman ve ark., 2020).  

 

Getirilen kısıtlamalar, ulaşım zorlukları ve koronavirüse maruz kalma endişesi, prenatal bakım 

hizmetlerinin daha az kullanılmasına neden olmuştur (Shikuku ve ark., 2020; Temesgen ve ark., 

2021). Kadın doğum uzmanları zorunlu kısıtlamalar döneminde özellikle 18 yaş altı gebelerin 

kendileri için randevu alamadığını ve prenatal izlemlerde aksaklıklar yaşandığını belirtmiştir. 

Prenatal bakımın anne ve bebek ölümlerini azalttığı ve kadınların üreme sağlığını iyileştirdiği 

konusunda fikir birliği bulunmaktadır (Temesgen ve ark., 2021). Adölesan gebelikler, maternal 

gelişimin tamamlanmaması ve fetal vücut gelişiminin sağlanmaması nedeniyle, yüksek riskli 

gebelik olarak kabul edilmektedir. Bu durum adölesan gebe ve fetüs/yenidoğan için fizyolojik, 

psikolojik olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir (Buldum, 2018). Pandemi döneminde 
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adölesan gebelerin prenatal takipleri gereken aralıklarla yapılmalı ve öncelikli grup olarak 

bakım hizmeti almaları sağlanmalıdır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Gebeler, değişen fizyolojileri, enfeksiyonlara duyarlılıkları ve bozulmuş mekanik ve 

immünolojik fonksiyonları nedeniyle herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınında savunmasız bir 

grubu temsil etmektedir (Dashraath ve ark., 2020). Pandeminin kadın ve yenidoğanların 

yaşamları üzerindeki etkilerinin büyüklüğü bu alanları öncelikli hale getirmektedir. Özellikle 

pandeminin süresinin uzaması daha fazla kadın ve yenidoğanın bu durumdan etkilenebileceğini 

göstermektedir (Ataş ve ark., 2021). COVID-19'un gebelerin sağlık davranışlarını, doğum 

öncesi bakımı ve sonuçlarını nasıl etkilediği konusunda sınırlı veri bulunmaktadır. Kadın 

sağlığı alanında önde gelen kuruluşlar, COVID-19 salgını sırasında düşük ve yüksek riskli 

gebeler için doğum öncesi bakımla ilgili rehberler yayınlamıştır. Önerilerden bazıları, telesağlık 

kullanarak yüz yüze ziyaretlerin sayısını azaltmak, ziyaretlerin zamanlamasını değiştirmek, 

tarama testlerini gruplandırmak, refakatçi ve ziyaretçileri kısıtlamak ve gerektiğinde anne ve 

fetüsün değerlendirmesi için randevularını planlamaktır (Justman ve ark., 2020). Adölesan 

gebelikler de riskli gebelikler içerisinde yer aldığından pandemi dönemlerinde prenatal 

izlemlerinin aksamaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Pandemi nedeniyle adölesan 

gebelerin prenatal izlem sayısındaki düşüşün maternal ve fetal sonuçlar üzerinde herhangi bir 

olumsuz etkisinin olup olmadığı daha fazla çalışma ile değerlendirilmelidir. 
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ÖZET 

Covid-19 küresel halk sağlığı acil durumu, tüm insanların hayatlarını olumsuz etkilemekle 

birlikte alışkanlıkların değişmesine de sebep olmuştur. Hastanelerde ya da özel merkezlerde 

bulunan doğuma hazırlık sınıfları/gebe bilgilendirme sınıflarında pandemi nedeniyle yüz yüze 

eğitimler durdurulmuştur. Zorunlu sosyal izolasyon ve karantinanın getirdiği kısıtlamalar, 

doğum öncesi eğitimin hastanede veya topluluk içinde verilmesini imkansız kılmaktadır. Bu 

dönemde gebeler için internet üzerinden bilgi toplamak daha yaygın hale gelmiştir. Bazı 

hastanelerde eğitim programları hiç değiştirilmeden internet üzerinden canlı ders şeklinde 

devam etmektedir. Bazı hastanelerde ise eğitim içerikleri hastanenin web sitesine yüklenerek 

hazır içerikler gebelerin hizmetine sunulmaktadır. Doğuma hazırlık sınıfları perinatal desteğin 

önemli bir parçası olarak görülmektedir. Doğuma hazırlık sınıflarının özellikle normal doğumu 

teşvik etmeye yönelik önemli bir girişim olduğu bilinmektedir. Doğuma hazırlık sınıflarında 

verilen eğitimin anne ve yenidoğan sağlığına olumlu etkileri çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. 

Pandemi döneminde uzaktan eğitim modelinin kadınların doğum şeklini, doğuma yönelik 

algılarını, doğum ve doğum sonu dönemi, emzirmeyi, yenidoğanı nasıl etkileyeceği şu an 

yapılmakta olan ve yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarılacaktır. Bu derlemede gebelere sunulan 

uzaktan eğitim modelinin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, doğuma hazırlık sınıfları, gebe eğitimi, uzaktan 

eğitim. 

 

 

 

THE EFFECT OF THE PANDEMIC PERIOD ON CHILDBIRTH EDUCATION 

CLASSES: DISTANCE EDUCATION 

 

Abstract 

 

The Covid-19 global public health emergency has negatively affected the lives of all people, 

but also caused a change in habits. Due to the pandemic, face-to-face training has been 

suspended in childbirth preparation classes in hospitals or private centers. The restrictions 

imposed by mandatory social isolation and quarantine make it impossible to provide prenatal 

education in the hospital or in the community. In this period, it has become more common to 

collect information on the internet for pregnant women. In some hospitals, the training 

programs continue as live lessons on the internet without any changes. In some hospitals, 

https://orcid.org/0000-0002-0118-4505
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training content is uploaded to the hospital's website and ready-made content is offered to 

pregnant women. Childbirth preparation classes are seen as an important part of perinatal 

support. It is known that childbirth preparation classes are an important initiative particularly 

to promote normal birth. The positive effects of the education given in childbirth preparation 

classes on maternal and newborn health have been reported in various studies. In the pandemic 

period, how the distance education model will affect women's type of delivery, their perceptions 

of birth, the birth and postpartum period, breastfeeding, and the newborn will be revealed with 

the studies that are currently being done and to be carried out. In this review, the positive and 

negative aspects of the distance education model offered to pregnant women are discussed. 

 

Keywords: Covid-19, pandemic, childbirth education classes, pregnant education, distance 

education. 

 

 

Giriş 

 

Koronavirüs hastalığı (Covid-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır 

(WHO, 2021a). Virüsün bulaşmasını durdurmak ve Covid-19'dan kaynaklanan mortalite ve 

morbiditeyi azaltmak için dünya genelinde halk sağlığı önlemleri ve sosyal önlemler 

uygulanmaktadır. Bu önlemler kişisel koruyucu önlemleri (fiziksel mesafe, kalabalık 

ortamlardan kaçınma, el hijyeni, solunum görgü kuralları, maske takma), çevresel önlemleri 

(temizlik, dezenfeksiyon, havalandırma), gözetim ve müdahale önlemlerini (test yapma, 

genetik dizileme, temaslı izleme, izolasyon ve karantina), fiziksel mesafe önlemlerini 

(toplantılara katılan insanların sayısını ve akışını düzenlemek, kamuda veya işyerlerinde 

mesafe, ev içi hareket kısıtlamaları) ve uluslararası seyahatle ilgili önlemleri içine almaktadır 

(WHO, 2021b). Bu önlemler nedeniyle insanların alışkanlıklarının yanı sıra sağlık 

kuruluşlarından aldıkları bakım modelinde de değişiklikler olmuştur (Grussu ve ark., 2020).  

 

Covid-19 obstetrik alanda sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hizmetlerinin verilmesine 

yönelik bazı zorluklar oluşturmuştur. Virüse maruz kalma korkusu nedeniyle daha az hasta 

fiziksel olarak bakım almak istemiştir (Fryer ve ark., 2020). Ayrıca zorunlu sosyal izolasyon ve 

karantinanın getirdiği kısıtlamalar, doğum öncesi eğitimin hastanede veya topluluk içinde 

verilmesini imkansız kılmıştır. Gebelerin pandemi döneminde internet üzerinden bilgi alması 

daha yaygın hale gelmiştir (Grussu ve ark., 2020).  

 

Pandemi öncesi doğum öncesi eğitimler genellikle yüz yüze grup eğitimleri şeklinde 

uygulanmaktaydı. Doğuma hazırlık sınıfları dünyada 1930’lu yıllardan itibaren (Esencan ve 

ark, 2018) Türkiye’de ise 1990’lı yıllardan itibaren başlamıştır (Mete ve ark, 2015). Doğuma 

hazırlık sınıflarının amacı kadınlara gebelik, doğum ağrısı, doğum ve ebeveynlikle başa çıkma 

yollarını öğretmektir. Sağlığı geliştirmek ve riski azaltmak için bilgi iletmek, doğum öncesi 

eğitimin bir diğer önemli hedefidir (Brixval ve ark., 2015). Doğuma hazırlık sınıflarının eğitim 

programında gebelik, gebelikteki riskler, gebelik egzersizleri, solunum ve gevşeme egzersizleri, 

doğum ağrısı ile baş etme yolları, doğum, doğum sonu bakım, emzirme, yenidoğan bakımı ve 

aile planlaması gibi konular yer almaktadır (Beji ve Dişsiz, 2015; Mete ve ark, 2015; Esencan 
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ve ark., 2018). Doğum öncesi eğitimler farklı felsefe ve eğitim modellerine dayanabilmektedir 

(Onat ve Şahin, 2010; Mete ve ark., 2015). Doğuma hazırlık sınıfları küçük gruplarla 

yapılabileceği gibi daha büyük gruplarla da yapılabilmektedir (Grussu ve ark., 2020). 

 

Doğuma hazırlık sınıflarındaki uygulamalar gebelerin doğum korku düzeyini azaltmakta 

(Karabulut ve ark., 2015), olumlu doğum algısı düzeyini arttırmakta (Coşar ve Demirci, 2012), 

prenatal uyumu artırmakta (Serçekuş ve Mete, 2010), doğum memnuniyetini artırmakta (Akın 

ve Turfan, 2016), doğuma hazır oluşluklarını ve vajinal doğum tercihlerini artırmakta (Mete ve 

ark., 2017), postpartum depresyonu azaltmakta (Yılmaz, 2019) emzirme oranlarını 

yükseltmekte (E. Yılmaz, 2019) ve kadınların postpartum dönemde yaşam kalitesini olumlu 

yönde etkilemektedir (Bahrami ve ark., 2013). Doğuma hazırlık eğitimleri, doğumda ve doğum 

sonu dönemde konforu artırmada, olumlu doğum deneyimi geliştirmede, anne bebek bağlanma 

ve emzirme özyeterlilik düzeyini artırmada etkili bulunmuştur (Unutkan, 2018). Uygun doğum 

öncesi eğitimin, sezaryen oranlarını, anne ve bebek ölümlerini ve kaygı sorunlarını azaltmak ve 

genel üreme sağlığı sonuçlarını iyileştirmek gibi birçok yönden faydalı olduğu bildirilmiştir 

(Wu ve ark., 2020). Doğuma hazırlık programlarının diğer bir yararı da gebelerin bilgi düzeyini 

artırmasıdır (Yağcan ve Sezer, 2019). Doğum öncesi sınıfların yapısı aynı zamanda gebelerin 

sosyal ağlar geliştirmelerini sağlar ve aynı durumdaki diğer kişilerle bağlantı kurmalarına 

yardımcı olur (Fabian ve ark., 2005). 

 

Gebelik sırasında COVID-19 enfeksiyonunun etkilerini anlamak için çalışmalar devam 

etmektedir. Mevcut veriler sınırlıdır ve gebelerin COVID-19 hastalığına yakalanma riskinin 

genel popülasyondan daha yüksek olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ancak vücutlarındaki ve 

bağışıklık sistemlerindeki değişiklikler nedeniyle bazı solunum yolu enfeksiyonlarından kötü 

etkilenebilecekleri için gebelerin COVID-19 pandemisi sırasında kendilerini korumak amacıyla 

önlem almaları ve olası semptomları (ateş, öksürük veya solunum güçlüğü) derhal sağlık 

profesyonellerine bildirmeleri önemlidir (WHO, 2021c). 

 

Yeterli kanıtın bulunmadığı bu önemli süreçte, COVID-19 enfeksiyonu kesinleşmiş veya 

şüpheliler de dahil olmak üzere tüm gebelerin doğum öncesinde, doğumda ve doğum 

sonrasında kaliteli bakım alma hakkı vardır (Zhu ve ark., 2020). Ek olarak, Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO), kesinleşmiş bir COVID-19 enfeksiyonuna sahip olup olmadıklarına 

bakılmaksızın tüm kadınların güvenli ve olumlu bir doğum deneyimi yaşamaya hakkı olduğunu 

vurgulamaktadır (WHO, 2021c). Ancak pandemi gibi süreçlerde potansiyel enfeksiyon riski 

nedeniyle gebeler profesyonel doğum öncesi hizmetlere başvurma konusunda bir ikilem 

yaşamaktadır (Wu ve ark., 2020). 

 

E-sağlık yoluyla doğum öncesi bakım ve eğitim alınmasına yönelik artan bir ilgi bulunmaktadır. 

Web tabanlı doğuma hazırlık eğitimleri, COVID-19'un yayılmasını azaltan ve pandemi 

döneminde gebelere destek sunma ihtiyacına uygun bir yanıttır (Grussu ve ark., 2020). 

Gebelerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamada internetin gebeler tarafından oldukça sık kullanılan bir 

kaynak olduğu saptanmıştır (Ekrem ve Özsoy, 2020). İnternet’e dayalı uzaktan eğitim, internet 

altyapısını kullanan tüm eğitim modellerini kapsayan genel bir yaklaşım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Uzaktan eğitim uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi 
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araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki bireylere ulaştırılmasıdır. (Al ve Madran, 2004). Web 

üzerinden yapılan doğuma hazırlık eğitimi ve danışmanlık programının gebelerin günlük yaşam 

aktivitelerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (Yenal ve Sevil, 2012). Web tabanlı sistemin 

rutin antenatal eğitime göre gebelikte anne stresini azaltmada ve öz yeterliliği artırmada daha 

etkili olabileceği varsayılmıştır (Tsai ve ark., 2018). COVID-19 salgını sırasında uzaktan eğitim 

gebeler gibi hassas gruplar için gereksiz hastane ziyaretlerini azaltabilir ve potansiyel 

enfeksiyon risklerini sınırlayabilir (Wu ve ark., 2020). Pandemi döneminde gebeleri COVID-

19 enfeksiyonundan koruma amaçlı hastaneler doğum öncesi eğitimlerini, internet ortamında 

canlı derslerle ya da hazır içerikleri web sayfalarına yükleyerek sürdürmektedir. 

 

İnternete dayalı uzaktan eğitimin avantajları: 

 

- Yer ve zaman esnekliği; bu durum özellikle yer ve zamanı planlanmış sağlık eğitimine 

zaman ayıramayan çalışanlar için önemli bir avantajdır.  

- Değişik öğrenme seviyesi ve bireysel farklılıklara göre eğitim imkânı sağlaması, 

- Fiziksel engelleri nedeniyle eve bağımlı olanlar, sağlık merkezlerine ve 

profesyonellerine ulaşılamayacak yerde, kırsal bölgelerde yaşayanlar, evde küçük 

çocukların veya bir hastanın bakımını sağlamak durumunda olan veya yaşamdaki diğer 

sorumlulukları nedeniyle yer ve zamanı sınırlı sağlık eğitimlerine katılamayan için yer 

ve zamandan bağımsız olması, 

- Öğrenmek, hatırlanmak istenen konular için web sayfasına tekrar tekrar bakma fırsatı 

sağlaması, 

- Yüz yüze yapılan eğitimlere göre daha düşük maliyetli olması, 

- Web ortamında sunulan bilgilere 7 gün 24 saat ulaşılabilmesi, 

- Görsel, işitsel birçok öğretim materyali kullanıldığında öğrenilenlerin akılda kalma 

oranını artırması, 

- Hızlı geri bildirim alınabilmesi, 

- Bilgiye erişebilme esnekliğinin olması, 

- Danışanın eksiklerini fark edebilmesine imkân sağlaması, 

- Web üzerinden yapılan eğitimlerde her türlü detayın kayıt altına alınabilmesi, 

- Ses, görüntü gibi araçların öğrenmeyi artırıyor olması, 

- Web’deki bilgilerin güncellenebilir olması, 

- İnternetin olduğu her yerde bilgiye ulaşabilme imkânı, 

- Geniş kitlelere ulaşması (Demir ve Gözüm, 2011) 

 

İnternete dayalı uzaktan eğitimin dezavantajları: 

 

- Yüz yüze eğitim ve iletişimin hiç olmaması ya da eksik kalıyor olması, 

- Sağlık profesyonellerinin rolünün sınırlı kalması, 

- Danışanın web sitesi yöneticisine anında soru sormasındaki zorluklar, 

- Danışan tarafından anlaşılmayan konuların sağlık eğitim veren tarafından tekrar 

anlatılamaması veya açıklanamaması,  

- Teknolojik bilgisi az olan danışanların web üzerinden takip edememesi, 

- İnternete her zaman erişebilirlik olduğu için sağlık eğitimi almayı erteleme, 

- Güncelleme yapılmadığı zaman eski ve yanlış bilgilerin kullanılması, 

- İnterneti olmayan yerleşim yerlerindeki kişilere ulaşılamaması (Demir ve Gözüm, 

2011). 
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Sonuç ve Öneriler 

 

Doğuma hazırlık eğitimleri, kadın ve ailesini gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlere 

fiziksel, psikolojik ve ruhsal açıdan hazırlamaktadır (Unutkan, 2018). Doğuma hazırlık 

sınıfları, gebelerin doğuma ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesinde, doğum korkusu ile başa 

çıkmalarında ve vajinal doğum tercihlerinin artmasında etkili olabilmektedir (Buran ve ark., 

2020). COVID-19 pandemisinin gebeliği ve doğum sonuçlarını olumsuz etkilemesini önlemek 

amacıyla doğum öncesi eğitimlere devam edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda uzaktan gebe 

eğitimleri bir seçenek olabilir. Gebeler web tabanlı ya da internet tabanlı doğum öncesi eğitim 

veya doğum öncesi bakım modellerine ilgi duyabilirler. Web tabanlı doğum öncesi eğitim 

sınıflarına katılan gebelerin perinatal becerilerini ve eğitimin sonuçlarını araştırmak için 

gelecekteki araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Grussu ve ark., 2020). 
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USE OF CURCUMIN IN RADIOCHEMOTHERAPY INDUCED ORAL MUCOSITIS 

PATIENTS: A CONTROL TRIAL STUDY 

 

Shivayogi Charantimath  

K. L. E. University – Belgaum, Karnataka, India 

Abstract: 

Radiotherapy and chemotherapy are effective for treating malignancies but are associated with 

side effects like oral mucositis. Chlorhexidine gluconate is one of the most commonly used 

mouthwash in prevention of signs and symptoms of mucositis. Evidence shows that 

chlorhexidine gluconate has side effects in terms of colonization of bacteria, bad breadth and 

less healing properties. Thus, it is essential to find a suitable alternative therapy which is more 

effective with minimal side effects. Curcumin, an extract of turmeric is gradually being studied 

for its wide-ranging therapeutic properties such as antioxidant, analgesic, anti-inflammatory, 

antitumor, antimicrobial, antiseptic, chemo sensitizing and radio sensitizing properties. The 

present study was conducted to evaluate the efficacy and safety of topical curcumin gel on 

radio-chemotherapy induced oral mucositis in cancer patients. The aim of the study is to 

evaluate the efficacy and safety of curcumin gel in the management of oral mucositis in cancer 

patients undergoing radio chemotherapy and compare with chlorhexidine. The study was 

conducted in K.L.E. Society’s Belgaum cancer hospital. 40 oral cancer patients undergoing the 

radiochemotheraphy with oral mucositis was selected and randomly divided into two groups of 

20 each. The study group A [20 patients] was advised Cure next gel for 2 weeks. The control 

group B [20 patients] was advised chlorhexidine gel for 2 weeks. The NRS, Oral Mucositis 

Assessment scale and WHO mucositis scale were used to determine the grading. The results 

obtained were calculated by using SPSS 20 software. The comparison of grading was done by 

applying Mann-Whitney U test and intergroup comparison was calculated by Wilcoxon 

matched pairs test. The NRS scores observed from baseline to 1st and 2nd week follow up in 

both the group showed significant difference. The percentage of change in erythema in respect 

to group A was 63.3% for first week and for second week, changes were 100.0% with p = 

0.0003. The changes in Group A in respect to erythema was 34.6% for 1st week and 57.7% in 

second week. The intergroup comparison was significant with p value of 0.0048 and 0.0006 in 

relation to group A and group B respectively. The size of the ulcer score was measured which 

showed 35.5% [P=0.0010] of change in Group A for 1st and 2nd week showed totally reduction 

i.e. 103.4% [P=0.0001]. Group B showed 24.7% change from baseline to 1st week and 53.6% 

for 2nd week follow up. The intergroup comparison with Wilcoxon matched pair test was 

significant with p=0.0001 in group A. The result obtained by WHO mucositis score in respect 

to group A shows 29.6% [p=0.0004] change in first week and 75.0% [p=0.0180] change in 

second week which is highly significant in comparison to group B. Group B showed minimum 

changes i.e. 20.1% in 1st week and 33.3% in 2nd week. The p value with Wilcoxon was 

significant with 0.0025 in Group A for 1st week follow up and 0.000 for 2nd week follow up. 

Curcumin gel appears to an effective and safer alternative to chlorhexidine gel in treatment of 

oral mucositis.  

Keywords: Curcumin, chemotherapy, mucositis, radiotherapy.  
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COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE ÜLKELERİN PERFORMANSLARININ 

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

2019 yılı Aralık ayında, Çin'in Wuhan kentinde yeni bir bulaşıcı solunum yolu hastalığı ortaya 

çıkmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-

19 olarak adlandırılmış ve günümüze kadar yayılarak dünya çapında bir pandemiye 

dönüşmüştür. Ülkeler ve hükümetler bu pandeminin hem yayılma hızını hem de hastalıktan 

kaynaklanan ölüm oranını azaltmak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu 

stratejilerin performansının karşılaştırılması ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu 

çalışmalarda performans ölçümünde yaygın olarak tercih edilen ve güçlü bir teknik olan “Veri 

Zarflama Analizi” (VZA) kullanılmıştır. Literatürde nüfus yoğunluğunun bulaş hızına ve ölüm 

oranına etkisi doğrusal kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, literatüre katkı sağlamak 

amacıyla önerilen iki aşamalı bir yöntem kullanılarak, 86 ülkenin nüfus yoğunluğunun bulaş 

hızı ve ölüm oranına etkisini doğru olarak konumlandırabilmek, COVİD-19 virüsünün 

yayılmasını engellemek amacıyla uyguladıkları stratejiler ve COVİD-19 virüsüne yakalanan 

kişilere uyguladıkları tedavi yöntemleri açısından performans değerlerinin tespit edilmesidir. 

Gerçekleştirilen çalışmada yöntemin birinci aşamasında öncelikle ülkeler nüfus yoğunluğuna 

göre kümelenmiştir ve 86 ülke, 3 kümeye ayrılmıştır. İkinci aşamada her bir küme için ayrı ayrı 

VZA uygulanmıştır. Bunun sonucunda benzer nüfus yoğunluğuna sahip ülkeler kendi arasında 

değerlendirilerek gerçek performans skorları elde edilmiştir. Bulaş Hızı ile ilgili oluşturulan 

senaryoda ülkelerin COVİD-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uyguladıkları 

stratejilerin sonucunda birinci kümede Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Katar ve İsviçre, 

ikinci kümede Cezayir, Beyaz Rusya, Estonya, Mozambik ve Uruguay, üçüncü kümede 

Arnavutluk, Bosna Hersek, Çekya, Honduras, Macaristan ve Slovenya ülkeleri en iyi 

performansı göstermiştir. Medikal Bakım ile ilgili diğer senaryoda ise ülkelerin COVID-19 

virüsüne yakalanan kişilere uyguladıkları tedavi yöntemleri sonucunda birinci Kümede 

Belçika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Hindistan, İtalya, Nepal, Hollanda, Katar, İsviçre 

ve Birleşik Krallık, ikinci kümede Cezayir, Arjantin, Botsvana, Brezilya, Letonya, Mozambik, 

Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Zambiya üçüncü kümede ise 

Arnavutluk, Etiyopya, Fransa, Guatemala, Honduras, Endonezya, Kenya, Meksika, Panama, 

Tunus, Türkiye ve Özbekistan ülkeleri en iyi performansı göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Kümeleme Analizi, COVID-19, Bulaş Hızı 
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ÖZET 

Elyaf ve dolgu malzemelerinden oluşan kompozit malzemeler, farklı malzemelerin bir araya 

getirilerek yeni özelliklere sahip bir malzeme elde edilmesi ile oluşur. Kompozit malzemeler 

başta makine, havacılık, otomotiv, kimya, inşaat, spor olmak üzere birçok çok kullanım alanına 

sahiptir. Eğer kompoziti oluşturan malzemelerden en az birisi doğal kaynaklardan elde 

edildiyse bu tip malzemelere biyokompozit malzeme denir. Bu çalışmada karbon elyafının 

yüksek mukavemeti ile Hatay bölgesinde bol ve ucuz olarak bulunan pamuk elyafının hafifliği 

dikkate alınarak karbon/ pamuk kumaş bir araya getirilerek hibrit biyokompozit malzeme 

üretilmiştir. Üretim esnasında herhangi bir ıslanma problemi olmaması için önce elle yatırma 

yöntemi ile kumaşlar ıslatılmış daha sonra vakum torbalama yöntemi ile fazla epoksi dışarı 

tahliye edilmiştir. Üretimler 12 tabaka sayısına sahip; saf karbon kumaş, saf pamuk kumaş ve 

iki farklı malzeme dizilimine sahip karbon kumaş/ pamuk kumaş kombinasyonları olmak üzere 

4 farklı malzeme için gerçekleştirilmiştir. Elde edilen hibrit kompozit plakalardan farklı 

mekanik özelliklerin tespiti için ASTM standartlarına göre numune kesim işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda çekme testi, çentik darbe testi (Charpy) ve düşük hızlı darbe 

testleri uygulanmıştır. Testlerin sonucunda çekme gerilmeleri ve darbe dayanımları tespit 

edilmiş ve düşük hızlı darbe için enerji dönüşüm grafikleri oluşturulmuştur. Bunun sonucunda 

yeni üretilen hibrit kompozit malzemelerin saf karbon kumaş ve saf pamuk kumaş referans 

numunelerine göre özellikleri kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit kompozit, karbon elyaf, pamuk elyaf, vakum torbalama, düşük hızlı 

darbe testi 
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INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON/ COTTON 

FABRIC REINFORCED HYBRID BIOCOMPOSITES 

 

ABSTRACT 

Composite materials, consisting of fibers and matrix materials, are formed by combining 

different materials to obtain a material with new properties. Composite materials are used in 

many areas, especially in machinery, aviation, automotive, chemistry, construction and sports. 

If at least one of the materials that make up the composite is obtained from natural sources, this 

type of material is called a biocomposite material. In this study, hybrid biocomposite material 

was produced by combining carbon/ cotton fabric, taking into account the high strength of 

carbon fiber and the lightness of cotton fiber, which is abundant and cheap in the Hatay region. 

In order to avoid any wetting problem during production, the fabrics were wetted by hand lay-

up method and then the excessive epoxy was evacuated by vacuum bagging method. Four 

different composite materials were manufactured, which are pure carbon fabric, pure cotton 

fabric, and carbon fabric/ cotton fabric combinations with two different material sequences, 

with 12 layers. In order to determine the different mechanical properties of the obtained hybrid 

composite plates, sample cutting process was carried out according to ASTM standards. For 

determining mechanical properties tensile test, Charpy impact test and low- velocity impact test 

were performed. As a result of the tests, tensile stresses and impact strengths were determined 

and energy conversion graphs were created for low- velocity impact. As a result, the properties 

of newly produced hybrid composite materials were compared with reference samples of pure 

carbon fabric and pure cotton fabric. 

Keywords: Hybrid composite, carbon fiber, cotton fiber, vacuum bagging, low speed impact 

test 

 

1. GİRİŞ   

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte geleneksel malzemelere kıyasla, yüksek 

performanslı malzemelere yönelik ihtiyaç artmaktadır. Malzemelerin sahip oldukları üstün 

özelliklerin bir araya getirilmesi amacıyla oluşturulan kompozit malzemeler sağladıkları 

avantaj ve çeşitlilikleri sebebiyle malzeme alanında önemli bir yere sahiptirler [1]. Kompozit 

malzemelerin ana yapısı matris malzeme ve takviye malzeme olmak üzere iki bileşenden 

oluşmaktadır. Malzemeye uygulanan kuvvet, matris yapıyla takviye elemanlarına taşınır ve 

takviye elemanları kuvveti paylaşarak karşı koyar [2-3]. 

 

Kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak daha çok; üstün özellikleri sebebiyle karbon, 

aramid, cam gibi malzemeler tercih edilse de son yıllarda doğal liflerin kullanımına yönelik 

çalışmalar artmaktadır [4-9]. Kompozitlerde takviye elemanı olarak doğal lifler (pamuk, keten, 

kabak, jüt, kenevir) kullanılıyorsa oluşturulan yeni malzeme biyokompozit adını alır. Kompozit 

malzemelerin, hafiflik, yüksek elastik modül, yüksek özgül mukavemet, yüksek ısı ve elektrik 
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iletkenliği gibi avantajlarından dolayı havacılık, ulaşım, savunma sanayii, uzay teknolojisi, 

spor, inşaat vb. birçok alanda kullanılmaktadır [6,10].   

 

Kompozit malzemelerin işlevlerini genişletmek amacıyla farklı elyaf türlerinin aynı yapı 

içerisinde farklı diziliş sıralamaları ile kullanılmasıyla hibrit kompozit malzemeler elde edilir 

[11].  Hibrit kompozit malzemeler, kompozit malzemelerin zayıf yönlerinin iyileştirilmesi ve 

tasarım özgünlüğü gibi nedenlerden dolayı kullanımları oldukça yaygınlaşmaktadır [12-13].  

Çevresel sorunlara bir miktar çözüm oluşturmak, hem maliyeti azaltmak hem de yüksek 

performanslı malzemeler elde etmek amacıyla doğal lif takviyeli malzemelerin farklı elyaflarla 

hibritleşerek kullanılmaları cazip hale gelmiş ve bu konuda araştırma- geliştirme çalışmaları 

artmıştır [14-16].   

 

Bu çalışmada karbon elyafın yüksek mukavemeti ile Hatay bölgesinde yaygın bir şekilde 

bulunan pamuk elyafının hafifliği dikkate alınarak karbon/ pamuk kumaş aynı yapı içerisinde 

kullanılarak hibrit biyokompozit malzeme üretilmiştir. 12 tabaka sayısına sahip, saf karbon 

kumaş, saf pamuk kumaş ve iki farklı malzeme dizilimine sahip karbon kumaş/ pamuk kumaş 

kombinasyonları olmak üzere 4 farklı kompozit malzeme üretimi elle yatırma ve vakum 

torbalama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu malzemelerin mekanik özelliklerinin 

belirlenmesi için ASTM standartlarına göre çekme testi, çentik darbe (Charpy) testi ve düşük 

hızlı darbe testi numuneleri oluşturulmuş ve bu testlere tabii tutulmuşlardır. Testlerin 

sonucunda çekme gerilmeleri ve darbe dayanımları tespit edilmiş ve düşük hızlı darbe için 

enerji dönüşüm grafikleri oluşturulmuştur. Bunun sonucunda yeni üretilen hibrit kompozit 

malzemelerin saf karbon kumaş ve saf pamuk kumaş referans numunelerine göre özellikleri 

kıyaslanmıştır. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu bölüm, 12 tabaka sayısına sahip; saf karbon kumaş, saf pamuk kumaş ve iki farklı malzeme 

dizilimine sahip karbon kumaş/ pamuk kumaş kombinasyonları olmak üzere 4 farklı kompozit 

malzeme üretimi elle yatırma ve vakum torbalama yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen 

hibrit kompozit plakalardan standartlara uygun numuneler kesilerek uygulanan mekanik testleri 

içermektedir. 

Çalışmada, takviye elemanları 200 g/m2 plain dokuma karbon kumaş ve 150 g/m2 saf pamuk 

kumaştan oluşmaktadır. Kullanılan epoksi reçine Hexion marka LR160 ve sertleştirici ise 

LH160’tır. Epoksi reçine- sertleştirici oranları ağırlıkça %80: %20 olarak belirlenmiş ve 

bağlayıcılık özelliğinin sağlanabilmesi için 3 dakika mekanik karıştırma işlemi yapılmıştır.  

Üretimde karbon ve pamuk kumaşlar 50 x 32 cm2 ebatlarında kesilmiştir. Kompozitin üretildiği 

zeminden kolay ayrılabilmesi için ilk elyaf tabakadan önce ve son elyaf tabakadan sonra 

kullanılacak olan soyma kumaşı, epoksinin ilerlemesini sağlayan infüzyon filesi ve vakum 

ortamını sağlayacak olan vakum torbası uygun ölçülerde kesilmiştir. Kompozit üretiminde 

kullanılacak malzemeler Görsel 1’de verilmiştir. 
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                                   Görsel 1. Kompozit üretiminde kullanılacak malzemeler 

 

Üretimde herhangi bir ıslanma problemi olmaması için önce elle yatırma yöntemi ve sonrasında 

fazla epoksinin dışarı tahliye edilmesi amacıyla vakum torbalama yöntemi birlikte kullanılarak 

hibrit bir üretim yöntemi tercih edilmiştir. Üretim yapılacak alanda öncelikle vakum torbası 

sızdırmazlık bandı ile sabitlenmiş ve üzerine soyma kumaşı yerleştirilmiştir. Epoksi reçine- 

sertleştirici karışımı rulo fırça yardımı ile 12 kat olarak belirlenen; karbon, pamuk ve hibrit 

birleşimdeki kumaşlara yedirilmiştir. Elyafların üzerine soyma kuması ve vakum filesi 

yerleştirildikten sonra fazla epoksinin dışarı tahliye edilebilmesi amacıyla elyaf boyutunda 

kesilen spiral hortum, vakum battaniyesi ile sarılarak vakum çıkış bölgesine yerleştirilmiştir. 

Son olarak vakum torbası sızdırmazlık bandı ile yapıştırılarak vakum pompası çalıştırılmıştır. 

Yaklaşık olarak 700 mmHg basınçta ve oda sıcaklığında epoksinin emilimi ve reçinenin 

sertleşmesi için 24 saat boyunca vakum işlemi gerçekleştirilmiş ve plakaların üretimi 

sağlanmıştır. Üretilen 4 farklı kompozit plakaya ait numune adları, dizilim şekilleri ve tabaka 

sayıları Çizelge 1 de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Üretilen malzeme grupları 

Numune Adı Dizilim Şekli Kat Sayısı 

12P 12 kat saf pamuk kumaş 12 

12K 12 kat saf karbon kumaş 12 

3K6P3K 3 kat karbon kumaş + 6 kat pamuk kumaş + 3 kat karbon kumaş 12 

2K2PZ 2 kat karbon kumaş + 2 kat pamuk kumaş + 2 kat karbon kumaş… 12 

Mekanik özelliklerin belirlenmesi amacıyla üretilen plakalardan, çekme testi için ASTM D638, 

çentik darbe (Charpy) testi için ASTM D6110- 04 ve düşük hızlı darbe testi için de ASTM 

D7136 ‘ya uygun numuneler kesilmiştir ve testlere tabii tutulmuştur. Görsel 2’de ASTM 

standartlarına uygun kesilmiş numunelerin bir örneği verilmiştir. 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL APLIED SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-64-6          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 21 

 

                 

                                     Görsel 2. ASTM standartlarına göre kesilmiş numuneler 

 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 3.1. Çekme Deneyi Sonuçları 

Uygulanan çekme testlerinden, malzemelerin gerilme ve şekil değiştirme değerleri elde edilerek 

Görsel 3’te grafik halinde verilmiştir.  

                   

              Görsel 3. Gerilme– şekil değiştirme grafiği 

Sonuçlar incelendiğinde saf karbon ve saf pamuk numunelerin beklendiği gibi en yüksek ve en 

düşük gerilmelere sahip olurken saf pamuk numune oldukça sünek bir davranış göstermiştir. 

Hibrit kompozitler ise yapısındaki karbon kumaş nedeniyle gevrek bir karakter göstermiştir. 
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Malzemelerin en yüksek gerilme değerleri olan çekme gerilme değerlerinin daha rahat 

görülebilmesi ve kıyaslanabilmesi için Görsel 4’te sütun grafiği şeklinde verilmiştir. 

 

           
 
                               Görsel 4. Malzemelerin çekme gerilmesi değerleri 

 

Çekme gerilmesi sonuçları Görsel 4’te görüldüğü gibi karbon elyaf takviyeli kompozit 

numunelerinin çekme gerilmesi değeri 642 MPa, saf pamuk elyaf takviyeli kompozit 

numunelerinin çekme gerilmesi değeri 59 MPa, hibrit biyokompozit olarak üretilen 3K6P3K 

numunelerinin çekme gerilmesi değeri 440 MPa ve 2K2PZ numunelerinin ise 433 MPa olarak 

elde edilmiştir. Hibrit kompozitlerin (3K6P3K ve 2K2PZ) tanımlarına uygun bir şekilde saf 

karbon kumaştan düşük ve saf pamuktan daha yüksek mukavemet değerlerine sahip oldukları 

görülmüştür. Yine 3K6P3K ve 2K2PZ numuneler kendi aralarında karşılaştırıldıklarında 

sonuçlar birbirine yakın olsa da 2K2PZ numunelerinde 2 katlı yapının gerilme süreksizliğinden 

dolayı daha düşük mukavemet sonuçları vermiştir. 

3.2. Çentik Darbe (Charpy) Deneyi Sonuçları 

Çentik darbe (Charpy) testi, üretilen hibrit biyokompozitlerin darbe dayanımlarının saf olarak 

üretilen kompozit malzemelere göre kıyaslanması amacıyla yapılmıştır. Numunelerin çentik 

darbe (Charpy) deneyi sonuçlarına göre darbe dayanımları Görsel 5’te verilmiştir. Elde edilen 

darbe dayanımları kJ/m2 cinsinden incelenmiştir. 
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            Görsel 5. Darbe dayanımı grafiği 

Elde edilen darbe dayanımları incelendiğinde; karbon elyaf takviyeli kompozit numunelerinin 

darbe dayanımı 72,8 kJ/m2, saf pamuk elyaf takviyeli kompozit numunelerinin darbe dayanımı 

19,5 kJ/m2, hibrit biyokompozit olarak üretilen 3K6P3K numunelerinin darbe dayanımı 44,15 

kJ/m2 ve 2K2PZ numunelerinin ise 43,2 kJ/m2 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar malzemelerin 

çekme gerilmesi sonuçlarıyla uyumlu olup, yüksek mukavemet için yüksek kırılma enerjisi 

düşük mukavemet için düşük kırılma enerjisi elde edilmiştir. Yine her ne kadar saf pamuk sünek 

karakter göstermiş olsa da gerilme- şekil değiştirme diyagramında eğrinin altında kalan alan saf 

karbon kompozite göre daha küçük olduğundan tokluğu da daha küçüktür. 

Saf pamuk elyafa takviye edilen karbon elyafın rijitliği ve darbe dayanım özelliği sayesinde, 

aynı yapı içerisinde kullanılmasıyla oluşturulan hibrit biyokompozit malzemelerin darbe 

dayanımı artmıştır. 

3.3. Düşük Hızlı Darbe Deneyi Sonuçları 

Düşük hızlı darbe deneyinde vurucu ucun ağırlığı 5,6 kg olup, çarpma hızı 3 m/s olarak 

belirlenmiştir. Numunelerden elde edilen kuvvet, yer değiştirme, enerji verilerine bakılarak 

malzemelerin özellikleri belirlenip kıyaslanmıştır. Görsel 6’da kuvvet- zaman grafiği her bir 

malzeme için karşılaştırılarak verilmiştir. Ayrıntılı tepe kuvvet değerleri Görsel 7’de 

verilmiştir. 
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                                                   Görsel 6. Kuvvet– zaman grafiği 

 

            
 

              Görsel 7. Tepe kuvvet sonuçları 

Grafiklerden görülen sonuçlarına göre; saf pamuk elyaf kompozit numunelerin esnek ve sünek 

yapısından dolayı vurucu uca karşı daha az direnç kuvveti gösterdiği, hibrit numuneler ara 

değerler, karbon kompozit ise en yüksek direnci göstermiştir. Bu sonuçlardan da net olarak 

görülmektedir ki farklı dizilimlere sahip hibrit kompozit malzemeler birbirlerine yakın değerler 

almışlardır. 

Görsel 8’de yer değiştirme- zaman grafiği her bir malzeme için karşılaştırılarak verilmiştir. 

Görsel 9’da da aynı grafiğe ait tepe değerleri verilmiştir. 
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                                               Görsel 8. Yer değiştirme– zaman grafiği 

 

             
 

Görsel 9. Tepe deplasman sonuçları 

Grafikler incelendiğinde en yüksek sehimin saf pamuk kompozit malzemede olduğu, hibrit 

kompozitlerin ise yine karbon kumaşın rijit yapısından dolayı saf karbon kompozite daha yakın 

bir davranış sergilediği görülmüştür. 

Görsel 10’da darbe sırasında malzemelerin absorbe ettiği enerji değerleri sütun grafik olarak 

verilmiştir. 
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Görsel 10. Absorbe edilen enerji grafiği 
 

Görsel 10’da görülen numune tarafından absorbe edilen enerji değerinin saf pamuk kompozitte 

diğerlerine oranla yüksek olması numunede oluşan hasarın da fazla olduğu anlamına 

gelmektedir. Bu sonuçlar başta gerilme- şekil değiştirme olmak üzere diğer sonuçlarla da 

uyumludur. 

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada karbon/ pamuk kumaş katkılı hibrit biyokompozit malzemelerin, saf karbon elyaf 

takviyeli ve saf pamuk elyaf takviyeli kompozitlere kıyasla çekme testi, çentik darbe (Charpy) 

testi ve düşük hızlı darbe testleri uygulanarak çekme gerilmeleri, gerilme- şekil değiştirmeleri, 

darbe dayanımları, kuvvet, yer değiştirme, enerji ve tepe değerleri kıyaslanmıştır.  

Uygulanan testlerde karbon elyafın pamuk elyaf ile aynı yapı içerisinde kullanılmasıyla yüksek 

bir mukavemet artışı görülmüştür. Karbon elyafın rijit, pamuk elyafın sünek bir yapıya sahip 

olması sebebiyle elde edilen yeni hibrit biyokompozit malzemeler iki saf malzemenin ara 

değerlerine sahip olmuşlardır. Özellikle düşük hızlı darbe testinde saf karbon kompozitin rijit 

davranışına karşılık, pamuk katlarla takviye edilerek hibrit yapı kullanıldığında daha esnek bir 

yapı elde edildiği görülmüştür. 

Çalışmadan çıkan sonuç; aynı tabaka sayısınca takviye edilen karbon/ pamuk kumaş elyafların 

farklı dizilimler ile aynı yapı içerisinde kullanılmasıyla birbirine yakın değerlerde oldukları 

görülmüştür. Bu yeni hibrit biyokompozit malzemeler karbon elyaftan daha düşük dayanım 

gerektiren yerlerde hem çevreye daha az zarar veren hem de maliyeti düşürmek adına farklı 

alanlarda kullanılabilir. Takviye edilen elyaf miktarı, kombinasyonu ve üretim yöntemleri 

malzemenin test sonuçlarını değiştirebildiğinden farklı üretim yöntemleri, farklı tabaka sayıları 

ve elyaf çeşitleri ile farklı partikül katkılarıyla (karbon nanotüp vb.) desteklenerek çalışmalar 

yapılabilir. 

 

18.803 19.523
20.785

23.069

0

5

10

15

20

25

12K 3K6P3K 2K2PZ 12P

A
b

so
rb

e
 E

d
ile

n
 E

n
e

rj
i (

J)

Malzemeler



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL APLIED SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-64-6          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 27 

 

KAYNAKÇA 

 

[1] Şanlı, P., Farklı Oranlardaki Takviye Elemanlarıyla Katkılandırılmış Metal Matrisli 

Kompozit Malzemelerin Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 

2019. 

 

[2] Kara, M., Düşük Hızlı Darbeye Maruz Tabakalı Kompozitlerin Dinamik Cevabı, Yüksek 

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2006. 

  

[3] Kara, M., Düşük Hızlı Darbe Sonrası Yama ile Tamir Edilmiş Filaman Sarım Ctp Boruların 

İç Basınç Altındaki Hasar Davranışı, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Konya, 2012. 

  

[4] Sabır Emel, C., Yüzey Modifikasyonu Yapılmış Isırgan Otu Lifi Takviyeli Polyester 

Kompozit Üretimi ve Mekanik Özellikleri, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Dergisi, 35(2), ss. 433-443, Haziran 2020.  

 

[5] Ayan Muhammet, Ç., Pamuk Elyaf Takviyeli Biyokompozit Malzemelerin Mekanik 

Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik 

ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay, 2019. 

 

[6] Yılmaz S., Yapıcı A., Tatar Ahmet C., Şahin Ömer S., Pamuk Elyaf Takviyeli Biyokompozit 

Malzemelerin Düşük Hızlı Darbe Davranışının İncelenmesi, Gaziantep 6th International 

Multidisciplinary Studies Congress, 1, 227-233, Gaziantep, 2019. 

  

[7] Usal MR, Taşlıdere M, Saraç MF, Titanyum Karbür (TiC) Takviyeli Epoksi ile 

Güçlendirilmiş Hibrit Kompozitlerin Çarpma Davranışının Deneysel ve Sayısal İncelenmesi, 

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18-32, Ağustos 2020. 

 

[8] Uma Dewi, L., Bhagawan, S.S., Thomas, S. (1997). Mechanical Properties of Pineapple 

Leaf Fiber- Reinforced Polyester Composites, Journal of Applied Polymer Science, 64, 1739-

1748.https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19970531)64:9<1739::AID APP10>3.0.CO;2-

T 

 

[9] Ayan, M.Ç., Kiriş, S., Yapici, A., Karaaslan, M., Akgöl, O., Altıntaş, O. and Ünal, 

E. (2020), "Investigation of cotton fabric composites as a natural radar- absorbing 

material", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 92 No. 8, pp. 1275-

1280. https://doi.org/10.1108/AEAT-01-2020-0018 

 

[10] Choubey, G., Suneetha, L., & Pandey, K. M. (2018). Composite materials used in 

Scramjet- A Review. In Materials Today: Proceedings. Volume 5, Issue 1, Part 1, Pages 1321-

1326. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.11.217 

 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19970531)64:9%3c1739::AID%20APP10%3e3.0.CO;2-T
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19970531)64:9%3c1739::AID%20APP10%3e3.0.CO;2-T
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muhammet%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Ayan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Serap%20Kiri%C5%9F
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ahmet%20Yapici
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muharrem%20Karaaslan
https://www.emerald.com/insight/search?q=O%C4%9Fuzhan%20Akg%C3%B6l
https://www.emerald.com/insight/search?q=Olcay%20Alt%C4%B1nta%C5%9F
https://www.emerald.com/insight/search?q=Emin%20%C3%9Cnal
https://www.emerald.com/insight/search?q=Emin%20%C3%9Cnal
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0002-2667
https://doi.org/10.1108/AEAT-01-2020-0018
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22147853/5/1/part/P1
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.11.217


 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL APLIED SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-64-6          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 28 

 

[11] Aydın Raci, M., Acar, V., Yapıcı, F., Yıldız, K., Topcu Vefa, M., Gündoğdu, Ö., Inter-ply 

Hibrit Kompozit Yapılarda Elyaf Diziliş Sıralamasının Mekanik ve Dinamik Özelliklere Etkisi, 

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 8(3): 255-263, 2018. 

 

[12] N. M. Nurazzi, M. R. M. Asyraf, S. Fatimah Athiyah, S. S. Shazleen, S. Ayu Rafiqah, 

M. M. Harussani, S. H. Kamarudin, M. R. Razman, M. Rahmah, E. S. Zainudin, R. A. 

Ilyas, H. A. Aisyah, M. N. F. Norrrahim, N. Abdullah, S. M. Sapuan, A. Khalina. (2021). 

A Review on Mechanical Performance of Hybrid Natural Fiber Polymer Composites for 

Structural Applications. Polymers, 13(13), 

2170. https://doi.org/10.3390/polym13132170 

 

[13] Swolfs Y, Gorbatikh L, Verpoest I. (2014) Fibre hybridisation in polymer composites: A 

review. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 67:181–200. 

https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2014.08.027 

 

[14] Ramesh, M., Palanikumar, K., & Reddy, K. H. (2017). Plant fibre based bio-composites: 

Sustainable and renewable green materials. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 79: 

558- 584. http://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.094  

 

[15] Väisänen, T., Das, O., & Tomppo, L. (2017). A review on new bio-based constituents for 

natural fiber-polymer composites. Journal of Cleaner Production. 149: 582-596. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.132 

 

[16] Doan, T.T.L., Brodowsky, H. ve Mader, E., (2007), Jute Fibre/Polypropylene Composites 

II. Thermal, Hydrothermal and Dynamic Mechanical Behaviour, Composites Science and 

Technology, 67, 2707-2714. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2007.02.011 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/polym13132170
https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2014.08.027
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/79/supp/C
http://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.094
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/149
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.132
https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2007.02.011

