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FİZİKSEL AKTİVİTENİN GEBELERİN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 
 

1Esra KARATAŞ OKYAY 
1İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-6443-8277 

 

ÖZET 

Gebelik, kadın hayatının en önemli dönemlerinden biridir. Bu dönemde kadının sağlık durumu 

hem kadının hem de çocuğun yaşamını etkiler. Ancak bilinen birçok faydası olmasına rağmen 

birçok kadın gebelik döneminde yeterli fiziksel aktivite yapmamaktadır. Fiziksel aktivite, 

iskelet kasları tarafından üretilen ve enerji harcamasıyla sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi 

olarak tanımlanır. Tıbbi duruma göre sağlıklı gebe ve postpartum kadınlar için haftada en az 

150 dakika orta şiddette aerobik aktivite (tempolu yürüyüş eşdeğeri) yapılması önerilir. 

Kanıtlar, maternal obezitenin, olumsuz anne sağlığı sonuçlarının (kardiyovasküler hastalıklar, 

metabolik sendromlar ve obezite) bir öncüsü olduğunu, fetal ölüm, nöral tüp defektleri gibi 

konjenital malformasyonlar ve makrozomi riskini arttırdığını bulmuştur. Obez annelerin 

çocuklarında, omuz distosisi, doğum yaralanmaları, perinatal asfiksi, hipoglisemi ve solunum 

sıkıntısı gibi perinatal komplikasyonlar daha fazla görülmektedir. Bunun aksine gebelikte 

yeterli düzeyde yapılan fiziksel aktivite kadınların ve çocukların sağlığına olumlu katkı sağlar. 

Gebelikte yeterli fiziksel aktivite aşırı kilo alma, gestasyonel diabet, preeklampsi ve erken 

doğum riskini azaltır. Ayrıca gebelik uyku kalitesini arttırır, yorgunluğu ve bel ağrısını azaltır, 

sezaryen riskini azaltır, doğum süresini kısaltır ve doğum komplikasyonlarını azaltır. Gebelik 

sırasındaki stresi, kaygıyı ve depresyonu azaltarak psikolojik refahı sağlar. Gebelikte yapılan 

fiziksel aktivite uzun süreli sağlık yararı sağlayarak doğum sonu iyileşmeyi ve gebelikte alınan 

kilonun verilmesini hızlandırır ve emzirmeyi olumlu yönde etkiler. Tüm yararların rağmen 

gebelikte fiziksel aktivite yapılmasını etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Düşük anne 

eğitimi, çalışmama, gebelik semptomları/rahatsızlıkları, multiparite, halsizlik, zaman 

yetersizliği, motivasyon eksikliği, kültürel ve dini inançlar, sosyal destek eksikliği, spor 

tesislerine erişememe ve kötü hava koşulları kadınların gebelik döneminde yeterli fiziksel 

aktivite yapmalarını engellemektedir. Sonuç olarak gebelik, bir kadının hayatında ve 

gelecekteki sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olabilecek bir dönem olduğundan, gebelik 

döneminde olumlu sağlık davranışı geliştirmek önemlidir. Bu doğrultuda gebelere gebelikte 

egzersiz ile ilgili yeterli eğitim verilmeli ve ihtiyaçları olan destek sağlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, gebelik, sağlık 

THE EFFECT OF PHYSİCAL ACTİVİTY ON THE HEALTH OF PREGNANT 

WOMEN 

ABSTRACT 

Pregnancy is one of the most important periods in a woman's life. During this period, the health 

status of the woman affects the life of both the woman and the child. However, although there 

are many known benefits, many women do not do enough physical activity during pregnancy. 

Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that results 

in energy expenditure. At least 150 minutes of moderate-intensity aerobic activity (equivalent 

to brisk walking) per week is recommended for healthy pregnant and postpartum women, 
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depending on medical condition. Evidence has found that maternal obesity is a precursor of 

adverse maternal health outcomes (cardiovascular diseases, metabolic syndromes, and obesity), 

increasing the risk of fetal death, congenital malformations such as neural tube defects, and 

macrosomia. Perinatal complications such as shoulder dystocia, birth injuries, perinatal 

asphyxia, hypoglycemia and respiratory distress are more common in children of obese 

mothers. On the contrary, adequate physical activity during pregnancy contributes positively to 

the health of women and children. Adequate physical activity during pregnancy reduces the risk 

of excessive weight gain, gestational diabetes, preeclampsia and preterm delivery. In addition, 

it increases the quality of pregnancy sleep, reduces fatigue and low back pain, reduces the risk 

of cesarean section, shortens the delivery time and reduces birth complications. It provides 

psychological well-being by reducing stress, anxiety and depression during pregnancy. Physical 

activity during pregnancy provides long-term health benefits, accelerates postpartum recovery 

and weight loss during pregnancy, and positively affects breastfeeding. Despite all the benefits, 

there are some factors that affect physical activity during pregnancy. Low maternal education, 

unemployment, pregnancy symptoms/discomforts, multiparity, fatigue, lack of time, lack of 

motivation, cultural and religious beliefs, lack of social support, inaccessibility to sports 

facilities and bad weather conditions prevent women from doing enough physical activity 

during pregnancy. As a result, it is important to develop positive health behaviors during 

pregnancy, as pregnancy is a period that can have lasting effects on a woman's life and future 

health. In this direction, pregnant women should be given adequate training on exercise during 

pregnancy and the support they need should be provided. 

Keywords: Physical activity, pregnancy, health 

 

 

1. FİZİKSEL AKTİVİTENİN TANIMI 

Fiziksel aktivite, günlük yaşamda kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile ortaya 

çıkan, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler 

olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise fiziksel aktiviteyi iskelet kasları 

tarafından üretilen enerji gerektiren herhangi bir bedensel hareket (ev işi yaparken, çalışırken 

ve boş zamanlarda yapılan hareketler dahil) olarak tanımlamaktadır (Bay & Yılmaz, 2020; Bull 

et al., 2020). Bu doğrultuda merdiven inip çıkmak, oyun oynamak, ev ve bahçe işleri yapmak, 

yürüyüş, banyo yapmak gibi günlük aktivitelere ek olarak, spor ve egzersiz de birer fiziksel 

aktivitedir. Kısaca enerji tüketimine sebep olan bütün etkinlikler fiziksel aktivite olarak 

adlandırılmaktadır (Alkan & Özçoban, 2017; Bay & Yılmaz, 2020). Fiziksel aktivite; yaş, 

cinsiyet, eğitim, medeni durum, ekonomik ve sosyal faktörler gibi sosyodemografik 

etkenlerden; ruhsal ve mental durum bozuklukları, kişilik değişiklikleri, özgüven, güdülenme 

gibi psikolojik faktörlerden; beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol ve madde kullanımı, 

sorunlarla baş etme yetenekleri gibi davranış özelliklerinden; aile ve arkadaş çevresinin sosyal 

desteği gibi sosyokültürel etkenlerden ve yaşadığı çevredeki aktivite/spor olanakları, tesisler, 

ulaşım kolaylığı gibi fiziksel çevreden etkilenmektedir (Medicine, 1998). 

Fiziksel aktivite vücut bütünlüğünün, fonksiyonel sağlık ve psikolojik iyilik halinin 

gelişmesinde, diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı riskinin azaltılması ve yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Sağlık için pek çok faydası 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS 
 

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-40-0       www.avrasyakongresi.org        Page | 3 
 

bulunmasından dolayı fiziksel aktivite yaşamın her döneminde yararlıdır. Bu bağlamda düzenli 

fiziksel aktivitenin gebelik döneminde de yapılması tavsiye edilmektedir (Alkan & Özçoban, 

2017; Kołomańska-Bogucka & Mazur-Bialy, 2019). 

2. FİZİKSEL AKTİVİTE VE GEBELİK 

Gebelik sırasında yapılan fiziksel aktivitenin sağlığa birçok yararı bulunmaktadır (Nascimento, 

Surita, & Cecatti, 2012). Fakat birçok kadın gebelik öncesi dönemde bile yeterli fiziksel aktivite 

yapmamakta ve gebelik esnasında fiziksel aktivite düzeylerini azaltmaktadırlar. Gebe olmayan 

kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada kadınların %26.2’sinin erkeklerin %35.7’sinin 

DSÖ’nün fiziksel aktivite önerisine uyduğu belirlenmiştir (Lange & Finger, 2017). 1979 gebe 

üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise  kadınların sadece %15,8'inin haftada 3-5 kez 30 

dakikalık orta derecede fiziksel aktivite yaptıkları bulunmuştur. Yakın zamanda 83 gebeyle 

yapılan bir çalışmada, kadınların %41.0’ının gebelik sırasında fiziksel aktivitelerini azalttığı ve 

sadece %9,6'sının arttırdığı bulunmuştur  (Schmidt et al., 2017).  

Kadınlar genelde bulantı, kusma, yorgunluk gibi gebeliğe bağlı yakınmalardan; çocuğun zarar 

görebileceği, erken doğuma neden olabileceği ve spora bağlı zarar görebileceği gibi 

endişelerden dolayı yeterli fiziksel aktivite yapmamaktadırlar (Duncombe, Wertheim, 

Skouteris, Paxton, & Kelly, 2009; Leiferman, Swibas, Koiness, Marshall, & Dunn, 2011). 

Ayrıca sağlık profesyonellerinin bu konuda tutarsız olması ve gebeleri bu doğrultuda 

yönlendirmesi kadınların kararsız kalmalarına neden olmaktadır (McGee et al., 

2018). Kontrendikasyonu olmayan tüm gebelerin haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite 

yapmaları önerilir (Mottola et al., 2018). Bu nedenle fiziksel aktiviteye başlamadan önce olası 

riskleri dışlamak amacıyla tıbbi muayene yapılması ve danışmanlık alınması gerekmektedir. 

Servikal yetmezlik veya serklaj, gebeliğin 26. haftasından sonra plasenta previa, 

rüptüre membranlar, mevcut gebelik sırasında preterm eylem, şiddetli anemi, 

hemodinamik olarak önemli kalp hastalığı, prematüre doğum riski olan çoğul 

gebelik, preeklampsi veya gebeliğe bağlı hipertansiyon, restriktif akciğer hastalığı, kalıcı 

ikinci ya da üçüncü trimester kanama gibi nedenler gebelik sırasında aerobik egzersiz 

için kesin kontraendikasyonlardır. Anemi, değerlendirilmemiş maternal kardiyak 

aritmi, kronik bronşit, kötü kontrollü tip 1 diyabet, aşırı morbid obezite, aşırı  düşük kilo 

(bmı < 12), son derece sedanter yaşam tarzı öyküsü, geçerli gebelikte intrauterin 

gelişme geriliği, kötü kontrollü hipertansiyon, ortopedi sınırlamalar, kötü kontrollü 

hipertiroidi, ağır sigara içiciliği gibi nedenler gebelik sırasında aerobik egzersiz için 

relatif kontraendikasyonlardır (Akbayrak, Kaya, & Tedavi, 2008). 

Gebelikte yürüyüş, yüzme, sabit bisiklet, düşük  dereceli aerobik yoga, pilates, koşu gibi 

faaliyetleri başlatmak veya devam ettirmek güvenlidir. Ancak boks, futbol 

ve basketbol gibi birebir yapılan sporlardan; su kayağı, jimnastik ve binicilik gibi düşme 

riskinin yüksek olduğu  aktivitelerden; dalış, ağır yoga ve ağır pilates gibi faaliyetlerden 

kaçınılmalıdır (Akbayrak et al., 2008).  

3. FİZİKSEL AKTİVİTENİN GEBELERİN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Gebelik döneminde düzenli yapılan fiziksel aktivitenin birçok yararı bulunmaktadır (Di 

Mascio, Magro-Malosso, Saccone, Marhefka, & Berghella, 2016). Gebelik sırasında fiziksel 
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aktivite yapmak kadının kendini zinde hissetmesini sağlar (de Oliveria Melo et al., 2012; Price, 

Amini, & Kappeler, 2012). Genel olarak, hayvan çalışmaları, diyabetik ve obez kemirgen 

gebelerde fiziksel aktivitenin insülin duyarlılığını, lipid metabolizmasını ve glukoz toleransını 

iyileştirdiğini göstermiştir (Huang et al., 2018). Benzer sonuç insanlarda da 

gözlemlenebilir. Düzenli fiziksel aktivite, hem açlık hem de tokluk durumlarında kan glukoz 

konsantrasyonunda azalmaya yol açar (Brown, Ceysens, & Boulvain, 2017).Gebelik 

döneminde fiziksel aktivite yapan kadınlarda gestasyonel diabette, sezaryen doğum riskinde, 

müdahaleli doğumda ve doğum sonrası dönemde iyileşme süresinde azalma görülmüştür 

(Barakat, Pelaez, Lopez, Montejo, & Coteron, 2012). Gebelik döneminde düzenli ve yeterli 

fiziksel aktivite yapmak doğum sonrası dönemde kadınların daha az depresif semptomlar 

yaşamasına da katkıda bulunabilir (Kołomańska-Bogucka & Mazur-Bialy, 2019). Ayrıca 

fiziksel aktivite fiziksel olarak ağrıları da azaltmaktadır (Marín‐Jiménez et al., 2019).   

13 haftadan küçük tekil gebeliği olan 300 fazla kilolo ve obez gebenin dahil edildiği bir 

çalışmada, ilk trimesterden 37. Gebelik haftasına kadar haftada en az 3 kez ve 30 dakika yapılan 

fiziksel aktivitenin (bisiklet sürme) gestasyonel diabet riskini ve gebelikte alınan kiloyu önemli 

düzeyde azalttığı bulunmuştur. Araştırma sonucunda anlamlı fark olmasa da fiziksel aktivite 

yapan gebelerde daha az oranlarda erken doğum, gestasyonel hipertansiyon, sezaryen doğum 

ve makrozomi görülmüştür (Wang et al., 2017). Sistematik bir incelemede haftada 2-7 kez 30-

60 dakika yapılan fiziksel aktivitenin gestasyonel hipertansiyon ve sezaryen doğum riskini 

önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur (Magro‐Malosso, Saccone, Di Tommaso, Roman, & 

Berghella, 2017). Fiziksel aktivite, vajinal doğum insidansını arttırır ve sezaryen doğum riskini 

azaltır (Magro‐Malosso et al., 2017). 2019 yılında yapılan sistematik bir derlemede kronik 

hipertansiyon, tip 1 diyabet ve tip 2 diyabeti olan gebelerde fiziksel aktivitenin sezaryen riskini 

%55 azalttığı belirlenmiştir (Adesegun, Cai, Sivak, Chari, & Davenport, 2019). Haakstad ve 

Bo tarafından yapılan çalışmada, çalışmaya başlamadan önce hareketsiz olan ve gebeliğinde 12 

hafta boyunca düzenli olarak fiziksel aktivite programına (haftada 2 kez, her biri 60 dakika) 

katılan gebelerin, kontrollere kıyasla önemli ölçüde daha az kilo aldıkları ve doğumdan sonra 

çok daha hızlı kilo verdikleri bulunmuştur (Haakstad & Bø, 2011).  

Fiziksel aktivitenin fetal sağlık üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Barakat ve 

arkadaşlarının fiziksel aktivitenin makrozomi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmada, fiziksel aktivite yapan gruptaki gebelerin (haftada 3 kez, 50 dakika 

denetimli aerobik ve kuvvet antrenmanı) kontrol grubundaki gebelere kıyasla daha az risk 

taşıdığı bulunmuştur. Ayrıca makrozomi insidansı, kontrol grubundaki gebelerde %4.7 iken, 

fiziksel aktivite grubundaki gebelerde sadece %1.8 olarak belirlenmiştir (Barakat et al., 

2016). Wiebe ve arkadaşları tarafından yapılan bir meta-analiz çalışmasında da gebelik yaşına 

göre büyük bebeğe sahip olma olasılığının fiziksel aktiviteyle %31 oranında azaldığı 

belirlenmiştir (Wiebe, Boulé, Chari, & Davenport, 2015).  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Fiziksel aktiviteyi içeren sağlıklı bir yaşam tarzı, birçok riskli durumun önlenmesi ve tedavisi 

için elzemdir. Prensip olarak, yaşamın bu evresindeki gebe kadınlar, çocuğun iyiliği ile 

ilgilendikleri ve olumlu değişiklikler yapmaya istekli oldukları için tavsiye ve bilgiye çok açık 

oldukları bir dönemdedirler (Amezcua-Prieto et al., 2013). Bu nedenle sağlık 
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profesyonellerinin gebenin fiziksel aktivite yapmasında önemli rolü bulunmaktadır. Çalışmalar, 

sağlık profesyonelinin bu alanlarda tavsiye vermesi durumunda annenin kilo alımını daha iyi 

kontrol ettiğini, fiziksel aktivitesini arttırdığını ve dengeli ve sağlıklı beslenmeye daha fazla 

dikkat ettiğini göstermiştir. Bu nedenle gebelere fiziksel aktiviteye yönelik bilgi ve danışmanlık 

verilmelidir. Motivasyonel danışmanlık gibi özel tekniklerin öğrenilmesi ve kullanılması, 

danışmanlığın başarısını destekleyebilir. Bu teknikler kullanarak gebelik sırasında fiziksel 

aktivite yapmaya yönelik olası korkular ve engellerin üstesinden gelinebilir ve gebeler sağlıklı 

ve aktif bir yaşam tarzı benimsemeye motive edilebilir (Lindhardt et al., 2015; Nawaz, Adams, 

& Katz, 2000).  
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YOKSULLUK: KADIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR DURUM 

 

Esra Karataş Okyay  

İnönü Üniversitesi  

 ORCID ID: 0000-0002-6443-8277 

ÖZET 

Yoksulluk genel anlamda az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde yaşanan bir problem 

olsa da diğer ülkelerde de görülebilen ve birçok ülkenin başa çıkmak zorunda kaldığı oldukça 

önemli sorunlardan biridir. Genel anlamda, bireylerin hayatlarını sürdürebilmesi için 

ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Ayrıca sadece gelir ve tüketim gibi maddi nesnelere 

değil, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi bir takım hizmetlerden de mahrum olmayı ifade 

eder.1,2 Dünya genelinde yoksulluktan özellikle çocuklar, özürlüler, yaşlılar ve kadınlar 

etkilenmektedir.3 Gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde yaşayan kadınlar ile gelir düzeyi düşük 

olan ülkelerde yaşayan kadınların ölüm sebepleri birbirinden farklıdır. Gelir düzeyi yüksek olan 

ülkelerde yaşayan kadınlar genellikle ileri yaşta (60 yaşın üstü) kanser ve kalp hastalıkları gibi 

kronik sebeplerle ölmektedirler. Gelir düzeyi düşük olan ülkelerde yaşayan kadınlar ise 

genellikle maternal ve perinatal sebepler ya da bulaşıcı hastalıklar gibi sebeplerle 

ölmektedirler.1,4 Anne ölüm oranı şüphesiz kadın sağlığının en önemli göstergelerinden olup 

yoksullukla önemli derecede ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre anne ölümlerinin 

yaklaşık olarak %99’u gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir.5 Yoksullukla ilişkili 

olan diğer bir husus doğurganlık hızıdır. Doğurganlık hızı sosyoekonomik duruma göre 

farklılık göstermekte ve yoksulluk arttıkça artmaktadır. Bu durumda sık ve çok sayıda doğuma 

neden olarak kadın sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.1,2,4 Doğum esnasındaki ölümlerin 

en önemli sebeplerinden biri eğitimli sağlık profesyonelinin doğumda bulunmamasıdır. Genel 

olarak doğumların çoğu eğitimli bir sağlık profesyoneli tarafından yapılsa da önceki 

göstergelerde olduğu gibi bu konu da yoksulluktan olumsuz yönde etkilenmekte, gelir düzeyi 

düşük olan ülkelerde daha yüksek oranlarda meydana gelmektedir.6 Doğum sonuçları 

incelendiğinde yoksulluğun düşük doğum ağırlıklı yeni doğan oranlarını arttırdığı 

görülmektedir.7 Sonuç olarak yoksulluk kadın sağlığı üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilere 

sahiptir. 

Anahtar kelimeler: Yoksulluk, kadın sağlığı, anne ölümü 

 

POVERTY: A SITUATION THAT THREATENS WOMEN'S HEALTH 

ABSTRACT 

Although poverty is a problem experienced in underdeveloped or underdeveloped countries in 

general, it is one of the most important problems that can be seen in other countries and that 

many countries have to deal with. In general terms, it is the inability of individuals to meet their 

needs in order to survive. It also means being deprived of not only material objects such as 

income and consumption, but also some services such as education, health, and social 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS 
 

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-40-0       www.avrasyakongresi.org        Page | 8 
 

security.1,2 Especially children, the disabled, the elderly and women are affected by poverty 

throughout the world.3 Women living in countries with high income levels. The causes of death 

of women living in low-income countries are different from each other. Women living in high-

income countries generally die at an advanced age (over 60 years old) from chronic causes such 

as cancer and heart diseases. Women living in low-income countries generally die due to 

maternal and perinatal causes or infectious diseases.1,4 Maternal mortality rate is undoubtedly 

one of the most important indicators of women's health and is significantly related to poverty. 

According to the World Health Organization data, approximately 99% of maternal deaths occur 

in developing countries.5 Another issue associated with poverty is the fertility rate. Fertility rate 

varies according to socioeconomic status and increases as poverty increases. In this case, it 

affects women's health negatively by causing frequent and large numbers of births.1,2,4 One of 

the most important causes of death during childbirth is the absence of a trained health 

professional. Although most of the births are done by a trained health professional in general, 

this issue is negatively affected by poverty, as in previous indicators, and it occurs at higher 

rates in countries with low income levels.6 When birth results are examined, it is seen that 

poverty increases the rate of newborns with low birth weight.7 Conclusion Poverty has direct 

or indirect effects on women's health. 

Key words: Poverty, women's health, maternal death 
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ÖZET 

 

 Bu çalışmada çevre dostu sentez yöntemi olan yeşil sentez ile biyolojik kaynaktan Mısır(Zea 

Mays kabuk özütünden) yararlanılarak AuNP’ler sentezlenmiştir. Ultraviyole/görünür ışık 

absorpsiyon spektrofotometresi (UV-vis), X-ışını kırınımı (XRD), termogravimetrik ve 

difarensiyel termal analiz (TGA-DTA), Fourier transform infrared Spektroskopisi (FT-IR), 

taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı X-ışını (EDAX) analizleri ile altın 

nanopartikülleri karakterize edilmiştir. Elde edilen altın partiküllerin  biyolojik uygulamalarda 

kullanımı için düşük boyutta sentezi gerçekleştirildi.Altın nanopartiküllerin 390 nm’de 

maksimum absorbansa sahip olduğu görülmüştür. AuNP’lerin indirgenmesinde rol olan 

fitokimyasalları belirlemek için 

FT-IR analizi yapılmıştır. Debye-Scherrer’s denkleminden yararlanarak sentezlenen altın 

nanoparçacıkların kristal boyutunun 18.25 

nm olduğu hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Altın nanopartikül, SEM, XRD, EDX, FTIR, UV-VİS. 

ABSTRACT 

 In this study, AuNPs were synthesized by green synthesis, which is an environmentally 

friendly synthesis method, by using the biological source Corn (Zea Mays bark extract). 

Ultraviolet/visible light absorption spectrophotometer (UV-vis), X-ray diffraction (XRD), 
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thermogravimetric and differential thermal analysis (TGA-DTA), Fourier transform infrared 

Spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscope (SEM), and energy dispersive Gold 

nanoparticles were characterized by X-ray (EDAX) analysis. Low-size synthesis of the 

obtained gold particles was carried out for use in biological applications. It was observed that 

the gold nanoparticles had maximum absorbance at 390 nm. To identify phytochemicals 

involved in the reduction of AuNPs. FT-IR analysis was performed. The crystal size of the gold 

nanoparticles synthesized using the Debye-Scherrer's equation was 18.25 nm was calculated. 

Keywords: Gold NANOPARTİCLE, SEM, XRD, EDX, FTIR, UV-VIS. 
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Abstract  

The artificial intelligence built with artificial neural networking pattern helps in prediction of 

disease outcome. The expansion of Artificial intelligence (AI) in all fields of science and 

technology is constructed with machine learning along with deep learning programs which is 

identical to human brain intelligence. The employment of AI technology is been in upsurge as 

it covers several domains and hence in future there is great scope for utilization of ANN which 

surpasses human performance. The AI significance in health care field might lead to essential 

strategy for enhanced detection, diagnosis and better remedy of infection. The utilization of AI 

in the field of medicine helps to spot problems as well as provide remedy for curation of any 

sort of major diseases such as cancer, nervous system related disease, diabetes and cardiac 

disease. Although, the AI technology progression in current years is enhanced with 

development of computational algorithms programmed with supervised learning and hence 

provide greater support for any sort of biomedical research. The aim of this review is to update 

any new scientific achievements in medicinal field which helps to predict the outburst of any 

new infection and further provides a vision to overcome such catastrophes. However, our 

review article provides insight to reader about the AI technology advancements plus ANN 

networking communication system which is great demand for health care professionals. 

Key words: Artificial Intelligence,Computational algorithms, Biomedical research, Artificial 

Neural Network, Deep Learning Program. 
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ÖZET 

Küreselleşme, sermayenin, malların, bilginin ve insanların herhangi bir politik ve ekonomik 

sınır tanımaksızın yayılması olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise küreselleşme, 

zaman, mekan ve düşünce açısından mevcut sınırların ortadan kalkması ile gündelik yaşamın 

tüm alanında insanların ilişkilerinin ve etkileşimlerinin artması ve yoğunlaşması sürecidir.1 

Küreselleşmenin tetiklemesi sonucu yaşanan göç ise kişilerin altı ay veya daha uzun süreyle 

yaşadıkları yeri kalıcı olarak değiştirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Göç, bireyleri yeni 

dünyalarla tanıştırmış ve dünya üzerinde dinamik bir hareketliliğe neden olmuştur. Tüm 

dünyada yaşanan bu hareketlilik bir takım sosyal sorunları ve sağlık problemlerini de 

beraberinde getirmiştir.2 Dünya genelinde göçe katılan nüfusun yaklaşık yarısını kadınlar 

oluşturmakta ve göç sürecinden en fazla kadınlar etkilenmektedir. Gebelik ve doğuma ilişkin 

sorunlar ve istenmeyen gebelikler göç sürecinde kadınların sıklıkla karşılaştıkları problemler 

arasında yer almaktadır.3 İstenmeyen gebelikler ise aile planlamasının etkin kullanılmasıyla 

önlenebilir. Literatürde göçmen kadınların aile planlaması yöntemleri kullanımlarının düşük 

olduğu, ayrıca aile planlaması hizmetlerine erişmede ve bilgi edinmede bir takım zorluklarla 

karşılaştıkları bildirilmektedir.4 Göçmen kadınların çoğunluğu uzun ve etkili kontrasepsiyon 

yöntemi kullanmamakta ve acil kontrasepsiyona yönelik yeterli bilgileri bulunmamaktadır. 

Bunun sonucu olarak ta göçmen kadınların plansız ve istenmeyen gebelik yaşamaları 

kaçınılmaz hale gelmektedir.5 Göçmen kadınların aile planlaması hizmetlerine erişimlerini 

kadınların eğitim yetersizliği, göç ettikleri ülkenin dilini konuşamamaları, kültürel farklılıkları 

ve gebeliği önleyici yöntemlere ulaşamamaları gibi pek çok faktör etkilemektedir.4-6 Bütün 

insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması elzemdir. Bu sebeple göçmen kadınların sağlık 

durumlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bütüncül ve ulaşılabilirliği yüksek ve 

göçmen kadınlar gibi risk gruplarına öncelik sağlayan bir yaklaşım benimsenmelidir.4,5,8 Göç 

alan bölgelerde bu konuyla alakalı araştırmalar arttırılmalıdır. Özellikle aile planlaması 

hizmetlerine erişimin arttırılmasına yönelik eğitimler ve kurumsal planlamalar yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, göç, kadın, aile planlaması 
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MIGRATION AND WOMEN: ACCESS TO FAMILY PLANNING SERVICE 

 

ABSTRACT 

Globalization is defined as the spread of capital, goods, information and people without any 

political and economic boundaries. According to another definition, globalization is the process 

of increasing and intensifying people's relationships and interactions in all areas of daily life, 

with the disappearance of existing boundaries in terms of time, space and thought.1 Migration, 

which is triggered by globalization, is defined as the permanent change of people's place of 

residence for six months or longer. Migration introduced individuals to new worlds and caused 

a dynamic movement in the world. This mobility experienced all over the world has brought 

with it a number of social and health problems.2 Women make up about half of the population 

participating in migration worldwide, and women are most affected by the migration process. 

Problems related to pregnancy and childbirth and unwanted pregnancies are among the 

problems that women frequently encounter during the migration process.3 Unwanted 

pregnancies can be prevented by effective use of family planning. In the literature, it is reported 

that immigrant women's use of family planning methods is low, and they also encounter some 

difficulties in accessing family planning services and obtaining information.4 The majority of 

immigrant women do not use long and effective contraception methods and do not have 

sufficient information about emergency contraception. As a result, it becomes inevitable for 

immigrant women to experience unplanned and unwanted pregnancies.5 Many factors affect 

migrant women's access to family planning services, such as their lack of education, their 

inability to speak the language of the country they migrated to, cultural differences and their 

inability to access contraceptive methods.4-6 It is essential to meet the basic needs of all people. 

For this reason, an approach that is holistic and highly accessible and gives priority to risk 

groups such as immigrant women should be adopted in order to improve and improve the health 

status of immigrant women.4,5,8 Research on this issue should be increased in regions receiving 

immigration. In particular, trainings and institutional plans should be made to increase access 

to family planning services. 

Keywords: Globalization, migration, women, family planning 
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ÖZET 

Roemer (1991); sağlığın belirleyicilerini fiziksel çevre, sosyal çevre, kişisel özellikler ve sağlık 

hizmetleri şeklinde 4 ana başlıkta gruplamıştır (1). Sosyal çevre başlığı altında değerlendirilen 

eğitimin sağlık ile güçlü etkileşim gösterdiği birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu 

bağlamda sağlık okuryazarlığının sağlık statüsünün iyileştirilmesindeki katkısının belirlenmesi 

önemlidir. Sağlık okuryazarlığı Dünya sağlık örgütü tarafından; iyi sağlığı teşvik etmek ve 

korumak için bilgiye erişmek, bu bilgiyi anlamak ve etkin kullanmak adına gereken bilişsel ve 

sosyal beceri kapasitesi olarak tanımlanmıştır (2). Birçok çalışma düşük sağlık okuryazarlık 

düzeyinin sağlık hizmetinin daha sık kullanılmasına, sağlıkla ilgili daha zayıf öz değerlendirme 

yeteneğine, önleyici faaliyetlere daha az katılmaya, sağlıkla ilgili daha zayıf iletişime ve 

kadınlar özelinde üreme sağlığının farklı yönlerini olumsuz yönde etkilemesine sebep olduğunu 

göstermiştir (3). Kadınlarda sağlık okuryazarlık düzeyinin doğurganlığı, gebelik esnasındaki 

davranışları ve tarama muayenelerine katılımı etkilemesi şüphesizdir. Özellikle düşük sağlık 

okuryazarlık düzeyine sahip gebelerin gebelik esnasında ilaç kullanımına olumsuz inanç 

sergilemeleri sonucu reçeteli ilaçlara uymama, bilimsel kanıtların varlığına rağmen daha az 

folik asit alma, yine gebelik esnasında daha yüksek sigara kullanma oranına sahip olma, sağlık 

okuryazarlık düzeyi yüksek gebelere kıyasla doğum öncesi daha az danışmanlık alma ve plansız 

gebelik süreci geçirme yönünde davranış sergiledikleri önceki yapılan çalışmalar ile 

bildirilmiştir (4-8). Gebelerde sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeyin 

yükseltilmesi sadece gebe için değil doğacak bebekleri için de doğrudan etkide bulunacaktır. 

Çünkü gebelikte annenin sağlık okuryazarlık düzeyi ölçüsündeki yaşam tarzı daha sonraki 

senelerde epigenetik programlama yoluyla çocuk sağlığını etkilemektedir (9). Gebelik dönemi 

sağlık bilgisi edinme açısından da kadının öğrenmeye en istekli olduğu zaman dilimi olması 

sebebiyle sağlık okuryazarlık düzeyinin artırılması için müdahale edilebilecek en uygun 

dönemdir. Sonuç olarak gebelikte sağlık okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi için etkili 

müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir (10).  

Anahtar kelimeler: Gebelik, sağlık okuryazarlığı, sağlığın geliştirilmesi 
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HEALTH LITERACY AND PREGNANCY 

ABSTRACT  

Roemer (1991); is grouped the determinants of health under 4 main titles as physical 

environment, social environment, personal characteristics, and health services (1). It is proven 

by many scientific studies that education, which is evaluated under the title of social 

environment, has a strong interaction with health. In this context, it is important to determine 

the contribution of health literacy to the improvement of health status. Health literacy by the 

World Health Organization; is defined as the cognitive and social skill capacity required to 

access, understand and effectively use the information in order to promote and maintain good 

health (2). Many studies is shown that low health literacy level leads to more frequent use of 

health services, ability of poorer health-related self-assessment, less participation in preventive 

activities, poorer communication health-related, and adverse effects on different aspects of 

reproductive health specific to women (3). There is no doubt that the level of health literacy in 

women affects fertility, behavior during pregnancy and participation in screening examinations. 

Particularly, pregnant women with low health literacy levels have negative beliefs about drug 

use during pregnancy, do not comply with prescription drugs, take less folic acid despite the 

presence of scientific evidence, have a higher rate of smoking during pregnancy, and have less 

prenatal care compared to pregnant women with high health literacy levels. It is reported by 

previous studies that they exhibit behaviors towards counseling and having an unplanned 

pregnancy process (4-8). Determining the level of health literacy in pregnant women and 

increasing this level will have a direct impact not only on the pregnant woman but also on the 

babies to be born. Because the mother's lifestyle during pregnancy, which is at the level of 

health literacy, is affected child health in later years through epigenetic programming (9). 

Pregnancy is the most appropriate period to intervene in order to increase the level of health 

literacy, since it is the time when the woman is most willing to learn in terms of acquiring health 

information. As a result, it is necessary to develop and implement effective intervention 

methods in order to increase the level of health literacy in pregnancy (10).  

Keywords: Pregnancy, health literacy, health promotion 
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ABSTRACT 

The representation theorems of the convolution type and the correlation type are widely used 

in the field of seismic interferometry. The superposition of the Greens’ function and its complex 

conjugate can be determined from the cross correlation at two different detector positions. The 

Green's function for acoustic pressure waves can be extracted by the cross correlation of 

acoustic waves resulted from the excitation by point-like sources for an acoustic medium [1, 2, 

3]. This method can be implemented if the source is in a volume or on the boundary of the 

volume [2].  Obtaining the Green's function of a system having ambient fluctuations yields an 

impulse response due to uncorrelated point-like sources. Analysis of this response may provide 

information about the physical properties of the medium [1].  Retrieving the Green's function 

by correlating waves due to random point sources has attracted a lot of attention from 

seismology to ultrasound [1]. In this study, the aforementioned representation theorems are 

applied to Optoacoustics. An expression for the Greens’ function between source and detector 

positions is presented based on these theorems. Firstly, the representation theorem of the 

convolution type is derived from the optoacoustic wave equation for two different sources. 

Later, the complex conjugate of the optoacoustic wave equation is expressed in the frequency 

domain via the Fourier transform and the representation theorem of the correlation type is 

derived as well. The medium is considered as consisting of two concentric spherical regions. 

The spatial profile of the source term of the optoacoustic wave equation is represented by a 

delta function for a pulsed laser. 

Keywords: Wave Interferometry, Cross Correlation, Optoacoustics. 
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A GENERALISED RELATIONAL DATA MODEL 

 

Dr. Georgia Garani  

University of North London, UK. 

 

Abstract: 

A generalised relational data model is formalised for the representation of data with nested 

structure of arbitrary depth. A recursive algebra for the proposed model is presented. All the 

operations are formally defined. The proposed model is proved to be a superset of the 

conventional relational model (CRM). The functionality and validity of the model is shown by 

a prototype implementation that has been undertaken in the functional programming language 

Miranda.  

Keywords: nested relations, recursive algebra, recursive nested operations, relational data 

model.  
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ÖZET 

İnme, yılda 210.000'den fazla vaka ile Türkiye'de önde gelen engellilik nedenlerinden biridir. 

İnme rehabilitasyon seanslarının yoğunluğu, günlük yaşam aktivitelerinden bazılarını yerine 

getirebilme yeteneğinin yeniden kazanılmasında büyük önem taşımaktadır. Konvansiyonel 

terapi, elektrik stimülasyonu ve robotik rehabilitasyon cihazları ile elde edilen başarılı sonuçlar 

vardır. COVID-19 sonrası uygulanan kısıtlamalar nedeniyle hastalar kliniklere ulaşamamakta 

ve tedavi eksikliği yaşamaktadır. Bu nedenle ev tabanlı rehabilitasyon teknolojilerinin 

geliştirilmesi araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu sorunu çözmek için mevcut 

teknolojilerden biri, çok çeşitli cihazların internete bağlanabileceği Nesnelerin İnterneti (IoT) 

teknolojisidir. Bu çalışmada, düşük maliyetli yeni bir IoT tabanlı gömülü robotik el 

rehabilitasyon cihazı önerilmektedir. Geliştirilen sistem; düşük maliyetli, az yer kaplayan 

gömülü bir sistemdir ve IoT'ler arasında veri toplama için bir android uygulamasına sahiptir. 

Ayrıca gerçek zamanlı veriler fizyoterapiste aktarılarak hastaları başarılı bir şekilde 

yönlendirme ve rehabilite ederek iş yükünü azaltmaktır. İlk çalışmalar, IoT'nin ev ortamında 

yürütülen el rehabilitasyonunu destekleyebileceğini ve bulut iletişimi yoluyla rehabilitasyon 

sürecinin yoğunluğunu ve sertlik seviyesini izleyebileceğini göstermektedir. Gelecekte 

öncelikle grafiksel kullanıcı arayüzü için kullanıcı çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. 

Ardından, sistemin başarılı bir şekilde uygulanması için klinik denemeler yapılacaktır. Bu cihaz 

konsepti gelecekte rehabilitasyonun birçok alanında kullanılma potansiyeline sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, İnme, Gömülü Sistemler, El Rehabilitasyonu. 

 

 

A NEW IoT BASED EMBEDDED SYSTEM ROBOTIC HAND REHABILITATION 

TOOL 
 

ABSTRACT 

 

Stroke is one of the leading causes of disability in Turkey with more than 210,000 incidence 

annually. Intensity of stroke rehabilitation sessions has a great importance to regain ability to 

perform some of the activities of daily living. There are successful results achieved with 

conventional therapy, electrical stimulation and robotics rehabilitation devices. Due to the 

restrictions applied after COVID19, the patients could not reach clinics and suffer from lack of 
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treatment. Therefore, development of home-based rehabilitation technologies attracts interest 

of the researchers. One of the available technologies to solve this problem is called Internet of 

Things (IoT) technology which is simply a wide variety of devices can be connected to the 

internet. In this study, a new low cost IoT based embedded robotic hand rehabilitation device 

is suggested. Developed system; it is a low cost, small footprint embedded system and has an 

android application for data collection across IoTs. In addition, real-time data is transferred to 

the physiotherapist to successfully guide and rehabilitate patients, thereby reducing the 

workload. Initial results shows that, the IoT can support hand rehabilitation being carried out 

in the home environment and monitor intensity and stiffness level of rehabilitation process 

through cloud communication. In the future firstly it is aimed to perform user studies for 

graphical user interface. Then, clinical trials will be performed to successfully implement the 

system. This device concept has the potential to be used in many fields of rehabilitation in the 

future.  

 

Key Words : Internet of Thing, Stroke, Embedded Systems, Hand Rehabilitation.  

 

1. GİRİŞ   

 

Rehabilitasyon zor ve maliyetli bir tedavi sürecidir. Tedavi erken yapıldığında oldukça etkilidir, 

fakat birçok hasta bazı nedenlerden dolayı bu tedavilerden mahrum kalmaktadır. Fiziksel 

rehabilitasyon, inmeden yıllar sonra hastaların tedavisinde etkili olabilmektedir. İnme 

hastalarının sayısı arttıkça kısıtlı imkanlardan dolayı rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması 

da gittikçe zorlaşmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması nedeniyle rehabilitasyon robotları son 

zamanlarda geliştirilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Fizyoterapistler tarafından yapılan geleneksel terapi ile karşılaştırıldığında, robotik 

rehabilitasyon, daha sıkı takip, uzun terapi seansları ve egzersizlerin daha iyi tekrar edilerek, 

revize edilmesi gibi önemli avantajlara sahiptir. Rehabilitasyon robotları, fizyoterapistin aynı 

anda birkaç hastayı tedavi etmesine yardımcı olmakta ve iş yükünü azaltmaktadır. Bu nedenle  

maliyetler oldukça azalmaktadır [1,2].  

 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde Shi ve arkadaşları soft robotların el 

rehabilitasyonuna etkisini inceleyen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir [3]. Başka bir çalışmada 

Baniqued ve arkadaşları el rehabilitasyonu için beyin-bilgisayar arayüzü ile ilgili bir derleme 

çalışması yapmışlardır [4]. Nehrujee ve arkadaşları ise yine el rehabilitasyonu için taşınabilir 

bir tak ve çalıştır robotun (PLUTO) tasarımını sunmuşlardır [5]. 

 

Eklemeli imalattaki son gelişmeler, giyilebilir rehabilitasyon robotlarının maliyetinin 

düşürülebileceğini göstermiştir. Bu nedenle ev tabanlı bir rehabilitasyon robotunun üretimi ve 

hastalar için kullanımı mümkün hale gelmektedir. Ancak yine de rehabilitasyon sürecinin 

profesyoneller tarafından takip edilmesine ihtiyaç vardır. Hasta gelişimini takip etmek için, 
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rehabilitasyon alanında da son zamanlarda birçok yerde kullanılan Nesnelerin İnterneti (IoT) 

teknolojisinden faydalanmak mümkündür [6,7]. 

 

Bu çalışmada, düşük maliyetli yeni bir IoT tabanlı gömülü robotik el rehabilitasyon cihazı 

önerilmektedir. Geliştirilen sistem; düşük maliyetli, az yer kaplayan gömülü bir sistemdir ve 

IoT'ler arasında veri toplama için bir android uygulamasına sahiptir. İlerleyen bölümlerde 

geliştirilen sistemin donanım ve yazılımsal tasarım kısımlarından bahsedilmektedir. Son 

bölümde ise sonuç ve öneriler kısmı verilmiştir. 

 

 

2. TASARLANAN SİSTEMİN GENEL YAPISI 

 

Son dönemde yaşanan pandemi, rehabilitasyon sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Hastaların kısıtlamalar nedeni ile evde kalmaları veya sadece belli zaman aralıklarında dışarı 

çıkabilmeleri burada en önemli etken olmuştur. Bu nedenlerden dolayı evde rehabilitasyon daha 

önemli hale gelmektedir. Bir fizyoterapist, bir hastayı ev ortamında günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirmesi için yönlendirebilir. Fakat bu süreç maliyetli ve kısıtlı imkanlardan dolayı pek 

kullanılmıyordu. Bu çalışmada el rehabilitasyonu için IoT tabanlı gömülü sistem robotik el 

rehabilitasyon cihazı tasarımı yapılarak bu olumsuzların giderilmesi amaçlanmıştır. 

 

2.1. Sisteme ait Donanım Kısmının Tasarımı 

 

Tasarlanan aktif el ortezinde Arduino, HC-05 bluetooth modulü, 5 adet sg-90 servo, basınç 

sensörü ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılmış malzemeler bulunmaktadır. Sisteme ait el ortezinin 

CATİA modeli görüntüsü ön ve arka olarak Görsel 1 ve Görsel 2’de verildiği gibidir. Robotik 

rehabilitasyon için dış iskeletler, anatomik yapılarına göre hastanın uzuvlarını saracak şekilde 

tasarlanmalıdır. Bu aşamada dış iskelet uzunluğu normal bir hasta uzvuna uygun olmalı ve 

ayarlanabilir yapışkan bantlarla esnek tasarım yapılmalıdır. 

 

 
 

Görsel 1. El ortezinin CATİA modeli (ön taraf) 
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Görsel 2. El ortezinin CATİA modeli (arka taraf) 

 

 

2.2. Sisteme ait Yazılımın Geliştirilmesi 

 

Nesnelerin İnterneti (IoT), gelişen mobil cihazlar ve sensör ağları ile çeşitli fiziksel ve 

sanal nesneleri birbirine bağlayarak dinamik bir küresel ağ altyapısı oluşturmayı 

amaçlamaktadır [8]. IoT teknolojisi programlama kolaylığı ve gerçek zamanlı geri bildirim 

yeteneği ile rehabilatasyon cihazlarının kullanımında önemli bir potansiyele sahiptir. IoT ve 

sensörler, günlük ürünlerden endüstriyel izleme sistemlerine kadar neredeyse her yerde 

kullanılmaktadır. IoT ve sensör tabanlı yoğun sağlık bakım sistemlerinin kullanımı da hızla 

artmaktadır.  İlk çalışmalar, IoT'nin ev ortamında yürütülen el rehabilitasyonunu 

destekleyebileceğini ve bulut iletişimi yoluyla rehabilitasyon sürecinin yoğunluğunu ve sertlik 

seviyesini izleyebileceğini göstermektedir [9-10]. 

 

COVID-19 sonrası uygulanan kısıtlamalar nedeniyle hastalar kliniklere ulaşamamakta 

ve tedavi eksikliği yaşamaktadır. Bu nedenle ev tabanlı rehabilitasyon teknolojilerinin 

geliştirilmesi araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu sorunu çözmek için mevcut 

teknolojilerden biri, çok çeşitli cihazların internete bağlanabileceği IoT teknolojisidir [11]. 

 

Bu çalışmada  IoT, hastadan bir mobil uygulama yardımıyla bilgi alıp merkezdeki bir 

sunucuya aktaran ve böylece fizyoterapistin hastanın tedavi durumunu öğrenmesini sağlayan 

bir sistem olarak kullanılmayı amaçlamaktadır. Geliştirilen sistemin yazılımı ve veri akışı 

Görsel 3'de detaylandırılmıştır. 
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Görsel 3. Yazılım blok diyagram ve veri akışı 

 

 

Hastalar ve fizyoterapistler için mobil uygulama arayüzleri MIT App Inventor'da 

geliştirilmiştir. Sinyalleri modül kartta işlendikten sonra dış iskeletten gelen veriler bluetooth 

üzerinden hastanın mobil uygulamasına aktarılır. Mobil uygulamaya aktarılan tüm veriler, IoT 

yardımıyla bulut ortamında toplanır. Ardından fizyoterapistin mobil uygulamasında veriler 

görüntülenebilir.  

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

  

Doktorların veya fizyoterapistlerin hastayı kronik olarak devam eden hastalıklar açısından en 

iyi şekilde izleyebileceği ortamlar hasta için oldukça önemlidir. Bu nedenle hastaları ev 

ortamında takip edebilmek için çeşitli taşınabilir izleme cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

çalışmada, düşük maliyetli yeni bir IoT tabanlı gömülü robotik el rehabilitasyon cihazı 

önerilmiştir. Önerilen sistem ile gerçek zamanlı veriler doktorlara aktarılarak hastalar başarılı 

bir şekilde yönlendirilebilecektir. Çalışmadaki mobil uygulama tasarımı MIT App Inventor ile 

oluşturulmuştur. Önerilen sistem tüm yerlere kolayca kurulabilir ve elde edilen büyük veriler 

veritabanlarında saklanabilir. Sonuçlar bir uygulama aracılığıyla cep telefonundan veri tabanına 

aktarılarak hastanelerdeki hastaların yoğunluğu azaltılabilir. 

 

Sonraki çalışmalarda, sistemin performansını arttırmak için büyük veri ve makine 

öğreniminden yararlanma düşünülmektedir. Fizyoterapistin iş yükünü azaltmak için daha özerk 

karar sisteminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca gelecekte öncelikle grafiksel 

kullanıcı arayüzü için kullanıcı çalışmaları yapılması düşünülmektedir. Ardından, sistemin 

başarılı bir şekilde uygulanması için klinik denemeler yapılacaktır. Bu cihaz konsepti gelecekte 

rehabilitasyonun birçok alanında kullanılma potansiyeline sahiptir. 
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ÖZET 

Enerjinin temel taşlarında olan hidrokarbon aramalarında yapılan sondaj çalışmalarında sondaj 

esnasında karşılaşılan formasyondan kaynaklı problemlerin çözümü noktasında arazi ve 

laboratuvar çalışmaları ile sondaj performansını artırıcı bir takım çalışmaların yürütülmesi 

planlanmıştır. Sektöre dair bilgiye erişebilmek adına yerli kaynakların az olması da bu tarz bir 

çalışma yapılmasında temel etkendir. Hali hazırda sondaj akışkanlarının maksimum verim ile 

kullanımı sonucu maliyetlerin azaltılmasına yönelik veriler ortaya konulmuştur. Deneyler 

sonucu belli ısı altında bozunmaya uğrayan kimyasalların hangi şartlarda kullanımının verimi 

artıracağı tespitlerine yer verilmiştir. 

Yapılan bu çalışmada her formasyonun karakteristik bir yapısının olduğu ve bu karakteristik 

yapıların farklı bölgelerde farklı özellikler gösterdiğini, bu gösterdiği özellikler neticesinde 

formasyondan kaynaklanan kuyu stabilite problemlerinin aşılması adına en etkin reçete ile 

müdahaleler ayrı ayrı tanımlanmıştır. Hidrokarbon sondaj çalışmalarında formasyondan 

kaynaklı problemlerden, kuyu stabilite, formasyon basıncı ve hidrostatik basınç dengesi 

öncelikli olarak ele alınmıştır. Kuyu stabilite ve formasyon basıncı için sondaj sıvısının 

viskozite, yoğunluk, jel değerleri, sıvı kaybı, kil içeriği ve tuzluluğu gibi değerler arazide sondaj 

esnasında değerlendirmesi yapılarak sondaj verimliliği ortaya çıkarılmıştır. 

Bu süreçte birbirinden farklı numunelere dair Metilen Blue Test (MBT), sıvı kaybı, kalsiyum, 

alkalinite (Pf, Mf, Pm), depo kireç miktarı, çamur ağırlığı, reoloji, klor (Cl) ve potasyum (K) 

testleri yapılmıştır. Çalışılan kuyularda farklı formasyonların ihtiyaçları neticesinde viskozite 

değeri 73 sn/qt’den 51 sn/qt değerine indirgenmiş, çamur ağırlığı formasyon stabilite 

problemine karşın 71 ppcf’den 72 ppcf değerine çıkarılarak kuyuda meydana gelen yıkılmaların 

önüne geçilebilmiştir. Formasyon çatlama basıncına göre çamur ağırlığı tedrici kaçak ve tam 

kaçaklara sebebiyet vermemek amacıyla 86 ppcf’den 85.5 ppcf değerine düşürülmüştür. Sondaj 

çamuru içerisinde tespit edilen kil oranı artışına yönelik 15 lb/bbl olan kil miktarı 11.25 lb/bbl’e 

düşürülmesi esnasında sisteme taze çamur verilip, decanderin (kil ayıracı) faal olarak 

çalıştırılması ile elde edilmiştir. Sıvı kaybı değeri 7.1 cc/30 dk’dan 3.9 cc/30 dk değerine 

indirgenerek formasyonun şişerek diziyi eksenel streslere maruz bırakması engellenmiştir. 

Kuyulardan alınan numunelerde tespit edilen problemlere dair çözüm önerileri ve müdahale 

reçeteler geliştirilmiş ve reçeteler ışığında müdahaleler yapılmış ve sistem rahatlatılmıştır. 

Sondaj sektöründe kuyuda karşılaşılan problemlerin hızlı çözüm kazanması kuyu için hayati 

önem taşımaktadır. İleriki çalışmalarda formasyon ile sondaj akışkanı kaynaklı problemler ve 

çözüm yolları çoğaltılarak sondaj sektöründe başarıya ulaşan kuyu sayısı çok daha artacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Petrol ve doğalgaz, sondaj, formasyon basıncı, kuyu stabilitesi. 
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ABSTRACT 

It is planned to carry out field and laboratory studies and some studies to increase the drilling 

performance at the point of solving the problems arising from the formation encountered during 

drilling during the drilling works carried out in hydrocarbon explorations, which are the 

cornerstones of energy. In this respect, it is aimed to shed light on the developing drilling sector 

in our country in line with scientific data by blending the knowledge and experience gained in 

the field and laboratory together. 

In the study, each formation has a characteristic structure and these characteristic structures 

show different features in different regions. In hydrocarbon drilling studies, well stability, 

formation pressure and hydrostatic pressure balance are considered as a priority among the 

problems arising from the formation. Values such as viscosity, density, gel values, fluid loss, 

clay content and salinity of the drilling fluid for well stability and formation pressure were 

evaluated during drilling in the field and drilling efficiency was revealed. 

In this process, Methylene Blue Test (MBT), fluid loss, calcium, alkalinity (Pf, Mf, Pm), tank 

lime content, sludge weight, rheology, chlorine (Cl) and potassium (K) tests were performed 

on different samples. As a result of the needs of different formations in the studied wells, the 

viscosity value was reduced from 73 sec/qt to 51 sec/qt, and the sludge weight was increased 

from 71 ppcf to 72 ppcf despite the formation stability problem, thus preventing collapses in 

the well. According to the formation cracking pressure, the sludge weight was reduced from 86 

ppcf to 85.5 ppcf in order not to cause gradual and full leaks. It was obtained by adding fresh 

mud to the system and operating the Decander (clay separator) actively, while reducing the clay 

amount from 15 lb/bbl to 11.25 lb/bbl for the increase in the clay ratio detected in the drilling 

mud. The fluid loss value was reduced from 7.1 cc/30 min to 3.9 cc/30 min, preventing the 

formation from swelling and exposing the knee to axial stresses. Solution suggestions and 

intervention prescriptions were developed for the problems detected in the samples taken from 

the wells, interventions were made in the light of the prescriptions and the system was relieved. 

It is of vital importance for the well that the problems encountered in the drilling industry can 

be solved quickly. In future studies, the number of successful wells in the drilling sector will 

increase by increasing the problems and solutions arising from the formation and drilling fluid. 

Keywords: Petroleum and natural gas, drilling, formation pressure, well stability. 

 

1. GİRİŞ   

Güçlü bir ekonomi ile kurulmuş enerji ağı ve talep edilen hammaddelerin uygun maliyetle kayda 

değer karlılıkla elde edilebilmesi ülkemiz için önemlidir. Ülkemizin yeraltı enerji kaynaklarını 

araştırmak maksadıyla son dönemlerde yoğunluklu bir program halinde sondaj çalışmalarına 

hız verilmiştir. Sondaj konusunda fayda-maliyet analizleri yapılarak formasyondan 

kaynaklanan problemlerin minimize edilerek sondaj optimizasyonu yapılması planlanmıştır. Bu 

süreçte sahada hali hazırda devam eden sondaj çalışmalarından edinilen tecrübeleri deneyler ile 

harmanlayarak bilimsel veriler sunarak ülkemizde gelişmekte olan sondaj sektörüne ışık 

tutabilmesi hedeflenmiştir. Sektöre dair bilgiye erişebilmek adına kaynakların sınırlı olması da 

bu tarz bir çalışma yapılmasında temel etkendir. Hali hazırda sondaj akışkanlarının maksimum 

verim ile kullanımı sonucu maliyetlerin azaltılmasına yönelik veriler sunulması temel 

amacımızdır.  

Petrol ve doğalgaz endüstrisinde sondaj çamuru birçok fonksiyona sahiptir. Sondaj çamurunun 

başlıca görevleri, formasyon basınçlarını kontrol etmek, kuyu dibini temizlemek, kuyuyu 
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kesintilerden ve yıkıntılardan temizlemek, matkap ve sondaj dizisini soğutmak ve yağlamak, 

sirkülasyon kesildiğinde anülüsteki kesintileri süspansiyonda tutmak, yüzey hidrolik gücünü 

matkaba taşımak ve sondaj ve koruma borusu dizisi ağırlığının taşınmasına yardımcı olmaktır 

( Petrol Mühendisleri Odası, 2019). 

Çamur ağırlığının meydana getirdiği hidrostatik basınç formasyon basıncını dengeleyerek, 

formasyon akışkanlarının kuyu içine akmasını ve bir basınç kontrolü sorununa neden olmasını 

önleyebilmektedir. Sondaj sırasında matkap tarafından oluşan kesintiler anında matkap 

ağzından uzaklaştırılıp matkap dişlerinin sürekli olarak yeni kaya yüzeyi üzerinde çalışması 

sağlanarak delme hızı en üst seviyede tutulur. Matkap ağzından uzaklaştırılan kesintiler ve 

kuyunun değişik seviyelerinden kuyu içine dökülen formasyon parçaları yüzeye taşınarak kuyu 

temizliği sağlanabilmektedir. Böylece anülüs (kuyu içi) kesinti yükü ve buna bağlı olarak 

eşdeğer sirkülasyon yoğunluğu en alt düzeyde tutulur. Sondaj sırasında matkap ve sondaj dizisi 

ile kazılan formasyon ve kuyu cidarı arasındaki sürtünmeler azaltılır ve bu sürtünmelerden 

kaynaklanan ısınmaya karşı soğutma yapılır. Tam manevra, kısa manevra, ilave veya pompa 

arızası gibi nedenlerle sirkülasyon kesildiğinde, anülüste yer alan kesintiler süspansiyonda 

tutularak çökmeleri ve bir dizi sıkışması veya iniş sırasında oturma sorunu yaratması önlenir. 

Yüzeyde mevcut hidrolik güç çamur vasıtasıyla matkaba taşınarak, matkap hidroliği maksimize 

edilip uygun kuyu dibi temizliği sağlanır. Sondaj çamuru yüzdürme yoluyla sondaj ve koruma 

borusu ağırlığını kaldırma kuvveti oranında taşır. Matkabın kestiği parçacıkları taşımayı, 

matkap ve sondaj dizisinin soğutulmasını ve yağlanmasını, hidrolik gücü matkap nozullarına 

aktarmayı, kuyu cidarında çamur keki (mud cake) oluşturarak kuyunun yıkılmasını engeller. 

Bir sondaj mühendisinin en önemli hedefi, sadece bu fonksiyonlarla ilgili en iyi sondaj 

çamurunu seçmek değil, aynı zamanda sondaj sıvısının maliyetini en aza indirmektir (Balkaya, 

2019). 

1.1. Sondaj Akışkanı ile Düzeltilebilecek Kuyu Problemleri 

Erime, alüvyonlar ve bloklu alüvyonlar, takım sıkışması, çamur kaçağı, kil formasyonların 

delinmesi sırasında çıkan sondaj problemleri, çamur kek kalınlığının fazla olması, kırıntı 

çökmesi gibi sondaj akışkanı ile düzeltilebilecek kuyu problemleri olarak sayılabilmektedir.  

1.2. Problemlere Göre Çözüm Önerileri 

Erime, alüvyol bloklama ve kırıntı çökmesi problemine karşı öncelikle kuyu temizliğinin yeterli 

miktarda yapılıp yapılmadığı hesap edilerek kuyuda yıkılmalar mevcutsa çamur ağırlığı 

artırılması, hidrolik tasarım geliştirilmesi ve debi artırılması gibi uygulamalar ön görülmüştür. 

Akabinde çamur test sonuçlarına ve kullanılan çamur tipine göre (eğer çamur KCL ise) tuza 

doygunluğu ayarlanmıştır. Çamur kek kalınlığı artırılıp kuyu cidarı daha sağlıklı geçirimsiz hale 

getirilmiştir.  

Takım sıkışması gibi durumlarda kesilen kayacın yapı ve özellikleri göz önünde bulundurularak 

motorin, petrol veya spot sıvısı hazırlanıp basılmıştır. Spot sıvısı yoğun kil sarmasının 

görüldüğü formasyon sıkışmalarında çoğunlukla görülmekte olup gerekli görülen karışım 

oranlarının ayarlanması ile hazırlanan yeni spot sıvısı kuyuya enjekte edilmiştir. 

❖ Spot Sıvısının Hazırlanması ve Uygulanması 

- Spot sıvısını hazırlamak için kullanılacak tank ve hatlar temizlenmeli, 

- İstenilen spot sıvısı miktarına ve ağırlığına göre kompozisyon seçilmeli, 

- Seçilen kompozisyona göre tanklara mazot alınmalı, 

- Mazotun ardından spot sıvısı eklenmeli, 

- Spotun sıvısının akabinde su ilave edilmeli, 
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- Son işlem olarak sistem çamuru ağırlığına getirilmeli, 

- Spot sıvısı hazırlandıktan sonra problemli olduğu tespit edilen bölgeye kadar basılıp 

ötelenmelidir ve 20 ile 40 saat arasında beklenmelidir. 

Çizelge 1.’de spot sıvısı hazırlanması esnasında kullanılan çamur yoğunluğu, mazot, spot sıvısı, 

su ve barit miktarları sunulmuştur.  

Çizelge 1. Spot Sıvısı Hazırlamasında Kullanılan Malzemeler 

Yoğunluk 

 (ppg) 

Mazot  

(bbl) 

Spot Sıvısı 

 (bbl) 

Su  

(bbl) 

Barit 

 (pound) 

7.5 0.645 3.36 0.275 0.0 

8.0 0.620 3.36 0.280 26.5 

8.5 0.610 3.36 0.275 53.5 

9.0 0.600 3.36 0.270 80.0 

9.5 0.590 3.36 0.265 107.5 

10.0 0.580 3.36 0.255 134.5 

12.0 0.540 3.36 0.225 243.0 

14.0 0.490 3.36 0.205 351.0 

16.0 0.500 3.36 0.115 462.0 

18.0 0.440 3.36 0.100 566.0 

 

Tedrici çamur kaçağı olması durumunda fiber selüloz, CaCO3 (orta) ve CaCO3 (ince), mika ve 

saman gibi karışımlar basılmakta olup çatlak boyutu çok büyük değilse çatlak tıkanarak tam 

sirkülasyon sağlanmıştır. 

Lignosülfonat çamurlarında çamur keki kalınlığının kile bağlantılı olarak kalın olması 

nedeniyle çamur içerisindeki bentonit kompozisyonu düşürülmüş, sisteme Polianyonik Celüloz 

(PAC Lv), nişasta ve Crom Free Lignosülfonat (CFL) içerikli çamur şerbeti verilerek sistem 

rahatlatılmıştır. 
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Sondaj sıvılarının temel işlevleri arasında, oluşum sıvılarının kuyuya girmesini önlemek için 

hidrostatik basıncı dengelemek, sondaj sırasında matkap ucunu soğuk ve temiz tutmak, matkap 

delme işlemini gerçekleştirmek, sondaj durdurulduğunda ve sondaj sırasında matkap 

kesintilerini askıya almaktır. Belirli bir iş için kullanılan sondaj sıvısı, oluşum hasarını önlemek 

ve korozyonu sınırlandırmak için seçim yapılmıştır. 

Bu çalışmada öncelikli olarak hidrokarbon sondaj çalışmalarında formasyondan kaynaklı 

problemler ortaya konulmuştur. Kuyu stabilite, formasyon basıncı ve hidrostatik basınç dengesi 

gibi prosesler ele alınmıştır. Kuyu stabilite ve formasyon basıncı için sondaj sıvısının viskozite, 

yoğunluk, jel değerleri, sıvı kaybı, kil içeriği, tuzluluğu ve sıvı kaybı gibi değerler arazide 

sondaj esnasında değerlendirmesi yapılarak sondaj verimliliği ortaya koyulmuştur. Sistem 

çamurundan alınmış çamur numunesinin fiziksel ve kimyasal bir takım testlere tabi tutulması 

neticesinde elde edilen değerlere karşı yapılan gerekli müdahaleler ile kuyu stabilitesi ve 

ilerleme hızını artırmaya doğrudan doğruya etkisi olduğu belirlenmiştir. Formasyon 

çeşitliliğine yönelik akışkan modellemeleri ile zaman ve maliyet kayıpları minimize edilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Yapılan bu çalışmada her formasyonun karakteristik bir yapısının olduğu 

ve bu karakteristik yapıların farklı bölgelerde farklı özellikler gösterdiğini, bu gösterdiği 

özellikler neticesinde formasyondan kaynaklanan kuyu stabilite problemlerinin aşılması adına 

en etkin müdahale reçetesi oluşturulmuş ve bu konu ile ilgili yerinde deneme çalışmaları 

yapılmıştır.  

 

2. ARAŞTIRMA BULGULARI 

2.1. Sondaj Akışkanı Yoğunluğu (Çamur Ağırlığı) 

Çamur yoğunluğu, 0.1 hassasiyet sınırı içerisinde doğru ölçüm yapmasını sağlayacak çamur 

terazisi kullanılarak tespit edilebilmektedir. Çamur ağırlığının mevcut formasyon çatlama 

basınçları üzerine çıkması halinde, kuyuda tedrici ve tam kaçaklar meydana gelmekte olup, 

kuyuya basıldığı kadar çamur yüzey tanklarına geri dönememektedir. Bu da rezerv tanklarında 

hacim azalmalarına, formasyon stabilite durumuna göre kuyu cidarının zarar görmesine ve 

kesintinin yeterli miktarda kuyudan dışarıya atılamamasına sebep olmaktadır. Çamur 

ağırlığının formasyonun yıkılmaması için ihtiyacı olan minimum hidrostatik basıncı 

karşılayamaması durumunda da kuyuda yıkılmalara, takım sıkışmalarına ve zaman kayıplarına 

sebep olmaktadır. 

Yapılan yoğunluk ölçüm cihazından ölçülen çamur yoğunluğu (ρçamur) 9.2 lb/gal 

bulunmuştur. 
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Çizelge 2.  Çamur Ağırlığı  

g/cm3 Kg/m3 Lb/gal Lb/ft3 

0.70 700 5.8 43.6 

0.80 800 6.7 49.8 

0.90 900 7.5 56.1 

1.00 1000 8.4 62.3 

1.10 1100 9.2 68.5 

1.20 1200 10.0 74.8 

 

2.2. Viskozite ve Jel Mukavemeti 

Marsh hunisi 70˚F’da 1 quart (946 ml) suyun 26 saniyede dışarı akmasını sağlayacak şekilde 

tasarlanmış basit bir alettir. Marsh hunisinin kalibrasyonu da su ile yapılmaktadır ve suyun 

huniden 26 sn/quart ölçüsünde akıp akmadığı ölçülmektedir. 

Ölçülen Verilere göre 10. saniyedeki jel mukavemeti = 7, ϴ600 = 65, ϴ100 = 25, ϴ300 = 45, 

ϴ6 = 8, ϴ200 = 35 ve ϴ3 = 6 ölçülerek Plastik viskozite (PV), Kopma Noktası (Yield Point) 

(YP) ve Görünür viskozite (ηA) hesaplanmıştır. 

Plastik viskozite (PV) = ϴ600 - ϴ300 = 65 – 45 = 20 cp 

Kopma Noktası (Yield point) (lb/100ft2) (YP) = ϴ300 – PV = 45 – 20 = 25 lb/100ft2 

Görünür viskozite (ηA) = ϴ600/2 = 65/2 = 32.5 cP tespit edilmiştir. 

2.3. Filtrasyon (Düşük Basınç, Düşük Sıcaklık) 

Çamurun sıvı kaybı ve kek yapma özelliklerinin tespit edilmesi için sıvı kaybı aleti 

kullanılmaktadır. Sondaj sıvısı, tanımlanmış basınç ve zaman şartlarında sıkıştırılmaktadır. 

Formasyona kaybedilen sıvı miktarının göstergesi olarak, sıvı miktarı ve filtre kağıdında 

biriken kekin kalınlığı ölçülerek geçirgen kuyu cidarında biriken kek ile kıyaslanmıştır. 

Su kaybı = 3.9 ml, Çamur kekinin kalınlığı < 1 mm, Kum içeriği = Eser, Metilen mavisi 

kapasitesi (MBT) = 4.5 cc, Sondaj akışkan örneğinin hacmi (Vdf) = 2 ml, Metilen mavisi 

bentonit eşdeğeri (BE) = 5x MBT/Vdf (lb/bbl) baz alınarak; 
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BE = 5 x 4.5 MBT/Vdf (kg/m3) = BE = 11.25 lb/bbl  bulunmuştur. pH = 10, Pm=1.30 Alkalinite 

ve kireç içeriği (Pf = 0.05; Mf =0.40) (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Alkalinite OH-, CO3
-2, HCO3

-
 konsantrasyonları 

Eğer OH- CO₃-² HCO₃- 

Pf=0 0 0 1220xMf 

2xPf<Mf 

2x0.05<0,4 

0 1200xPf=60 1220x(Mf-

2xPf)=366 

2xPf=Mf 0 1200xPf 0 

2xPf>Mf 340x(2Pf-Mf) 1200x(Mf-Pf) 0 

Pf=Mf 340xMf 0 0 

Sondaj sıvısında suyun hacim oranı (Fw ) = Vw/100 = 86/100 = 0.86 

Suyun hacim yüzdesi Vw= 86 % alınmıştır. 

Tahmini Kireç İçeriği  = 1.30x(Pm – Fw x Pf) (for lb/bbl) 

= 1.30x(1.30-0.86x0.05) = 1.63 bl/bbl hesaplanmıştır. 

 

2.4. Klor iyonu içeriği 

c(Cl-) = 10000 x Vsn / Vf = 10000 x 1.7 / 1 = 17000 

Vsn = 10 binlik Gümüş nitrat hacmi = 1.7 ml 

Vf = Filtrat hacmi = 1 ml 

Sodyum Klorür Konsantrasyonu = 1.65 x c(Cl-)    (mg/l) = 1.65 x 17000 = 28050 mg/l 

bulunmuştur. 

2.5. Toplam Sertlik Hesaplaması 

VEDTA = EDTA hacmi (versenate sertlik titrasyon çözeltisi)  

Vs = Numunenin hacmi = 31 ml 

Kalsiyum açısından toplam sertlik  = 40 x VEDTA hesaplanmıştır. 
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2.6. Kalsiyum İçeriği 

VEDTA = EDTA hacmi (versenate sertlik titrasyon çözeltisi) = 1 cc 

Vs = numunenin hacmi = 31 ml 

Kalsiyum içeriği = 40 x VEDTA = 40 x 1.0 cc  = 40 bulunmuştur. 

2.7. Su, Petrol ve Katı İçeriği 

Vw = 100x(Vwa / Vsa) = 100x(86/100) = 86 % 

Vo = 100x(Vwa/Vsa) = 0 % 

Vs = 100-(Vw+Vo) = 100 – 86 – 0 = %14 hesaplanmıştır. 

Vw = Suyun hacim yüzdesi (%) 

Vo = Petrolün hacim yüzdesi (%) 

Vsa = Sondaj akışkanın numunesinin hacmi = 100 ml 

Vwa = Suyun hacmi = 86 ml, (Batman Üniversitesi, 2011). 

2.8. Sondaj Çamur Sisteminde Problemlere Müdahale Teknikleri 

Sondaj kuyusundan çamurundan alınmış numunelere yapılan testler sonrası çıkan değerler 

ışığında sondaj sistemine müdahale edilmiştir. Test değerlerinde belirleyici olan, 600 rpm, 300 

rpm, 200 rpm, 100 rpm, 6 rpm ve 3 rpm okuma değerleri, 10 sn. ve 10 dk. jel değerleri, çamur 

ağırlığı, huni viskozite, plastik viskozite, yield point, sıvı kaybı, kek kalınlığı, kum miktarı, 

klor, Ph, Pm, Pf, Mf, Ca ve KCL değerleri kuyu stabilitesi ve temizliği açısından en önemli 

parametrelerdir.  

Bazı kuyularda karşılaşılan reolojik dalgalanmalar ve yüksek jel değerleri ortaya çıkmaktadır. 

Bunun önemli sebeplerinden biri formasyon kaynaklı kil içeriğinin artması veya kuyu 

sıcaklığına bağlı olarak CMC lv, PAC Lv ve Nişasta gibi sıvı kaybı kontrol malzemelerinin 

bozunması sebebiyle reolojide dalgalanmaya sebep olmakta olup, PV ve YP değerleri arasını 

açmakta ve 10 sn ve 10 dk jel değerlerinin yükselişini tetikleyebilmektedir. Bu değerler sondaj 

parametrelerini etkilemekte olup, hidrostatik basınç artışlarına ve pompaların verimli 

çalışamamasına sebep olmaktadır. Akışkanlığını kaybeden çamur özelliklerini kaybederek 

görevlerini yerine getiremez hale gelmektedir.  

Çamur ağırlığının mevcut formasyon çatlama basınçları üzerine çıkması halinde, kuyuda tedrici 

ve tam kaçaklar meydana gelmekte olup, kuyuya basıldığı kadar çamur yüzey tanklarına geri 

dönememektedir. Bu durum rezerv tanklarında hacim azalmalarına, yerine göre kuyu cidarının 

zarar görmesine ve kesintinin yeterli miktarda kuyudan dışarıya atılamamasına neden 

olmaktadır. Çamur ağırlığının formasyonun yıkılmaması için ihtiyacı olan minimum hidrostatik 

basıncı karşılayamaması durumunda da kuyuda yıkılmalara, takım sıkışmalarına ve zaman 

kayıplarına sebep olmaktadır. 
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Pv ve Yp değerlerinin düşüş ve yükselişleri de kuyu sağlığı açısından çok önemli 

parametrelerdir. Yp değeri mümkün olduğunca 18’in altına düşürülmemeli 25’in de çok üstüne 

çıkarılmamalıdır. İdeal çalışma şartlarında YP değeri 18-25 aralığında bulunmalıdır. Pv değeri 

kuyusuna göre değişiklik göstermekte olup, katı madde miktarının ve jel değerlerinin artışı ile 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebeple yüzey kontrol makinelerinin tam verimle çalışması 

ve bakımlarının zamanında yapılması elzemdir. Killi, kumlu ve siltli formasyonlarda yüzey 

ekipmanlarından olan decander ve mud cleanerin yerine göre sürekli çalışması şarttır. Bu 

sebeple sahada mühendis ve çamur teknisyeni olarak çalışan personelin rutin yağ ve mekanik 

bakımlarını yaptırması ve ihtiyaç duyulmadan önce de sistem çamuru ile çalıştırılarak giriş çıkış 

çamur değerleri ölçülmelidir. Özellikle decanderın katı atımı kontrol edilmeli ve verimli 

çalıştığı görüldükten sonra 30 dk suda çalıştırılarak ihtiyaç olana kadar kapalı tutulmalıdır. 

İhtiyaç halinde devreye verilen makinelerin uzun süreli çalıştırılması da sistemsel problemlere 

yol açabileceği için 2 günde bir olmak suretiyle 1 saat sudan geçirilip dinlendirilmesi ve tekrar 

devreye verilmesi verimi olumlu yönde etkilemektedir.. 

Sıvı kaybı değerinin artışı, kuyu cidarının kalınlaşmasına sebep olmakta olup, dizi üzerinde 

gerilmelerin artmasına, kil sarmasına ve takım sıkışmaları gibi durumlara karşı diziyi 

savunmasız bırakmaktadır. Bunun için ihtiyaca, kuyu sıcaklık değerlerine ve çamur türüne göre 

nişasta, cmc lv ve pac lv tercih edilmiştir. 

 

2.9.Sondaj Çamur Sisteminde Uygulama Testleri 

a) Sıvı Kaybı Kontrolü ve % KCL oranı  

Laboratuvar analizleri neticesinde 1. test sonucunda sisteme 1 ppb CMC lv ve 2 ppb nişasta sıvı 

kaybı ve reoloji değeri öncelikle kontrol altına alınmıştır. KCL çamurlarında potasyum değeri 

azaldıkça sıvı kaybı değerinde artış meydana gelmektedir. Potasyum formasyonda kil 

inhibisyonunu sağlamakta ve kuyu stabilitesini artırmaktadır (Çizelge 4 ve 5).  

 

Çizelge 4. Sondaj Çamurunda Yapılan 1. Reoloji Testi  

Numune 600 Rpm 300 Rpm 200 Rpm 100 Rpm 6 Rpm 3 Rpm 

1 35 23 18 12 5 3 

2 85 53 41 27 6 5 

3 59 39 30 19 4 3 
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Çizelge 5. Sondaj Çamurunda Yapılan 1. Deney Sonuçları  

Çamur Çıkış Sıcaklığı 

(˚F) 

90 90 90 

Test Sıcaklığı (˚F) 80 80 80 

Huni Viskozite (sn/qt) 40 73 51 

Plastik Viskozite (cp) 12 32 20 

Yield Point (lb/100 ft3) 11 21 19 

LSRV(cp) - - - 

Jel 10 sn. (lb/100 ft²) 4 7 4 

Jel 10 dk. (lb/100 ft²) 23 43 17 

Apı Kek (1/32 inç) <1 <1 <1 

Su Oranı % 86 86 86 

Katı Oranı % 14 14 14 

Düzeltilmiş Katı Madde 

%V 

13.6 13.3 13.1 

Kum Miktarı %V Eser Eser Eser 

Mbt (lb/bbl) 15.0 15.0 11.25 

pH 10.5 9.5 10.0 

Klor (mg/l) 7000 13000 17000 

Alkalinite Pf (ml) 0.15 0.05 0.05 

Alkalinite Mf (ml) 0.45 0.45 0.40 

Alkalinite Pm (ml) 1.35 1.30 1.30 

Depo Kireç (lb/bbl) 0.32 0.33 0.3 

Kalsiyum 20 40 40 

Çamur Ağırlığı (lb/ft3) 71 72 72 

Apı Sıvı Kaybı (cc/30 dk) 7.1 4.1 3.9 

 

b) Yüksek Reolojiye Bağlı Jel Değerlerine Müdahale 

2. Test sonucunda aktif killere maruz kalmış çamur numunesi görülmektedir. Bu sebeple 

viskozitede meydana gelen hızlı artış jelleri yukarı yönde tetiklemiştir. Böyle jel değerleri ile 

karşı karşıya kalınması durumunda çözüm yollarından biri çamur atıp sisteme yerine yeni 

çamur verilmiştir. Fakat bunun sık tekrarlanması halinde kuyu maliyetleri arttırdığı için, 

sisteme 1 ppb CFL müdahalesi yapılmış olup, verilen her 4 torba CFL için 1 torba kostik 

verilmiştir. Bunun sebebi olarak CFL’nin girdiği kimyasal tepkime sonucu pH değerini 

düşürmesidir. Polimerlerin aktif olarak çalışabilmesi için 9-10.5 pH değer aralığında çalışılması 

önemlidir. Sisteme verilen CFL’nin miktarı önem arz etmektedir. Uygun olan miktardan fazla 

verilmesi durumunda çamur CFL’ye doyar ve ne kadar verilirse verilsin artık tesir etmemeye 

başlayacaktır. Bu doygunluğun takibi de basit bir yöntemle filtratın renginden yapılmaktadır. 

Filtratın rengi açık kahverenginden koyu kahverengine doğru yaklaşmasıyla sistemin CFL 

doygunluğu o denli artmaktadır. Kil miktarının artmaması için decander aktif olarak 

çalıştırılmış ve yüzey hatlarının bakımları yapılmıştır. 
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c) Ağırlık Kontrolü 

Çamur ağırlığı kuyu içi hidrostatik basınçlar açısında büyük önem arz etmektedir. Optimum 

hidrostatik basıncın aşılması halinde kuyuda kaçak ve kuyu cidarında yıkılmalar meydana 

gelebilmektedir. Bu sebeple erken müdahale önemlidir. Müdahale yöntemlerinden biri sisteme 

daha düşük ağırlıklı sistem çamurunda kullanılan daha hafif aynı özellikli çamurun verilmiştir 

(Çizelge 6 ve 7).  

Çizelge 6. Sondaj Çamurunda Yapılan 2. Reoloji Test Sonuçları 

Numune 600 Rpm 300 Rpm 200 Rpm 100 Rpm 6 Rpm 3 Rpm 

1 78 50 39 25 5 4 

2 73 47 36 21 5 3 

3 77 50 38 25 6 4 

 

Çizelge 7. Sondaj Çamurunda Yapılan 2. Sondaj Çamurunun Deney Sonuçları 

Çamur Çıkış Sıcaklığı 

(˚F) 

125 125 130 

Test Sıcaklığı (˚F) 121 122 125 

Huni Viskozite (sn/qt) 53 50 53 

Plastik Viskozite (cp) 28 26 27 

Yield Point (lb/100 ft3) 22 21 23 

LSRV(cp) - - - 

Jel 10 sn. (lb/100 ft²) 4 4 4 

Jel 10 dk. (lb/100 ft²) 6 6 6 

Apı Kek (1/32 inç) <1 <1 <1 

Çamur Ağırlığı (lb/ft3) 86 85,5 86 

Apı Sıvı Kaybı (cc/30 dk) 2,7 3,0 2,8 

 

En temel olarak tercih edilmesi gereken yöntemlerin çamur başında gelmektedir. Sisteme 

verilecek çamurunun da yetersiz kaldığı durumlarda saatte 5 bbl olacak şekilde kontrollü olarak 

yavaş yavaş su verilmesi tercih edilebilir fakat bir diğer müdahale yöntemlerine göre biraz daha 

tehlikeli kaçmaktadır fakat etkili çözüm olarak tercih edilmiştir. Suyun verilmesiyle sıvı 

kaybını artırıp pH değerini düşüreceği için, sisteme sıvı kaybı kontrol malzemesi ve kostik 

takviyesi gereklidir. 1. Test sonrası 5 bbl/hr miktarında su verilmiş ve 2. Test sonuçlarından da 

görüldüğü üzere 0.5 ppcf istenildiği gibi aşağıya çekilmiştir. Ağırlık ve katı madde miktarının 

kontrolünde seçilen eleklerin mesh büyüklükleri, mud cleaner konlarının verimli çalışması, 

decanderin aktif olarak kullanılması önemli yer tutmaktadır. 
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d) Yield Point (YP) 

Yield point (YP), sıvının ilk akışının direncidir veya sıvıyı hareket ettirmek için gereken 

gerilmedir. Basitçe Akma Noktasının (YP) sondaj sıvısındaki koloidal parçacıklar arasındaki 

çekici kuvvet olduğu söylenebilir. YP, sondaj çamurunun kesikleri yüzeye taşıma yeteneğini 

gösterir. Ayrıca, sürtünme basınç kaybı doğrudan YP ile ilgilidir. Daha yüksek YP, daha büyük 

sürtünme basıncı kaybına neden olacaktır. Genellikle delinecek büyük çaplı kuyular için 

verimli kuyu temizliğini desteklemek amacıyla yüksek YP’de çalışılması tespit edilmiştir. 

Casing inilmemiş çıplak kuyularda genellikle YP’nin 18-25 bandında tutulması kuyu sağlığı 

için gerekli olduğu tespit edilmiştir. Aksi takdirde farklı kuyularda faklı biçimlenme içerikleri 

mevcut olması sebebiyle farklı YP değer aralıklarında çalışılabilmektedir. Kuyu tamamlama 

hizmetleri esnasında durumlar elbette farklı seyretmektedir. Kuyunun boydan boya casingli 

olduğu fakat yıllar içinde casing yırtığı meydana gelen kuyularda, (pompa verimi ve basılan 

çamurun debisine göre değişmekle beraber) 13-15 değer aralığındaki yiel point değeri yeterli 

geldiği ve takımı stres altında bırakmadan rahat çalışılabildiği deneyler ve eleklerden gelen 

numune gözlemi sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Yield pointe doğrudan doğruya etki eden en 

etkili kimyasallardan biri de xcd polimerdir. Düşük (0.25 ppb gibi) oranlarında müdahale ile 

gözlemleyerek sisteme katmak sistem çamuru dengesinde problem yaratmamak ile birlikte 

kuyu sağlığını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Su bazlı çamur için YP maddelerle 

yüksek sıcaklık veya yüksek sıcaklık ortamı, su bazlı çamur ile sondaj sıvılarındaki 

karbondioksit, tuz, anhidrit gibi kirleticiler ve sondaj çamurunun kireç veya kostik soda ile aşırı 

muamelesi nedeniyle arttırılmıştır. 

e) MBT Değerinin Artması 

 Formasyonda yoğun olarak kesilen kil miktarının artışıyla doğru orantılıdır. Kil miktarının 

yoğun artışı, sıvı kaybının artışına, kek kalınlığının olağan halinden kalın olmasına, çamurda 

istenilen dışında viskozite artışına, viskozite artışına bağlı olarak jel ve okuma değerlerinin 

artışına, hidrostatik basınçların artışına, pompa ve jeneratörlerin de ekstra performans 

harcamasına sebep olmaktadır. MBT değerinin çok artmaması için aktif killerin olduğu bilenen 

formasyonda kullanılan bentonit oranı lignosülfonat çamurlarında düşürülerek önlem 

alınmalıdır. Kule envanterinde varsa decander aktif olarak çalıştırılmalı aksi takdirde kontrol 

edilebilir seviyenin üzerine çıkması durumunda çamur atıp sisteme inceltici içerikli taze çamur 

(şerbet) girişi yapılmalıdır. 

f) pH Değeri ve Sisteme Etkisi 

pH değerinin 9-10.5 değer aralığının altında veya üstünde olması durumunda polimerler aktif 

olarak çalışamamakta olup, istenilen sıvı kaybı ve reoloji değerlerinin yakalanması ve 

korunmasını engellemektedir. Bu sebeple mümkün olduğunca Ph değerleri bu aralıkta 

tutulmuştur. 

g) Kalsiyum (Ca) Değeri ve Müdahale Yöntemi 

Kalsiyum (Ca) değerinin artışıyla çamurda Ca kontaminasyonu meydana gelmekte olup 

viskoziteyi yukarı ve olumsuz yönde tetiklemektedir. 400 mg/l değerinin üzerine çıkmasıyla 

polimerlerin istenilen işlevlerini yerine getirmesini engellemektedir. Bu sebeple istenilen 

seviyelerin üzerine çıkmasıyla, sodyum bikarbonat ve soda ash gibi malzemeler ile müdahalede 

bulunulabilir. Ca çöktürme etkisi olan bu kimyasallardan sodyum bikarbonat çok daha etkilidir 
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fakat verilen sodyum bikarbonatın istenilen şekilde aktif verimlilik sağlayabilmesi için pH 

değerinin yüksek olması elzemdir. Çünkü sodyum bikarbonat meydana getirdiği tepkime ile Ca 

değerini aşağı çekerken aynı zamanda Ph değerini de aşağı yöne çekmektedir. Ph değerinin 

istenilen seviyelere gelebilmesi için tekrar kostik müdahalesi yapılmıştır. Sistem dengesinin 

bozulmasının istenmediği daha yumuşak müdahalelerin yapıldığı ortamlarda soda ash 

kullanımı daha fayda sağladığından dolayı kullanılmıştır. Fazla sodyum bikarbonat kullanımı, 

bikarbonat kirlenmesine de yol açmakta olup dikkatle kullanılmalıdır. Örnek olarak 1000 bbl 

sistem çamur hacminin olduğu 800 mg/l test değerinde ölçülen Ca kirlenmesini gidermek için 

kaç torba soda ash veya kaç torba sodyum bikarbonat kullanılmıştır. Bunun için ihtiyaç olan 

Soda Ash: 0.000927x800x1000x0.4536 = 336.38 kg formülü ile hesaplanmıştır. Ayrıca ihtiyaç 

olan sodyum bikarbonat için: 0.000734x800x1000x0.4536 = 266.3 kg formülü kullanılmıştır.  

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Araştırma ile formasyona uygun çamur seçimi ile formasyonun karakteristik yapısına özgü 

problemlere karşı çözümlemeler üretilmiştir.  

Yapılan bu çalışmada her formasyonun karakteristik bir yapısının olduğu ve bu karakteristik 

yapıların farklı bölgelerde farklı özellikler gösterdiğini, bu gösterdiği özellikler neticesinde 

formasyonsal yaşanan kuyu stabilite problemlerinin aşılması adına en etkin reçete ile 

müdahaleler tanımlanmıştır. Hidrokarbon sondaj çalışmalarında formasyondan kaynaklı 

problemler ortaya konulmuştur. Kuyu stabilite, formasyon basıncı ve hidrostatik basınç dengesi 

gibi prosesler ele alınmıştır. Kuyu stabilite ve formasyon basıncı için sondaj sıvısının viskozite, 

yoğunluk, jel değerleri, sıvı kaybı, kil içeriği, tuzluluğu ve sıvı kaybı gibi değerler arazide sondaj 

esnasında değerlendirmesi yapılarak sondaj verimliliği ortaya koyulmuştur. 

Sondaj kuyusu delinme işlemi aslına bakılırsa insan vücudu gibi birbirine bağıntılı sistemler 

üzerine inşaa halindedir. İnsan vücuduna nasıl ki ihtiyaç olmadığı halde gereksiz ve yanlış ilaç 

verilirse hastalanır. Sondaj kuyusu işlemleri de benzer özellikler sunmaktadır. Sondaj sırasında 

formasyonların jeolojik, mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak kuyu stabilitesi 

etkilenmektedir. Sondaj sırasında meydana gelen problemler neticesinde müdahale reçeteleri 

yerinde uygulanmaya çalışılmıştır. Uygulanan müdahalenin tesirli olması için verilen 

kimyasalların yavaş verilmesi önemli yer tutmaktadır. Sert müdahaleler değerlerde dalgalanma 

meydana getireceği için kalıcı çözüm olmanın dışında kimyasal sarfiyatını da artırdığı 

saptanmıştır. Uygulayarak başarılı olunan bu sistemler teorik olarak kurulan programlamaların 

yanlışlığını ortaya koymakta ve kuyularda stabilite problemlerine yönelik çözümlemeler ile 

farkını açıkça göstermektedir. 

Çamur ağırlığının mevcut formasyon çatlama basınçları üzerine çıkması halinde, kuyuda tedrici 

ve tam kaçaklar meydana gelmekte olup, kuyuya basıldığı kadar çamur yüzey tanklarına geri 

dönememektedir. Bu da rezerv tanklarında hacim azalmalarına, formasyon stabilite durumuna 

göre kuyu cidarının zarar görmesine ve kesintinin yeterli miktarda kuyudan dışarıya 

atılamamasına sebep olmaktadır. 

Mbt değerinin artması formasyonda yoğun olarak kesilen kil miktarının artışıyla doğru 

orantılıdır. Kil miktarının yoğun artışı, sıvı kaybının artışına, kek kalınlığının olağan halinden 

kalın olmasına, çamurda istenilen dışında viskozite artışına, viskozite artışına bağlı olarak jel 

ve okuma değerlerinin artışına, hidrostatik basınçların artışına, pompa ve jeneratörlerin de 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS 
 

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-40-0       www.avrasyakongresi.org        Page | 41 
 

ekstra performans harcamasına sebep olmaktadır. MBT değerinin çok artmaması için aktif 

killerin olduğu bilenen formasyonda kullanılan bentonit oranı lignosülfonat çamurlarında 

düşürülerek önlem alınmıştır. 

Birbirinden farklı kuyularda yapılan bu testler esnasında sıvı kaybı için çamur tipine göre sıvı 

kaybı malzemesi olarak maliyet dengeleri de baz alınarak seçim yapılmıştır. Lignosülfonat 

çamurlarında Karboksi Metil Celüloz (CMC Lv), Potasyum Klorür (KCL) çamurlarında nişasta 

ve Poli Anyonik Celüloz (PAC Lv) kullanımı uygun görülmüştür. Reolojiyi destek anlamında 

Xandan (Xcd) ve flo-vis plus gibi kimyasallar verilerek sonuçlar elde edilmiştir. Ağırlık 

kontrolü bağlamında, üretim zonu dışında barit ve CaCO3 (ince) kullanılırken, üretim zonlarında 

kirlenmelere karşı sadece CaCO3 (ince) kullanılmıştır. Viskozite değeri için Lignosülfonat 

çamurlarında Crom free lignosülfonat (Cfl) verilerek viskozite daha kontrol edilebilir pozisyona 

çekilmiştir. 

Viskozite değeri 73 sn/qt’den 51 sn/qt değerine indirgenmiş, çamur ağırlığı formasyon stabilite 

problemine karşın 71 ppcf’den 72 ppcf değerine çıkarılarak kuyuda meydana gelen yıkılmaların 

önüne geçilebilmiştir. Formasyon çatlama basıncına göre çamur ağırlığı tedrici kaçak ve tam 

kaçaklara sebebiyet vermemek amacıyla 86 ppcf’den 85.5 ppcf değerine düşürülmüştür. Sondaj 

çamuru içerisinde tespit edilen kil oranı artışına yönelik 15 lb/bbl olan kil miktarı 11.25 lb/bbl’e 

düşürülmesi esnasında sisteme taze çamur verilip, decanderin (kil ayıracı) faal olarak 

çalıştırılması ile elde edilmiştir. Sıvı kaybı değeri 7.1 cc/30 dk’dan 3.9 cc/30 dk değerine 

indirgenerek formasyonun şişerek diziyi eksenel streslere maruz bırakması engellenmiştir. 
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ÖZET 

Jeller, kararlı durumdayken akış göstermeyen, büyük ölçüde seyreltik çapraz 

bağlı sistem olarak tanımlanırlar. Jeller, ağ yapısındaki molekülleri bir arada tutan bağların 

çeşidine göre sınıflara ayrılırlar. Kimyasal jeller, kovalent bağlarla birbirine bağlanırken, 

fiziksel jeller hidrojen bağları ve van der Waals etkileşimleri gibi daha zayıf bağlarla 

bağlanırlar. Organojeller, life benzer bir şekilde makromoleküllerin birbiriyle network 

oluşturması sonucu meydana gelen termo-tersinir katı bir malzemedir. Jelleştirme sıvısı, 

organik bir çözücü ya da biyouyumlu bir yağ olabilir. Bu sistemler, moleküllerin nonkovalent 

bağlarla kendi kendine bir araya gelmesine dayanır.  

Organojeller nemden etkilenmemeleri ve mikrobiyal kontamisyona duyarlı 

olmalarından ötürü diğer jel türlerine göre daha avantajlıdırlar. Organojeller, doğada biyolojik 

olarak parçalanabilirler ve vücuttan kolaylıkla atılabilirler. Ancak düşük mol kütleli 

organojelatörlerin nasıl kararlı hale getirileceği bu tür jelatörlerin geliştirilmesinde karşılaşılan 

zorluklardan bir tanesidir. Bir diğer sınırlama ise pH değişiminden kolaylıkla etkilenmesi ve 

sıcaklığa karşı daha az kararlı olmasıdır. Organojeller, farmasötikler,  kozmetik, denize dökülen 

ham petrolün temizlenmesi ve gıda gibi bir dizi uygulamada kullanım potansiyeline sahiptir. 

Ayrıca birçok ilacın veriliş biçiminde yaygın bir şekilde kullanımları nedeniyle, çok fazla ilgi 

çekmektedirler. Yeni jelatörlerin keşfi şans eseri ve deneme yanılma yöntemiyle yapılmaktadır. 

Yapılan çalışmamızda, düşük molekül kütleli bir tetraamit bileşiği jelatör olarak 

denenmiştir. Jel oluşturma işlemi yapılırken çözücü olarak da kozmetik ve ilaç sanayisinde 

kullanılan ve biyouyumlu çözücüler olan etil ve izopropil yağ asidi esterleri seçilmiştir. Ayrıca 

organik solventler olarak da n-dodekan, toluen, anisol, likit parafin, dietilen glikol, kloroform, 

ksilen ve 1-dekanol seçilmiştir. Tetraamit jelaörün denenen sıvılarla jel verme yeteneği 

incelenerek, minimum jelleşme konsantrasyon değerleri (MGC) bulunmuş, bu jellere ait erime 

sıcaklıkları (Tg) değerleri belirlenmiş ve entalpi değerleri (ΔHg), Van’t Hoff formülünden 

hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: L-izolösin, tetraamit bileşikler, düşük mol kütleli jeller, organojelatörler. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-link
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-link
https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_solvent
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutics
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INVESTIGATION OF GELATION POTENTIALS OF TETRAAMIDE COMPOUND 

AS ORGANOGELATOR 

Abstract  

Gels are defined as a substantially dilute cross-linked system that does not flow at steady 

state. Gels are classified according to the type of bonds that hold the molecules in the network 

structure together. Chemical gels are linked each other by covalent bonds, while physical gels 

are linked by weaker bonds such as hydrogen bonds and van der Waals interactions. Organogels 

are a thermo-reversible solid material formed by the networking of macromolecules in a fiber-

like fashion. The gelling fluid may be an organic solvent or a biocompatible oil. These systems 

are based on the self-assembly of molecules by noncovalent bonds.  

          Organogels are more advantageous than other gel types because they are not affected by 

moisture and are sensitive to microbial contamination. Organogels are biodegradable in nature 

and can be easily excreted from the body. However, how to stabilize low molar mass 

organogelators is one of the difficulties encountered in the development of such gelators. 

Another limitation is that it is easily affected by a change in pH and is less stable to temperature. 

Organogels have the potential to be used in a range of applications such as pharmaceuticals, 

cosmetics, cleaning up spilled crude oil and food. They also attract considerable attention 

because of their widespread use in the administration of many drugs. Discovery of new gelators 

is made by chance and trial and error method. 

        In our study, a low molecular mass tetraamide compound was tested as a gelator. During 

the gel formation process, ethyl and isopropyl fatty acid esters, which are biocompatible 

solvents used in the cosmetic and pharmaceutical industries, were chosen as solvents. In 

addition, n-dodecane, toluene, anisole, liquid paraffin, diethylene glycol, chloroform, xylene 

and 1-decanol were chosen as organic solvents. By studying the ability of the tetraamide gel to 

give gel with the tested liquids, the minimum gelation concentration values (MGC) were found, 

the melting temperature (Tg) values of these gels were determined, and the enthalpy values 

(ΔHg) were calculated from the Van't Hoff formula. 

Keywords: L-isoleucine, tetraamide compounds, low molar mass gels, organogelators. 
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ABSTRACT 

Phthalocyanines, stable synthetic macrocyclic compounds, are widely used in technological and 

medicinal areas such as photodynamic therapy, biosensor, solar cells and catalysts. Pc 

compounds generate high aggregation tendency due to the interactions between their 18 π-

electron systems and aggregation is decrease the solubility of these compounds in many 

solvents. It also affects seriously their spectroscopic, photophysical, photochemical and 

electrochemical properties1. Their applications are limited due to poor solubility in polar and 

non-polar solvents. The solubility of PCs can be increased with functional groups such as crown 

ethers, alkyl, alkoxy, alkylthio, tertiary butyl groups and amide groups bound in the peripheral 

or non-peripheral benzene rings of the PCs structure. In this study, the aggregation behavior of 

the peripheral and non-peripheral tetrasubstituted cobalt and copper phthalocyanines were 

examined in different solutions (dimethylsulfoxide, dimethylformamide, tetrahydrofuran, 

toluene, chloroform and dichloromethane (concentration: 10x10-6 M) ) and at different 

concentrations (12x10-6 M - 2x10-6 M) in chloroform using UV-vis spectroscopy. Solvent effect 

(dimethylsulfoxide, dimethylformamide, tetrahydrofuran, toluene, chloroform and 

dichloromethane) on the aggregation of these peripheral and non-peripheral tetra-substituted 

Co(II) and Cu(II) Pcs was determined. All Pcs were found to be monomeric in DMSO, DMF, 

THF, CH2Cl2, CHCl3 and toluene. The aggregation behaviour of the peripheral and non-

peripheral tetrasubstituted cobalt and copper phthalocyanines were also studied at different 

concentration (12x10-6 M - 2x10-6 M) in CHCl3. It is concluded that Beer-Lambert Law could 

be applied for the PCs.  

Keywords : aggregation, phthalocyanine, cobalt, copper  

 

1 Maree MD and Nyokong T. J Porp Phthalocyan 2001; 5: 555-563. 

 


