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ÖZET 

AMAÇ: Toplumda yaĢayan yaĢlılarda yaĢlanma ile meydana gelen değiĢikliklerden 

bazıları fonksiyonel mobilite ve dengede azalmadır. Fonksiyonel mobilite ve dengede 

meydana gelen bu azalma ile birlikte yaĢlılarda fiziksel aktivite azalmakta ve düĢme riski 

oluĢmaktadır. Fiziksel aktivitenin farklı yaĢ gruplarında birçok olumlu etkisi olduğu 

kanıtlanmıĢtır. Bu çalıĢma, toplumda yaĢayan yaĢlılarda fiziksel aktivite düzeyi, fonksiyonel 

mobilite ve denge arasındaki iliĢkiyi incelemeyi amaçladı. 

YÖNTEMLER: BiliĢsel disfonksiyonu olmayan toplam 138 toplumda yaĢayan yaĢlı 

(yaĢ aralığı: 65-92 yıl; ortalama yaĢ: 71,20 ± 5,66 yıl; 86 erkek) değerlendirildi. Katılımcıların 

fiziksel aktivite düzeyleri YaĢlılar Ġçin Fiziksel Aktivite Ölçeği (Physical Activity Scale For 

The Elderly-PASE) ile ölçüldü. Katılımcıların fonksiyonel mobilite düzeylerini belirlemek 

için Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (Timed Up and Go Test-TUG) ve BeĢ Defa Oturup Kalkma 

Testi (Five Times Sit to Stand Test-FTSST) kullanıldı. Ayrıca katılımcıların dengesini 

değerlendirmek için Tek Ayak Üzerinde Durma Testi (One Leg Stance Test-OLST) ve 

KeskinleĢtirilmiĢ Romberg testi (Sharpened Romberg Test-SR) kullanıldı. 
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BULGULAR: GerçekleĢtirilen korelasyon analizi, fiziksel aktivite skoru ile tek ayak 

üzerinde durma (r = 0,381) ve keskinleĢtirilmiĢ Romberg (r = 0,363) skorları arasında 

anlamlı pozitif korelasyon olduğunu gösterdi. Ayrıca fiziksel aktivite skoru ile zamanlı kalk 

yürü skoru (r = -0.351), 5 defa otur kalk skoru (r = -0.298) ve yaĢ (r = -0.185) arasında 

anlamlı negatif korelasyon vardır. 

SONUÇLAR: Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar, toplumda yaĢayan yaĢlılarda 

fiziksel aktivitenin fonksiyonel mobilite ve denge üzerinde faydalı etkileri olduğunu 

göstermektedir. YaĢlılıkta ciddi mortaliteye yol açan düĢmeden kaçınmak ve riski azaltmak 

için yaĢlıların fiziksel aktivite düzeyini artırmak, fonksiyonel hareketliliği ve dengeyi 

geliĢtirebilir. 

Anahtar Kelimeler: YaĢlı, Fonksiyonel Mobilite, Denge, Fiziksel Aktivite.  

GiriĢ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaĢlılığı „zaman içinde dıĢ etkenlere uyum sağlama 

yetisinin bozulması ve yavaĢlaması‟ olarak tanımlamaktadır (1). YaĢlılık, sakatlık ya da 

hastalık sonucu geliĢen olumsuzluklar haricinde, çeĢitli vücut sistemlerinin iĢlevselliğinin 

zamanla kaybedilmesi olarak da açıklamaktadır (2). YaĢlılığın bir hastalık olarak değil, doğal 

bir süreç olarak düĢünülmesi daha faydalı olacaktır (3). 

 Dünya nüfusundaki hızlı artıĢa ek olarak, teknoloji ve sağlık hizmetlerinin 

geliĢmesiyle ölümle sonuçlanan hastalıkların tedavilerinin daha etkin sağlanması ve artan 

refah düzeyi ile yaĢlı nüfusta önemli derecede artıĢ olmaktadır. DSÖ verilerine göre, 2015 

yılında 60 yaĢ ve üzeri 900 milyon birey (genel popülasyonun %12‟si) bulunmaktayken, bu 

sayının 2050 yılında 2 milyar (genel popülasyonun %22‟si) olacağı öngörülmektedir (4). 

 Artan yaĢla birlikte fiziksel aktivite düzeyinde azalmalar görülmektedir. DSÖ tüm 

toplumlarda artıĢ gösteren hastalıklarda büyük bir artıĢ olduğunu ve bunun fiziksel aktivitede 

görülen azalmadan kaynaklandığını belirtmektedir. Fiziksel aktivite yaĢlı popülasyonun 

yaĢam kalitesini artırmakta, hastalık riskini azaltmakta ve bu sebeple rehabilitasyon sürecinde 

önem taĢımaktadır (5). Fonksiyonel mobilite ve denge ise yaĢlıların yaĢam kalitesini önemli 

derecede etkilemektedir. Bu parametrelerdeki azalma düĢme riskini artırmakta ve 

yaralanmalara sebep olmaktadır. Bu sebeple, fiziksel aktivitenin fonksiyonel mobilite ve 

denge ile olan iliĢkisini incelemek literatüre ve klinisyenlere faydalı sonuçlar sağlayacaktır. 
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 Bu çalıĢma, yaĢlı popülasyonda fiziksel aktivite ile fonksiyonel mobilite ve denge 

arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla gerçekleĢtirildi. 

Yöntemler 

Katılımcılar 

 ÇalıĢmaya 65 yaĢ ve üzeri kognitif problemi bulunmayan ve bağımsız mobilize 

olabilen 138 geriatrik birey dahil edildi. Katılımcılara çalıĢma hakkında bilgi verildi ve 

aydınlatılmıĢ onamları alındı. ÇalıĢmaya katılmayı kabul eden bireylerin yaĢ, boy, vücut 

ağırlığı, cinsiyet ve eğitim yılı sorgulandı ve hazırlanan değerlendirme formuna kaydedildi. 

 Katılımcıların kognitif durumunu tespit etmek için Hodkinson Mental Testi kullanıldı. 

Bu testten alınan skor 0 ile 10 puan arasında değiĢmektedir ve 8-10 puan arası kognitif 

problem bulunmadığını göstermektedir (6). Kognitif problemin bulunmaması dahil edilme 

kriteri olarak belirlendi ve çalıĢmamız Hodkinson Mental Test puanı 8 puan ve üzeri olan 

geriatrik bireyler ile gerçekleĢtirildi. Değerlendirilen 210 geriatrik birey arasından 138 birey 

dahil edilme kriterini karĢıladı ve çalıĢma bu katılımcı sayısı ile tamamlandı. 

Sonuç Ölçümleri 

 ÇalıĢmaya dahil edilme kriterlerini karĢılayan katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri, 

fonksiyonel mobiliteleri ve denge fonksiyonları değerlendirildi. 

 1. Fiziksel aktivite düzeyi değerlendirmesi: ÇalıĢmaya dahil edilen katılımcıların 

fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için YaĢlılar Ġçin Fiziksel Aktivite Ölçeği (Physical 

Activity Scale for the Elderly) kullanıldı. Bu ölçek 65 yaĢ ve üzeri kiĢiler için geliĢtirilmiĢ 

self-reported (katılımcı tarafından bildirilen) bir ölçektir. Son 7 gün içerisindeki iĢ, ev ve boĢ 

zaman aktivitelerini değerlendiren maddelerden oluĢmaktadır. Yapılan aktivitelerin Ģiddetine 

göre ağırlığı, frekansı ve süresi üzerinden fiziksel aktivite puanı hesaplanmaktadır. 

Katılımcıların oturma aktiviteleri hesaplamaya dahil edilmemektedir (7). 

 2. Fonksiyonel mobilite değerlendirmesi: Katılımcıların fonksiyonel mobilitelerini 

değerlendirmek için Zamanlı Kalk Yürü testi ve 5 Defa Otur Kalk testi kullanıldı. 

 Zamanlı Kalk Yürü Testi: Güvenilir ve kolay uygulanabilen bir testtir. Katılımcılar kol 

desteksiz bir sandalyede oturma pozisyonundayken teste baĢlamaktadır. Değerlendirilen 

kiĢinin destek almadan sandalyeden kalkması, 3 metre uzaklıkta bulunan hedefe yürümesi, 
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hedefin etrafından herhangi bir yere temas etmeden geri dönmesi ve tekrar sandalyeye 

oturması istendi. Test sırasında değerlendirici tarafından süre kaydedildi (8). 

 5 Defa Otur Kalk Testi: Testin uygulanması sırasında katılımcıların kolları gövde 

üzerinde çapraz olarak yerleĢtirildi. Verilen “baĢla” komutu ile katılımcılar sandalyeye 5 defa 

oturup kalktı ve 5. tekrarda kiĢi sandalyeye oturduğu anda test sonlandırıldı. Test sonucu 

saniye cinsinden kaydedildi. Bu testten elde edilen sürenin uzaması mobilite probleminin 

arttığını gösterir (9). 

 3. Denge değerlendirmesi: Tek ayak üzerinde durma ve keskinleĢtirilmiĢ Romberg 

testleri denge değerlendirmesinde kullanıldı. 

 Tek ayak üzerinde durma testi: Tek ayak üzerinde durma testi, yaĢlılar için uygun ve 

geçerli bir değerlendirme yöntemidir. Katılımcıların hangi ayağını kaldıracağına karar 

vermesi için uygulamadan önce deneme yapmasına izin verildi. KiĢi kolları yanlara sarkık 

pozisyonda ayakta dururken, ayağını kaldırarak dengesini koruduğu süre saniye olarak 

kaydedildi. Kaldırılan ayağın yere temas etmesi, yerdeki ayağın yeniden pozisyonlaması ve 

değerlendiriciden destek alma durumlarında test sonlandırıldı (8). 

 Keskinleştirilmiş Romberg testi: Katılımcının dominant olmayan ayağı dominant 

ayağının önünde olacak Ģekilde düz bir çizgi üzerinde, kolları yanlarda sarkık olarak 

dengesini kaybetmeden koruduğu süre saniye olarak kaydedildi. Ayaklarını yerinden oynatma 

ve değerlendiriciden destek alma durumunda test sonlandırıldı (10). 

İstatistiksel Analiz 

Veri giriĢ ve analizinde SPSS versiyon 23.0 paket programı kullanıldı. Verilerin 

normal dağılıma uygunluk durumları Kolmogorow-Smirnov testi ile incelendi. Sürekli 

değiĢkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik değiĢkenler sayı ve yüzde olarak verildi. 

Sürekli değiĢkenlerin arasındaki iliĢkiler Pearson korelasyon analizi ile incelendi. Ġstatistiksel 

anlamlılık için p<0.05 kabul edildi. 

Bulgular 

 ÇalıĢmamıza katılan toplam 138 yaĢlı bireyin yaĢları ortalaması 71,20±5,66 yıl olarak 

bulunmuĢtur. Katılımcıların %37,7‟si kadın bireylerden oluĢmaktadır (Tablo 1). 

Katılımcıların fiziksel aktivite, fonksiyonel mobilite ve denge ile ilgili değerlendirme 

sonuçları Tablo 1‟de verilmiĢtir. 
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GerçekleĢtirilen korelasyon analizi sonucunda, fiziksel aktivite (PASE) ile tek ayak 

üzerinde durma (OLST) (r = 0,381) ve keskinleĢtirilmiĢ Romberg (SR) (r = 0,363) skorları 

arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğunu tespit ettik. Bununla birlikte, fiziksel aktivite 

skoru (PASE) ile zamanlı kalk yürü skoru (TUG) (r = -0.351), 5 defa otur kalk skoru (FTSST) 

(r = -0.298) ve yaĢ (r = -0.185) arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu (Tablo 2). 

Tablo 1. Katılımcıların demografik verileri ve değerlendirme skorları 

DeğiĢkenler N % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

86 

52 

 

62,3 

37,7 

 Ort. SS 

YaĢ (Yıl) 71,20 5,66 

VKĠ (kg/cm
2
) 27,41 4,18 

Eğitim Yılı 6,00 4,29 

PASE 89,90 56,87 

TUG (sn) 12,78 3,95 

FTSST (sn) 15,52 4,51 

OLST (sn) 15,39 10,88 

SR (sn) 35,15 22,45 

VKĠ: Vücut Kitle Ġndeksi, PASE: YaĢlılar Ġçin Fiziksel Aktivite Ölçeği, TUG: Zamanlı Kalk ve Yürü Testi, FTSST: BeĢ 

Defa Oturup Kalkma Testi, OLST: Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, SR: KeskinleĢtirilmiĢ Romberg Testi 

Tablo 2. Fiziksel aktivite düzeyi, fonksiyonel mobilite ve denge değiĢkenleri arasındaki iliĢki 

DeğiĢkenler PASE TUG FTSST OLST SR YAġ 

PASE -      

TUG -0,351** -     

FTSST -0,298** 0,618** -    

OLST 0,381** -0,341** -0,396** -   

SR 0,363** -0,512** -0,516** 0,672** -  

YAġ -0,185* 0,412** 0,207* # # - 

PASE: YaĢlılar Ġçin Fiziksel Aktivite Ölçeği, TUG: Zamanlı Kalk ve Yürü Testi, FTSST: BeĢ Defa Oturup Kalkma Testi, 

OLST: Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, SR: KeskinleĢtirilmiĢ Romberg Testi 

*: Spearman‟s Correlation Test 0,05 düzeyinde anlamlı. 

**: Spearman‟s Correlation Test 0,01 düzeyinde anlamlı. 

#: Spearman‟s Correlation Test p>0.05 
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TartıĢma 

 Bu çalıĢmanın amacı toplumda yaĢayan yaĢlı bireylerde temel günlük yaĢam 

aktivitelerinin sürdürülmesinde gerekli olan fonksiyonel mobilite ve dengenin fiziksel aktivite 

ile iliĢkisini incelemektir. ÇalıĢmamızda elde edilen sonuçlar yaĢlı bireylerde fiziksel aktivite 

düzeyi ile fonksiyonel mobilite ve denge arasında önemli iliĢkiler olduğunu göstermiĢtir. 

Fiziksel aktivite düzeyinin artması ile fonksiyonel mobilite ve dengenin olumlu yönde 

etkilendiği tespit edilmiĢtir.  

 Literatür incelendiğinde bu konuda gerçekleĢtirilen bir derleme çalıĢmasında 

Blankevoort ve ark. demans tanısı konmuĢ yaĢlı bireylerde fiziksel aktivitenin mobilite, alt 

ekstremite kuvveti, denge, yürüme enduransı ve temel günlük yaĢam aktivitelerine etkisini 

araĢtırmıĢlar. Sonuç olarak çok bileĢenli fiziksel aktivite uygulamalarının demans tanılı yaĢlı 

bireylerde yürüme hızı, denge ve fonksiyonel mobiliteyi önemli ölçüde geliĢtirdiğini ifade 

etmiĢler (11).  

Virág ve ark. tarafından gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada fiziksel aktivite yöntemi olarak 

uygulanan 35 haftalık nordik yürüme eğitimi sonrası, çalıĢmaya katılan 41 yaĢlıda denge ve 

fonksiyonel mobiliteye ek olarak aerobik enduransta önemli geliĢmeler gözlenmiĢ. Sonuç 

olarak nordik yürümenin yaĢlılar tarafından kolay tolere edilebilir ve etikili bir fiziksel 

aktivite yöntemi olduğu yorumunda bulunulmuĢ (12). 

Ramsbottom ve ark. 2004 yılında gerçekleĢtirdikleri araĢtırmada bağımsız yaĢayan 

yaĢlılarda azalan kas kuvveti ve sarkopeniye dikkat çekmiĢ, 6 aylık kas kuvvetlendirme ve 

egzersiz eğitiminin bacak kas kuvveti, denge ve fonksiyonel mobilite üzerine etkilerini 

araĢtırmıĢlar. Elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda 6 aylık egzersiz programına katılan yaĢlı 

bireylerde bacak kas kuvveti, denge ve fonksionel mobilitenin belirgin olarak iyileĢtiğini 

tespit etmiĢler (13). 

Brezilya‟da 2010 yılında gerçekleĢtirilen bir diğer araĢtırmada 46 yaĢlı birey üzerinde 

uygulanan kuvvetlendirme ve çok bileĢenli egzersiz programlarının etkinliği araĢtırılmıĢ. 

Sonuçlar kuvvetlendirme eğitimine kıyasla çok bileĢenli egzersiz programının denge ve 

fonksiyonel mobiliteye daha fazla olumlu etkisi olduğunu göstermiĢ (14) 

Son olarak 2013 yılında Macaristan‟da gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada fiziksel aktivite 

programına dahil edilen yaĢlı kadınların, herhangi bir egzersiz yapmayan hemcinslerine 
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kıyasla tek ayak üstünde durma testi ve zamanlı kalk yürü testi sonuçları belirgin Ģekilde iyi 

bulunmuĢtur (15). 

ÇalıĢmamızda elde edilen veriler ve literatür sonuçları paralellik göstermektedir ve 

yaĢlı bireylerde fiziksel aktivite ile denge ve fonksiyonel mobilite arasındaki iliĢki sağlık 

profesyonelleri ve araĢtırmacılar için göz ardı edilmemesi gereken bir sonuçtur. YaĢlı bireyler 

ile çalıĢan sağlık profesyonellerinin ve sağlık politikalarını oluĢturan yöneticilerin, fiziksel 

aktiviteyi arttırmaya yönelik giriĢimlerde bulunması toplum içerisinde sağlıklı ve bağımsız bir 

yaĢlı popülasyonu oluĢturma konusunda faydalı olabilir. 
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ABSTRACT 

In these days, when millions of cases and thousands of deaths are experienced in the world 

due to the COVID 19 pandemic, an answer to a question is waiting with curiosity. "When will 

an effective vaccine against COVID 19 be found? With COVID 19, the importance of 

vaccination (immunization) has increased once again. In this study, Turkey's national 

childhood immunization vaccines was performed to evaluate immunization schedule. 

All vaccines included in the childhood immunization schedule of the Ministry of Health as 

of August 2020 will be evaluated in terms of application method and time, protection and 

mechanism of action. 

As of August 2020, there are 14 vaccines (Hepatitis B, BCG (Tuberculosis), Conjugated 

Pneumococcal Vaccine (CPV), Diphtheria (D), acellular Pertussis (aP), Tetanus (T), Inactive 

Polio Vaccine (IPV), Hemophilus Influenza Type B (Hib vaccine), Oral Polio Vaccine 

(OPV), Varicella vaccine, Measles (M), Mumps (M), Rubella (R), Hepatitis A) in the 

immunization schedule of the Ministry of Health. Hepatitis B vaccine is the first vaccine in 

the immunization schedule. It is administered intramuscularly (IM) in 3 doses at birth, at the 

end of the 1st and 6th months. Hepatitis B vaccine is in the Biotechnological (Recombinant 

DNA) vaccines group. When three doses of Hepatitis B vaccine are administered, it provides 

95% protection. BCG vaccine is in the single dose live (attenuated) vaccine group 

administered at the end of the 2nd month. The vaccine, which has a protection rate of 80% 

(milier tuberculosis), is administered intradermally (ID). DaPT, IPV and Hib vaccines are 

named as five-combined vaccine. Three doses are administered at the end of the 2nd, 4th and 

6th months and the booster dose at the end of the 18th month. Among these vaccines, 

diphtheria and tetanus toxoid, pertussis, IPV and Hib vaccines are non-living (inactive) 

vaccines. DaPT and Hib vaccines are IM and IPV are administered parenterally. Each of the 

five-combination dose vaccines administered in three doses has 95% or more protection. 

CPV, which was previously administered 3 doses, has been updated as 2 doses at the end of 

the 2nd and 4th months as of July 2020. The booster dose of CPV, which is a polysaccharide 

vaccine, is also applied at the end of the 12th month. With 90% protection, CPV is applied as 

IM. OPV, a live vaccine administered orally at the end of the 6th and 18th months, has 95% 

protection, administered in two doses. MMR vaccines, which are live vaccines, are 

administered subcutaneously (SC) or IM at the end of the 12th and 48th months. It provides 

96% protection after two doses of vaccine administration. The varicella vaccine administered 

under the skin as a single dose at the end of the 12th month is in the group of live vaccines 

and the protection rate is between 99%. Hepatitis A vaccine, which is administered 2 doses at 
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the end of the 18th and 24th months, is one of the inactive vaccines. Vaccine is administered 

as IM and its protection is 100%. 

The CPV vaccine, which was administered in four doses (with booster dose), was reduced 

to three doses. The booster dose of MMR vaccines will be made at the end of the 48th month 

instead of the first grade of primary school. Although immunization services are included in 

personal protective health services, they are also important in terms of public health with 

widespread vaccination studies.  

Key Words: Immunization, Vaccination Schedule, Vaccines  

1. INTRODUCTION 

Personal protective health services; consists of health education, chemoprophylaxis (drug 

protection), adequate nutrition, early diagnosis, personal hygiene, family planning and 

immunization (1). Immunization is one of the most important personal protective health 

services. Immunity is the resistance of individuals to the harmful effects of microorganisms in 

their environment or their products. Immunization is the creation of this situation. Two types 

of immunity can be mentioned, natural and acquired (acquired). Because of the structural and 

genetic characteristics of living things such as cough, swallowing, tears and saliva, their 

natural resistance to disease factors is natural immunity. Acquired immunity is divided into 

passive natural and artificial, active natural and artificial. IgG class antibodies that pass from 

mother to baby through the placenta are examples of acquired passive natural immunity. As 

an example of acquired passive artificial immunity, immunoglobulin obtained from human 

serum or anti-serums from immunized animals may be given to persons at risk. If it occurs as 

a result of infections caused by infectious agents entering the body naturally, this is an 

acquired active natural immunity. Vaccine is an example of acquired active artificial 

immunity. By definition, vaccines are substances that protect individuals from infectious 

diseases by creating an immune response when administered to the organism in an 

appropriate way (2, 3).  

As with acquired active natural immunity, it is not possible for individuals to overcome all 

diseases. Vaccination has an important place in the solution of some infectious diseases. In 

order to prevent deaths from vaccine-preventable diseases, the Expanded Immunization 

Program (EIP) was developed by the World Health Organization (WHO) in the early 1970s. 

Turkey, in 1981 the disease under EIP 6 (DaPT, poliomyelitis, Measles, BCG) began routine 

immunization against. Hepatitis B vaccine was added in 1998, Measles, Mumps, Rubella, 

Hemophilus influenza type b (Hib) vaccines in 2006, Conjugated Pneumococcal Vaccine 

(CPV) in 2008, Hepatitis A vaccine in 2012, and most recently varicella vaccine in 2013. 1 

Although there is no change in the vaccines as of July 1, 2020, the application times of the 

vaccines have been updated. (3-5).  

In this study, Turkey's national childhood immunization vaccines was performed to 

evaluate immunization schedule. 
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2. MATERIAL AD METHODS 

The time of application of vaccines that are intended to be applied routinely is included in 

the immunization schedule. Vaccines used in Turkey is organized by the Ministry of Health. 

Vaccines applied in the immunization schedule are changed from time to time according to 

the conditions of the day. As of August 2020, all vaccines included in the national childhood 

immunization schedule of the Ministry of Health have been evaluated in terms of application 

method and time, protection and mechanism of action. 

3. RESULT  

Turkey can be prevented with vaccines in the national immunization program there are 14 

vaccines against 13 diseases. Among these vaccines, OPV and IPV vaccines are used together 

against poliomyelitis. The vaccination schedule, which started with the Hepatitis B vaccine at 

birth, is completed with the booster dose of the adult type tetanus vaccine at the age of 13. 

When applied in vaccines and immunization schedule application in Turkey it is shown in 

Table 1. 

Table 1. Turkey's National Childhood Immunization Schedule 
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Hepatitis B I II   III      

BCG   II        

CPV   I II  B     

DaPT-ĠPV-

Hib 
  I II III  B    

OPV     I  II    

Varicella 

vaccine 
     I     

MMR      I   II  

Hepatitis A       I II   

DaPT-ĠPV         B  

Td*          B 
It is taken from the Ministry of Health, https://asi.saglik.gov.tr /* adult type diphtheria / B= booster 

Vaccines are administered via intramuscular (IM), intradermal (ID), oral and subcutaneous 

(SC) routes. Generally, vaccines are administered more frequently by IM, while OPA vaccine 

is administered orally, BCG vaccine is administered via ID route and varicella vaccine is SC. 

MMR vaccines can be administered both SC and IM. The vaccines applied in the 

immunization schedule and the application method are shown in Table 2. 

 

 

https://asi.saglik.gov.tr/
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Table 2. Administration Method of Vaccines in Vaccination Schedule 

Vaccines   
Intramuscular 

(IM) 

Intradermal 

(ID) 
Oral 

Subcutaneous 

(SC) 

Hepatitis B X    

BCG  X   

CPV X    

DaPT-ĠPV-Hib X    

OPV   X  

Varicella 

vaccine 
   X 

MMR X   X 

Hepatitis A X    

 

Vaccines in the immunization schedule; Viral and bacterial live (attenuated) vaccines, viral 

and bacterial inactive (dead) vaccines, toxoid, polysaccharide and recombinant vaccine types. 

Hepatitis B vaccine is recombinant, BCG vaccine is live viral, CPV polysaccharide, and 

diphtheria vaccine is among the toxoid vaccine types. The types of vaccines applied in the 

immunization schedule are shown in Table 3. 

Table 3. Types of Vaccines in the Vaccination Schedule 

Vaccines   
Live (Atenue) 

Inactive 

(Dead) Toxoid Polysaccharide Recombinant 

* ** * **  

Hepatitis B       X 

BCG X       

CPV      X  

Diphtheria     X   

Pertussis     X    

Tetanus     X   

Hib      X  

ĠPV   X     

OPV X       

Varicella 

vaccines  
X    

   

Measles  X       

Rubella  X       

Mumps  X       

Hepatitis A   X     
* Viral, ** Bacterial 

4. DISCUSSION 

Hepatitis A vaccine provides 100% protection after two doses. When three doses of 

hepatitis B vaccine are completed, it provides 95% protection. BCG vaccine's protection is 

lower than other vaccines. However, it is effective in severe and fatal infections in children 

such as meningitis and miliary tuberculosis. BCG vaccine is 64% protective against 
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meningitis tuberculosis and 80% against miliary tuberculosis. The IPV included in the five-

combination has 99% protection (for 18 years with OPV) and OPV vaccine has 95% 

protection. The protection of CPV is around 90%. The protection of MMR vaccines 

administered together is 95%. Among the vaccines included in the five-combination, 95% of 

Diphtheria (Since the diphtheria vaccine provides protection for about 10 years, a booster 

dose of 4-dose vaccine (DaPT-IPV) at the end of the 48th month and a booster dose of adult 

type diphtheria at the age of 13 are applied), 95% of Tetanus and 92% of Pertussis (acellular) 

are protective. The protection of the single dose varicella vaccine is 70-100% (2,3). 

In order for a child to have all basic vaccinations; One dose of BCG and MMR, 3 doses of 

Hepatitis B and all of the five- combination dose vaccines should be received. According to 

results of Turkey Demographic and Health Survey (DHS), The rate of those who had all basic 

vaccines was 77% in 2008, 74% in 2013 and 68% in 2018 (6). A significant increase in the 

number of families who rejection vaccines are observed in Turkey. 183 families in 2011, 5091 

in 2015 and 10,000 families in 2016 rejection to vaccinate. (7). Despite the high level of 

protection of vaccines in the immunization schedule, both the decrease in the rate of those 

who have all basic vaccines and the increase in the number of families who rejection to 

vaccinate may pose a problem in immunization in the coming years. In order to correct this 

situation, it is important that individuals such as teachers and religious officials who are role 

models in the society, especially healthcare workers, take part in health education activities 

for vaccination. 

5. CONCLUSION 

With the last change made by the Ministry of Health in the immunization schedule, the 

booster dose of the adult type diphtheria vaccine made in the 8th grade of primary school will 

be applied at the age of 13. Likewise, booster doses of MMR and DaPT vaccines, which were 

administered in the first grade of primary school, will be administered at the end of the 48th 

month. These vaccines applied at school will be applied in Family Health Centers like other 

vaccines. Immunization services are very important for individual and public health. In these 

days when vaccination studies are on the agenda due to the COVID 19 pandemic, activities 

should be carried out to explain the importance of vaccines in the immunization schedule. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, çelik yapılarda özellikle deprem ve rüzgâr gibi etkiyen yatay yüklerin 

karĢılanması amacıyla kullanılan, çelik çaprazların yapısal davranıĢa yapmıĢ oldukları katkılar 

incelenmiĢtir. Bu maksatla; moment aktaran bir çerçeve olarak tasarımı yapılmıĢ olan 

yapıların davranıĢına ve boyutlandırılmasına, literatürde bahsi geçen çelik çaprazların yapmıĢ 

oldukları katkılar araĢtırılmıĢtır. Bu doğrultuda; tamamen moment aktaran çerçeve sistem 

olarak tasarımı yapılmıĢ olan 4, 8 ve 12 katlı olarak ele alınmıĢ çelik taĢıyıcı sistemli yapılara,  

ilave edilmiĢ olan çaprazların yatay rijitlik konusunda ciddi bir katkı sağladığı görülmüĢtür. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde az katlı yapılar için Merkezi Ters V çaprazlar, orta ve çok 

katlı yapılarda ise DıĢ Merkez Ters V olarak tertip edilen çaprazların daha etkili olduğu 

saptanmıĢtır. Ayrıca az katlı yapılarda kullanılan çelik çaprazlar ekonomik sonuçlar ortaya 

çıkarmazken, orta ve özellikle çok katlı yapıların tasarımında önemli bir kriter olan yatay yer 

değiĢtirmenin sınırlandırılması sonucu daha ekonomik çözümler ortaya çıktığı saptanmıĢtır. 

ÇalıĢma kapsamında; 4, 8 ve 12 katlı olmak üzere farklı yapı yüksekliklerine sahip 3 adet 

moment aktaran çerçeveli çelik yapılara DBYBHY 2007`de tanımlanan merkezi ve dıĢmerkez 

çelik çaprazlardan oluĢan 8 adet perdeli sistem uygulanmıĢtır. X ve Y doğrultularında 

tanımlanan çelik çaprazlı sistemlerin her biri için ayrı ayrı analizler yapılmıĢtır. Tasarım 

aĢamasında yapılara etkiyen deprem kuvvetleri DBYBHY 2007 kriterlerine göre belirlenirken 

yükleme durumları ve yapısal elemanların kesit tayinleri Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve 

Yapım Esasları 2016`ya göre yapılmıĢtır. Analizler SAP2000 V19 yapısal analiz programı 

aracılığı ile yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar deprem yükü altındaki yer değiĢtirme, periyot ve 

yapı maliyeti açısından değerlendirildiğinde, çelik çapraz perdelerin hangi yapı yüksekliği 

seviyesinde ihtiyaç haline geldiği ve belirli yüksekliklerde çapraz türlerinin en ideali olanı 

belirlenmiĢtir.  



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-60737-0-0        www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 16 

Anahtar Kelimeler: Çelik Çaprazlar, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları 

2016, DBYBHY 2007, Merkezi Çelik Çapraz, DıĢmerkez Çelik Çapraz 

1. GĠRĠġ 

Yeryüzündeki her yapının, iĢlevini sürdürebilmesi için, yapılarda etkili olan düĢey yüklerin 

yanı sıra yatay yüklere karĢı da dirençli olması gerekmektedir.  Yapılardaki düĢey yükler ölü 

ve hareketli yüklerden oluĢurken, yatay yönde etki eden yükler rüzgâr ve deprem yükleridir. 

Dinamik yükler olarak da anılan bu yatay yükler taĢıyıcı sistem tasarımında kritik kesiti 

belirleyici unsur olarak rol alırlar. Zamanı ve Ģiddeti önceden bilinemediği için yapı 

dinamiğinin temel unsurunu deprem yükü oluĢturur. 

Yapıların deprem etkisi altındaki davranıĢlarını irdeleyen birçok bilimsel çalıĢmalara imza 

atılmıĢtır. YaĢanan depremler ile elde edilen tecrübeler, yapılan bilimsel çalıĢmaların doğru ve 

yanlıĢ yanlarını ortaya koyarak deprem mühendisliğini olgunlaĢtırmıĢtır. Çelik yapıların da 

deprem anındaki performansını iyileĢtirecek birçok yöntem geliĢtirilerek denenmiĢtir. 

Bunlardan birisi de çalıĢma konumuz olan çelik çapraz perdelerdir. Bu çalıĢmanın konusu, 4, 

8 ve 12 katlı, aynı kat planlarına sahip moment aktaran çerçeveden oluĢan yapıların 

DBYBHY 2007`nin öngördüğü kriterlere bağlı olarak tasarlanması ve bu yapı örneklerine 

merkezi ve dıĢmerkez çelik çapraz tiplerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesidir. ÇalıĢmadaki amaç çelik çapraz çeĢitlerinin yapının dinamik yükler 

altındaki performansına etkisini, tepe noktası yer değiĢtirmesi, deprem yükü, periyot, 

güvenlik, yapı maliyeti gibi kriterler içinde incelemektir. Böylece, farklı kat âdeti ve bina 

yükseklikleri için ideal çelik çapraz tipi belirlenecek ve uygulamaya yön verilebilecektir. 

Yapılan çalıĢmada çelik çaprazlar ile ilgili kriterler ve deprem yüklemesi DBYBHY 2007`ye 

göre belirlenirken, kesit tasarımları Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları 

2016`ya göre yapılmıĢtır. Rüzgâr yükü, kar yükü ve döĢeme hareketli yükleri ise TS EN 1991 

-1- 4, TS EN 1991 -1- 3 ve TS 498 `e göre belirlenmiĢtir. Yapı modellerinin oluĢturulması ve 

analiz aĢamasında SAP2000 v19.2.1 yapısal analiz programı kullanılmıĢtır. 

Literatürde, çelik çapraz türlerinin çelik ya da betonarme binalara uygulanmıĢ durumlarını 

inceleyen çok sayıda çalıĢmalar bulunmaktadır. Bazı çalıĢmalarda; çelik çapraz türlerinin yapı 

performansına olan katkıları değerlendirilmiĢ olması ile birlikte bu çalıĢmada yapı 

yüksekliklerine bağlı olarak ideal çapraz türlerinin belirlenmesine yönelik bir araĢtırma 

yapılmıĢtır.  
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Yapılan çalıĢmalarda, çelik çaprazlar ile yerinde dökme betonarme deprem perdelerinin 

performans karĢılaĢtırılmaları da incelenmiĢtir [1,12].Yönetmeliklerde bahsi geçen süneklik 

düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı perdelerin tasarım kuralları hakkında incelemeler 

yapılmıĢtır [2].Bazı çalıĢmalarda; çelik çapraz tiplerinin betonarme deprem perdelerine göre 

karĢılaĢtırılması yapılmasıyla birlikte çelik çapraz tiplerinin kendi içinde kıyaslanması ve 

çaprazların moment aktaran çerçevelerin yatay rijitlerine katkıları da ele alınmıĢtır 

[3,4,5,6,9,10].  Merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin deprem performansları doğrusal olmayan 

analiz yöntemiyle sismik performansları incelenmiĢtir [7]. Bazı çalıĢmalarda ise yapılarda 

kullanılan çapraz türleri farklı yönetmelik kriterleri için değerlendirilerek, karĢılaĢtırılmıĢtır 

[8,13]. Ayrıca, çapraz tipinin önemi kadar çaprazlarda kullanılan enkesit türüne yönelik de 

çalıĢmalar olduğu görülmektedir [11]. 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalıĢmada; az katlı, orta katlı ve yüksek katlı yapılarda, yatay yükleri karĢılamak için 

kullanılan çelik çaprazların etkisini araĢtırmak ve bu tür yapılarda hangi çapraz türünün 

kullanımının daha verimli olabileceği irdelenmiĢtir. Bu sebeple çalıĢmada ele alınan örnekler; 

aynı taĢıyıcı eleman yerleĢim planlarına sahip olan  4, 8  ve 12 katlı moment aktaran çelik 

taĢıyıcı çerçeveler olarak seçilmiĢtir (ġekil 2).   

Bütün modellerde aynı kat planı kullanılmıĢtır. X-X doğrultusunda 6 m aralıklar ile 6 adet 

aks, Y-Y doğrultusunda 6 m aralıklar ile 4 adet aks bulunmaktadır. Kat yükseklikleri tüm 

katlarda 3 m olarak tasarlanmıĢtır. Kat planı ġekil 1 ‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 1. Tipik Kat Planı 

ġekil 1‟de görüldüğü üzere, B-C ve D-E aksları arasında merdivenler C-D aksları arasında ise 

asansör boĢluğu tasarlanmıĢtır. X-X yönünde 50 cm aralıklarla ikincil kiriĢler yerleĢtirilmiĢtir. 
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Merdiven ve asansör boĢlukları yerleĢtirilirken simetriye dikkat edilerek burulma 

düzensizliklerinin önüne geçilmiĢtir. Modellerin tamamında St52 sınıfı çelik malzeme 

tanımlanmıĢtır. Kesitlerde ise geniĢ baĢlıklı H Profil sınıfı elemanlar tercih edilmiĢtir. 

 

          

  ( a )                                      ( b )                                                ( c ) 

ġekil 2. Moment Aktaran Çerçeve( a ) ve Çelik Çaprazlı Çerçeve Örnekleri ( b, c ) 

Moment aktaran çelik taĢıyıcı sistemlerin tasarımında Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve 

Yapım Esasları-2018 kriterleri dikkate alınmıĢtır. Söz konusu yapıların öncelikle moment 

aktaran çerçeve Ģeklinde tasarlanmıĢ olup, tasarımı yapılan örnek yapılara DBYBHY 2007‟de 

tanımlanan sekiz adet farklı çelik çapraz tipi uygulanmıĢtır (ġekil 3). 

 

ġekil 3. Literatürde Tanımlanan Çelik Çapraz Tipleri 

 Modellenen moment aktaran çerçeve türü ve yönetmelikte tanımlanan çelik çaprazlar ile 

tertip edilmiĢ yapılara ait analiz sonucunda elde edilen yapısal değerler tablolar ve grafiklerde 

görülmektedir. Tablolarda; çelik taĢıyıcı elemanların toplam ağırlığı (G),  X ve Y 

doğrultularındaki yapıya etkiyen deprem kuvvetleri (EX ve EY) , yapının hakim periyodu 

(T1), deprem kuvvetlerinden dolayı meydana gelen tepe noktası yer değiĢtirmeleri (δEx ve 

δEy) ve her iki doğrultuda oluĢan en büyük yer değiĢtirme değeri ise (δmax) ile ifade 

edilmektedir.  
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3. BULGULAR 

3.1. 4 Katlı Çelik TaĢıyıcı Sistemde Çelik Çaprazların Etkisinin Ġncelenmesi 

4 Katlı ve moment aktaran çerçeve sistem olarak tasarlanan yapı ve bu yapıya ilave edilen 

sekiz farklı çelik çapraz kullanılan yapılar Sap2000 yapısal analiz programı ile analiz edilerek 

elde edilen sonuçlar Tablo 1‟de görülmektedir.  

Tablo 1. 4 Katlı Modellerin Analiz Sonuçları 

Çapraz Tipi 
G 

(kN) 

EX 

(kN) 

EY 

(kN) 

T1 

(sn) 

δEx 

(cm) 

δEy 

(cm) 

δmax 

(cm) 

Merkezi Diyagonel 1904 1580,1 1588 0,66 1,16 1,13 1,16 

Merkezi V 1928 1696,8 1704,5 0,58 1,01 1 1,01 

Merkezi Ters V 1928 1936 1940,7 0,49 0,82 0,81 0,82 

Merkezi K 1993 1814,9 1822,7 0,53 0,91 0,91 0,91 

Merkezi X 1993 1822,4 1830,1 0,53 0,91 0,9 0,91 

DıĢmerkez Diyagonel 1887 913,1 957,4 0,96 1,35 1,2 1,35 

DıĢmerkez V 1911 968,7 1030,5 0,89 1,24 1,1 1,24 

DıĢmerkez Ters V 1919 1145,9 1145,2 0,71 0,94 0,93 0,94 

Moment Aktaran 1816 539,1 604,3 1,91 3,08 2,52 3,08 

 

Çelik çaprazlar, taĢıyıcı elemanların boyutlandırılması önceden yapılmıĢ olan moment aktaran 

çerçeve üzerine eklendiği için perdeli sistemlerin ağırlıkları aynı zamanda çapraz elemanların 

ağırlıklarını gösterir niteliktedir. Tablo 1„de görüldüğü üzere, çelik çapraz perdeler içinden 

Merkezi K ve Merkezi X çaprazlı sistemlerin uygulandığı yapıların en yüksek ağırlığa sahip 

oldukları görülmektedir. Yapılara eklenen çapraz elemanların, yapı ağırlığını artırmıĢ 

olmasından dolayı, her iki eksende yapılara etkiyen deprem kuvvetlerinin de arttığı 

görülmektedir.   

ġekil 4 ile gösterilen analiz sonucu çelik çaprazlı sistemler ile tasarlanan yapıların salınım 

sürelerinin azaldığını anlatmaktadır. Bu azalmanın en fazla Merkezi Ters V çaprazlı sistemde 

olduğu gözlemlenmektedir.  
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ġekil 4.  4 Katlı Yapıların Periyotları 

ġekil 5‟te görüldüğü üzere, çelik çaprazlı sistemlerin yapıların tepe noktası yer değiĢtirme 

kapasitesini sınırlandırdığı görülmektedir. Yapıların yatay yer değiĢtirmenin azaltılmasında en 

etkili çapraz türünün Merkezi Ters V çaprazlar olduğu anlaĢılmaktadır. 4 katlı moment 

aktarıcı çerçeve olarak tasarlanan yapının taĢıyıcı elemanları, Merkezi Ters V çaprazlar ile 

modellenerek tekrar boyutlandırıldığında, elde edilen yapısal büyüklükler Tablo 2‟de 

görülmektedir.   

 

ġekil 5. 4 Katlı Yapıların Tepe Noktası Yer DeğiĢtirmeleri 

 

Tablo 2. Merkezi Ters V Ġle Yeniden BoyutlandırılmıĢ 4 Katlı Model Analiz Sonuçları 

Çapraz Tipi 
G 

(kN) 

EX 

(kN) 

EY 

(kN) 

T1 

(sn) 

δEx 

(cm) 

δEy 

(cm) 

δmax 

(cm) 

Merkezi Ters V 1868 1682,7 1690,4 0,6 1,04 1,02 1,04 

Moment Aktaran 1816 539,1 604,3 1,91 3,08 2,52 3,08 

 

Tablo 2‟den anlaĢıldığı üzere; az katlı bir yapıda Merkezi Ters V çaprazların kullanılması 

yapının yatay yer değiĢtirmesi üzerinde ciddi katkısı olmasına rağmen yapının ağırlığını 

azaltmadığı görülmektedir  
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4 katlı bir yapıda Merkezi Ters V çelik çaprazlar kullanıldığında; çaprazların yatay yük 

bakımından karĢılamıĢ olduğu değerlerin çok büyük olduğu ve deprem perdeleri gibi 

davrandığı görülmektedir. Grafikten de anlaĢılacağı üzere;  perdelerin taban kesme 

kuvvetlerinin toplam taban kesme kuvvetine oranı αS=0,96 olarak hesaplanmıĢtır ve sisteme 

dâhil edilen çelik çapraz perdeler neredeyse deprem yükünün tamamını karĢılamıĢtır (ġekil 6). 

 

    

(a)                                                                       (b) 

 ġekil 6. 4 Katlı Moment Aktaran (a)  ve Merkezi Ters V Çaprazlı Çerçevenin (b) 

Kolonlarındaki Taban Kesme Kuvveti Dağılımı 

3.2. 8 Katlı Çelik TaĢıyıcı Sistemde Çelik Çaprazların Etkisinin Ġncelenmesi 

Çelik çaprazların orta yükseklikteki yapılarda, yapısal davranıĢ değerlerine olan etkisinin 

araĢtırılması ve en uygun çapraz türünün belirlenmesi amacıyla ele alınan örnek yapı 8 katlı 

olarak geniĢletilmiĢtir.  

Tablo 2. 8 Katlı Modellerin Analiz Sonuçları 

Çapraz Tipi 
G 

(kN) 

EX 

(kN) 

EY 

(kN) 

T1 

(sn) 

δEx 

(cm) 

δEy 

(cm) 

δmax 

(cm) 

Merkezi Diyagonel 4145 1805,4 1797 1,41 3,11 3,04 3,11 

Merkezi V 4192 1902 1885,4 1,32 2,91 2,92 2,92 

Merkezi Ters V 4192 2058,9 2036,7 1,16 2,49 2,51 2,51 

Merkezi K 4323 1983,7 1965,7 1,25 2,69 2,72 2,72 

Merkezi X 4323 1988,3 1967,2 1,24 2,68 2,71 2,71 

DıĢmerkez Diyagonel 4110 1122,2 1171,8 1,78 3,02 2,72 3,02 

DıĢmerkez V 4158 1166 1222,9 1,71 2,91 2,63 2,91 

DıĢmerkez Ters V 4174 1336,1 1327,2 1,41 2,28 2,28 2,28 

Moment Aktaran 3967 727,3 801,2 3,19 6,06 4,79 6,06 

 

Tablo 3 ile gösterilen analiz sonuçlarına bakıldığı zaman çelik çapraz perdeler içinden 

Merkezi K ve Merkezi X çaprazlı sistemlerin yapı ağırlığı açısından en yüksek değeri taĢıdığı 

anlaĢılmaktadır. 
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Grafikten anlaĢıldığı üzere, çelik çaprazlı sistemler ile tasarlanan yapıların salınım sürelerinin 

azaldığı görülmektedir. Bu hususta en etkili çapraz türünün Merkezi Ters V çaprazlar olduğu 

gözlemlenmektedir (ġekil 7 ). 

 

ġekil 7. 8 Katlı Yapıların Periyotları 

Yapılarda kullanılan çelik çaprazların, yapıların yatay yer değiĢtirmeleri üzerinde etkili 

olduğu ve incelenen 8 katlı yapılarda, en düĢük tepe noktası yer değiĢtirmesi DıĢmerkez Ters 

V çaprazlar ile tasarlanan yapılarda olduğu görülmüĢtür (ġekil 8). 

 

ġekil 8. 8 Katlı Yapıların Tepe Noktası Yer DeğiĢtirmeleri 

 

Tablo 4. DıĢmerkez Ters V Ġle Yeniden Dizayn EdilmiĢ 8 Katlı Model Analiz Sonuçları 
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Çapraz Tipi 
G 

(kN) 

EX 

(kN) 

EY 

(kN) 

T1 

(sn) 

δEx 

(cm) 

δEy 

(cm) 

δmax 

(cm) 

DıĢmerkez Ters V 3774 1158,1 1146,4 1,67 2,8 2,82 2,82 

Moment Aktaran 3967 727,3 801,2 3,19 6,06 4,79 6,06 
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Ele alınan örnek yapı;  DıĢmerkez Ters V çaprazlı sistem olarak yeniden boyutlandırılmıĢ ve 

yapısal büyüklükler Tablo 4‟te verilmiĢtir. Orta katlı bir yapıda kullanılan DıĢmerkez Ters V 

çaprazlar, moment aktaran çerçeveden farklı olarak yapının ağırlığında %5, yatay yer 

değiĢtirmede ise %53 civarında avantaj sağladığı görülmektedir. 

 

    

(a)                                                                       (b) 

 ġekil 9. 8 Katlı Moment Aktaran (a)  ve Merkezi Ters V Çaprazlı Çerçevenin (b) 

Kolonlarındaki Taban Kesme Kuvveti Dağılımı 

 

Örnekte kullanılan çelik çaprazlar, yapıya etkiyen yatay yüklerin büyük bir bölümünü 

karĢıladığı belirlenmiĢtir. Perdelerin taban kesme kuvvetlerinin toplam taban kesme kuvvetine 

oranı αS=0,71 olarak hesaplanmıĢtır(ġekil 9). 

 

3.3. 12 Katlı Çelik TaĢıyıcı Sistemde Çelik Çaprazların Etkisinin Ġncelenmesi 

Çelik çaprazların yüksek yapılarda, yapısal davranıĢ değerlerine olan etkisinin araĢtırılması ve 

en uygun çapraz türünün belirlenmesi amacıyla ele alınan örnek yapı 12 katlı olarak 

geniĢletilmiĢtir.  

Tablo 5‟ten görüldüğü üzere 12 katlı olarak ele alınan örnekte en büyük yapı ağırlığı Merkezi 

K ve Merkezi X çaprazlı sistemlerde olduğu anlaĢılmaktadır.   

 

Tablo 5. 12 Katlı Modellerin Analiz Sonuçları 

Çapraz Tipi 
G 

(kN) 

EX 

(kN) 

EY 

(kN) 

T1 

(sn) 

δEx 

(cm) 

δEy 

(cm) 

δmax 

(cm) 

Merkezi Diyagonel 6911 1973,1 1952,6 2,16 5,29 5,44 5,44 

Merkezi V 6982 2131,5 2094,1 2,09 4,95 5,25 5,25 

Merkezi Ters V 6982 2280,9 2213,1 1,92 4,48 4,74 4,74 

Merkezi K 7178 2215,8 2155,9 2,01 4,76 4,97 4,97 

Merkezi X 7178 2214 2145,2 2,01 4,77 4,98 4,98 

DıĢmerkez Diyagonel 6876 1382 1402,2 2,36 4,4 4,23 4,4 

DıĢmerkez V 6931 1323,5 1373,2 2,5 4,75 4,44 4,75 

DıĢmerkez Ters V 6955 1457,2 1433,9 2,17 3,97 4,04 4,04 

Moment Aktaran 6644 1069,3 1046,3 4,53 12,2 7,82 12,2 

0

20

40

60

80

100
EX(kN) Kolon EX

0

20

40

60

80

100

120
EX(kN) Kolon EX Perde EX



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-60737-0-0        www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 24 

ġekil 10‟da çelik çaprazlı sistemler ile tasarlanan yapıların salınım sürelerinin azaldığını ve bu 

azalmanın en fazla Merkezi Ters V çaprazlı sistemde olduğu gözlemlenmektedir. 

 

ġekil 10. 12 Katlı Yapıların Periyotları 

 

ġekil 11. 12 Katlı Yapıların Tepe Noktası Yer DeğiĢtirmeleri 

 

Tepe noktası yer değiĢtirmelerinin en düĢük olduğu yapılar DıĢmerkez Ters V çaprazlı olarak 

tasarlanan yapılar olduğu ġekil 11‟de açıkça görülmektedir. 

Bütün sistemlerin ayrı ayrı analiz sonuçları incelendikten sonra 12 katlı yapılar için en etkili 

sonuçları DıĢmerkez Ters V çaprazlı sistemin verdiği görülmüĢtür. Böylelikle DıĢmerkez Ters 

V çaprazlı sistemin yeniden kesit dizaynı yapılarak Tablo 6 `daki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Tablo 6. DıĢmerkez Ters V Ġle Yeniden Tasarımı YapılmıĢ 12 Katlı Model Analiz Sonuçları 

Çapraz Tipi 
G 

(kN) 

EX 

(kN) 

EY 

(kN) 

T1 

(sn) 

δEx 

(cm) 

δEy 

(cm) 

δmax 

(cm) 

DıĢmerkez Ters V 6015 1264,4 1239,7 2,57 4,87 4,98 4,98 

Moment Aktaran 6644 1069,3 1046,3 4,53 12,2 7,82 12,2 

 

ġekil 12 ile gösterilen analiz sonucu DıĢmerkez Ters V çaprazlar ile yeniden tasarımı yapılan 

yapının ağırlığının moment aktaran çerçeveye göre %9,5 civarında azalma olduğu ve yapının 

tepe noktası yer değiĢtirme miktarının %59 oranında azaldığı görülmektedir. 

2.16 2.09 1.92 2.01 2.01 
2.36 2.5 

2.17 

4.53 

0

1

2

3

4

5

T(sn) 

Merkezi Diyagonel

Merkezi V

Merkezi Ters V

Merkezi K

Merkezi X

Dışmerkez Diyagonel

Dışmerkez V

5.44 5.25 
4.74 4.97 4.98 4.4 4.75 4.04 

12.2 

0

2

4

6

8

10

12

14

δ(cm) 

Merkezi Diyagonel

Merkezi V

Merkezi Ters V

Merkezi K

Merkezi X

Dışmerkez Diyagonel

Dışmerkez V

Dışmerkez Ters V



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-60737-0-0        www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 25 

      

(a)                                                                       (b) 

 ġekil 12. 12 Katlı Moment Aktaran (a)  ve DıĢ Merkez Ters V Çaprazlı Çerçevenin (b) 

Kolonlarındaki Taban Kesme Kuvveti Dağılımı 

Böyle bir yapıda; çerçeve için perdeler tarafından karĢılanan taban kesme kuvvetlerinin 

toplam taban kesme kuvvetine oranı αS=0,49 olarak hesaplanmıĢtır (ġekil 12). 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢmada; çelik yapılarda kullanılan çaprazların binaların yapısal davranıĢına etkisinin 

araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda;  4 katlı, 8 katlı ve 12 katlı moment aktaran 

çerçeveden oluĢan çelik yapı örneklerine, yönetmelikte bahsi geçen çapraz türlerinden ilave 

edilerek, en ekonomik ve yapısal performansa katkısının en fazla olduğu çapraz türleri 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre;  kullanılan çelik çapraz türlerinin 

yapılar üzerindeki en önemli etkileri, yapıların yatay yer değiĢtirmeleri sınırlandırdıkları 

olarak görülmüĢtür.  

Özellikle, K ve X türü çaprazların kullanıldığı yapıların, ilave edilen çapraz elemanların 

uzunluğu ve sayılarından dolayı yapıların ağırlıklarının arttığı görülmektedir. Yapı 

ağırlıklarının artması, yapılara etkiyen deprem kuvvetlerini de artırdığını söyleyebiliriz.  

Elde edilen sonuçlara göre, yapıların tepe noktası yer değiĢtirmelerinin sınırlandırılması 

açısından az katlı yapılarda en etkili çapraz türünün Merkezi Ters V çaprazlar olduğu 

görülmektedir. Orta ve çok katlı yapılarda ise yatay yer değiĢtirmelerin azaltılmasında 

DıĢmerkez Ters V çaprazlar en etkili çapraz türü olarak ortaya çıkmaktadır. Orta ve çok katlı 

yapılarda, çelik çaprazların kullanımı yatay rijitlikleri artırmakla birlikte daha hafif yapı 

tasarımları yapmak içim ekonomik sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Özellikle 12 katlı 

yapının ağırlığındaki azalma %10 gibi ciddi bir orana karĢılık  gelmektedir.  

Sonuç olarak; çelik yapıların tasarımında kullanılan çaprazların tümünün, yapıların 

davranıĢında etkili olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki,  kullanılan 

çaprazların yapılar üzerindeki en fazla katkısı yatay rijitliklerinin artmasıdır. Yatay rijitlikler 
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ekonomik yapı tasarımı hususunda, az katlı yapılarda avantaj sağlamamasına rağmen, kat 

sayısı ve yüksekliği artan yapılarda ekonomik sonuçlar ortaya çıkarmıĢtır. Çünkü moment 

aktaran çerçeveli yüksek yapılarda kat ötelenmeleri ideal sınırların dıĢına çıkmaktadır ve bu 

durum yapılarda daha büyük kesitler seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir durum 

karĢısında kullanılan çelik çaprazlar etkili olmakta, yapı taĢıyıcı sisteminde daha ekonomik 

kesitler seçilebilmektedir. Bu anlamda, daha yüksek katlı yapılarda en ekonomik çözümler 

DıĢ merkez Ters V çaprazların kullanıldığı yapılarda olduğu açıkça görülmektedir.  
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Abstract 

In this study, the analysis of microstructures and experimental investigations of the 

mechanical behavior of hybrid metal composite materials reinforced with Nb2Al were carried 

out. In the manufacturing of these hybrid metal matrix composites, Sintering and Sinter + 

Forging integrated manufacturing methods were used. This type of hybrid metal matrix 

composite materials manufactured by these manufacturing methods are frequently used in 

many different industrial areas in linkage and/or joint applications where high mechanical 

performance is required. For the chemical compositions of these composites, the analysis of 

the microstructures of Nb2Al used as reinforcement element in two different proportions and 

recycled fresh scrap aluminum chips - A356 component used as the main matrix phase 

together with all components were conducted. SEM (Scanning Electron Microscopy), EDS 

(Energy Dispersive Spectrometry) and Mapping elementary analysis methods were used in 

these analyzes. By means of these microstructural analyzes, the distribution of the 

components in the chemical composition of the composites in the microstructure and the 

intermetallic behavior of the components with each other were analyzed in detail. As a result 

of these analyzes, it was determined that in the internal structures of these chemically 

designed hybrid metal matrix composites, Nb2Al reinforcements showed homogeneous 

distribution with other components and formed a non-porous and homogeneous structure. The 

effects of the Nb2Al reinforcement element, which was used in two different ratios in the 

composition of these hybrid composites, on the macro-scale quasi-static compression and low 

velocity impact test behavior of the designed composite, were also evaluated by considering 

the detailed analysis of the internal structure. According to the results obtained from these 

composite specimens manufactured in laboratory scales, it was determined that the amount of 

Nb2Al was very effective as a reinforcement element in the chemical composition of the 

hybrid metal matrix composite structure. 
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1. Introduction 

Hybrid metal matrix composites are preferred as the optimum material type that best suits the 

service conditions required for designs used in many different industrial applications [1-6]. 

The main reason for this preference; It is that other reinforcement elements (metal or ceramic 

based) added into the main matrix phase can directly affect many mechanical / physical and 

chemical properties of the composite material on a macro scale. For this reason, chemical 

composition designs of these composites are made according to various operating parameters 

arising due to service conditions for their usage areas in industry [5-9]. 

Another important issue for industrial applications is the manufacturing method. Sintering and 

Sinter + Forging methods are manufacturing techniques those are frequently used in many 

applications. Within this manufacturing technique; It has many advantages such as enabling 

fast production, dimensional integrity of manufactured industrial parts and economical 

production process [4-10]. 

Many different material types (especially metal and/or ceramic additives) can be used as 

components in composites with hybrid metal matrix materials. Since there are many situations 

that are desired to be economical manufacturing, how the components used are obtained 

completely affects the manufacturing economy. For this reason, manufacturing made from 

recycled materials provides a more economical manufacturing. With the reuse of A356 

recycled fresh scrap chips material, which is used especially in the aeronautics industry, it 

provides both economical and intermetallic phases that are more compatible with other 

composite components by forming the main matrix phase of the hybrid matrix composite 

material [8-12]. This situation is also an important factor in terms of ensuring high 

mechanical performance of the composite material. 

Materials, due to their nature, exhibit a resistance against the forces on them. In many 

different designs, the forces occurring under service conditions cause different stress types on 

the material used. In this context, investigating the effects caused by compression and 

instantaneous impact loads at low speed is the most important factor to determine the 

parameters required to increase the strength of the composite material [11-15]. 
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In this study, the effects of the Nb2Al component, which was used as a reinforcement element 

in A356 aluminum matrix hybrid metal composites manufactured at laboratory scale with the 

sintering and sinter + forging integrated methods, on the quasi-static compression and low 

velocity impact behaviors were analyzed in detail together with the microstructure analysis. 

2. Materials and Method 

2.1. Composition Design 

In this study, fresh scrap recycled chips A356 material provided by the French aerospace 

company was used as the main matrix phase of the hybrid composite material. A detailed 

chemical composition parameters of this main matrix material are given in Table 1, and the 

other components and their proportions (with the naming of the relevant test specimens) 

included in this hybrid composite material composition are given in detail in Table 2. 

Table 1. A356 (wt. %) chemical composition 

Element Al Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn 

wt. % 92 0.15 0.15 0.30 0.10 7.10 0.15 0.05 

Table 2. Compositions of the designed composite (wt. %) 

Specimen Name A356 (Matrix) TiAl Nb2Al ZnO TiH2 

Specimen-1 (S1) 82 2 10 5 1 

Specimen-2 (S2) 72 2 20 5 1 

2.2. Experimental Conditions 

Microstructural analyzes of hybrid metal matrix composites manufactured within the scope of 

the study were performed using SEM (JEOL USA Inc., Peabody, MA, USA). With this type 

of analysis, the distribution of the components used in the interior structure of the designed 

composite in the matrix and the analysis of the other components in contact with the matrix 

were performed. 

Quasi-static compression tests were carried out using Zwick (Z250) test system according to 

DIN 50106 standard (Strain rate: 1 mm/min; cylindrical specimen dimension Height / 

Diameter≥ 1.5; specimen quantity used for each test: 5 pieces). Low velocity impact tests 

were conducted using a drop tower test setup (total weight 1.8 kg, punch height 150 mm, 

impact velocity 2.5 m/s). 
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3. Results and Discussion 

3.1. Microstructural Analysis 

Microstructure analyzes of the specimens manufactured within the scope of the study were 

carried out by SEM, and also EDS and Mapping analyzes were made. Microstructure analysis 

performed with SEM (BSE-Backscattered option) on the Specimen-1 has shown in Figure 1. 

In this analysis, the reinforcement element Nb2Al is present in the microstructure, and the 

structural formations formed by eutectic reactions that occur as a result of chemical diffusion 

throughout the structure are determined. These formations are effective on all components in 

the chemical composition of the hybrid composite and provide the development of the 

hardening mechanism. Using Nb2Al -TiAl-ZnO components together with Sintering and 

Sinter + Forging manufacturing methods to the composition of such hybrid metal matrix 

composite materials provides advantageous mechanical properties (good ductility and high 

strength) for industrial applications [1-8]. 

 

Figure 1. Microstructure of Specimen-1 by chemical analysis of "EDS" obtained on SEM 

The micro-scale distribution of reinforcement elements in the hybrid metal matrix composite 

can be observed in detail by "Mapping" analysis. In Figure 2, a homogeneous distribution of 

all components and reinforcement elements within the chemical structure of the composite is 

given, and this is one of the most basic indicators that the manufactured composite has a 

reliable structure. The recycled fresh scrap chips (A356) used in the hybrid composite in the 

study were atomized at the manufacturing stage, and the size of the chips varies between 10 

and 120 μm. With the use of this recycled material, a low cost, alternative and more 

advantageous manufacturing process has been achieved. 
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Figure 2. Mapping analyses of Specimen-1 

Microstructure analysis performed with SEM (BSE-Backscattered option) on the Specimen-2 

has shown in Figure 3. In this analysis, the reinforcement element Nb2Al, which is in the 

microstructure, was found in a higher amount than Specimen 1. Similar to the structure that 

occurred in Specimen1, it was observed similarly in Specimen 2, and structural formations 

created by eutectic reactions occurring in the microstructure were determined. Using the 

Nb2Al component as a reinforcement element, together with Sintering and Sinter + Forging 

manufacturing methods, to the composition of the hybrid metal matrix composite materials 

within the scope of the study, further affects the mechanical / physical and chemical behavior 

of the hybrid composite on a macro scale. 
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Figure 3. Microstructure of Specimen-2 by chemical analysis of "EDS" obtained on SEM 

In Figure 4, homogeneous distribution of all components and reinforcement elements 

belonging to Specimen-2 within its chemical structure are shown. These distributions of the 

components in the composition are one of the main indicators that the composite 

manufactured has a reliable structure. 

 

 

Figure 4. Mapping analyses of Specimen-2 
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3.2. Quasi-Static Compression Test Results 

In this study, the results obtained from the quasi-static compression tests performed in 

accordance with DIN 50106 standard of these new hybrid metal matrix composites 

manufactured by Sintering and Sinter + Forging methods at laboratory scale are presented in 

Figure 5. The tests performed for each test specimen type were obtained by using different 

specimens at least 3 times and by taking the average of the test values. In these experiments, it 

has been determined that the standard deviation value has a variable value around ± 20-30 

MPa. When the results given in Figure 5 are evaluated, increasing the amount of Nb2Al 

reinforcement element in the experimental specimen groups (S1-Sintering and S2-Sintering) 

manufactured by the same manufacturing method ensures higher compressive behavior. It has 

been observed that the same chemical composition of Specimen 2 is preserved, and even 

higher compression values are achieved as a result of the manufacturing of only Sinter + 

Forging method. 

 

Figure 5. Quasi-static compression test results 

3.3. Low Velocity Impact Test Results 

Low velocity impact test results of hybrid metal matrix composites manufactured within the 

scope of the study are given in Figure 6. In these tests, the dynamic behavior of the composite 

material was evaluated in detail by using the data obtained from the reaction force created on 

the test specimen. The tests were repeated 3 times for each specimen type and obtained by 
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averaging the data obtained. When the results given in Figure 6 were evaluated, it was 

determined that the higher impact force was absorbed by increasing the amount of Nb2Al 

reinforcement in the experimental specimen groups (S1-Sintering and S2-Sintering) 

manufactured by the same method. It has shown that the same chemical composition of 

Specimen 2 can be absorbed only with the manufacturing method Sinter + Forging, resulting 

in an even higher value of impact force. 

 

Figure 6. Low velocity impact test results 

4. Conclusions 

Within the scope of the study, a new hybrid metal matrix composite material was made using 

Sintering and Sinter + Forging manufacturing methods. A356 - recycled fresh scrap chips 

material is used as the main matrix material. With this recycled matrix material, a more 

economical hybrid metal composite manufacturing has been achieved. In order for this hybrid 

composite material to have high performance mechanical properties (high impact force 

damping, wear resistance etc.), Nb2Al component (very hard particles) is used as a 

reinforcement element. In the SEM-EDS-Mapping analysis, it was observed that the internal 

structure was homogenized as much as possible. As a result of quasi-static compression and 

low velocity impact tests, it has been determined that increasing the use of reinforcement 

elements provides an increase in the mechanical performance of the material. In addition, 

even though it has the same chemical composition, it was observed that even higher 

mechanical values were obtained in samples produced with the Sinter + Forging method. 

 

Time (s)

0.0000 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.0010 0.0012

F
o

rc
e

 (
N

)

0

2000

4000

6000

8000

10000
S1-Sintering

S2-Sintering

S2-Sinter+Forging



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-60737-0-0        www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 36 

Acknowledgements 

This work has been carried out at Supmeca/Paris-FRANCE Aeronautics Research Laboratory. 

Author acknowledges and appreciates so much Prof. Dr. E. BAYRAKTAR from 

Supmeca/Paris-FRANCE for valuable contributions and Dr. G. ZAMBELIS from Airbus-

Helicopter-Paris/FRANCE for supplying materials and for technical help. Author 

acknowledges the technical staff of Supmeca/Paris, Mr. Christophe BEN BRAHIM and Mr. 

Abdelghani LARBI for mechanical tests and data acquisition system analyses and installation 

of electronic measurement devices.  

References 

[1] Enginsoy HM, Bayraktar E, Katundi D, Gatamorta F, Miskioglu I. Comprehensive 

analysis and manufacture of recycled aluminum based hybrid metal matrix composites 

through the combined method; sintering and sintering + forging, Composites Part B: 

Engineering, 2020; 194: 108040. 

[2] Ferreira LFP, Bayraktar E, Robert MH, Miskioglu I. Particles reinforced scrap aluminum 

based composites by combined processing; sintering + thixoforming. SEM, Mech. Composite 

Multi-funct. Mater., 2016; 7: 145-152. 

[3] KurĢun A, Bayraktar E, Enginsoy HM. Experimental and numerical study of alumina 

reinforced aluminium matrix composites: Processing, microstructural aspects and properties. 

Composites Part B: Engineering, 2016; 90: 302-314. 

[4] Enginsoy HM, Gatamorta F, Bayraktar E, Robert MH, Miskioglu I. Numerical study of 

Al-Nb2Al composites via associated procedure of powder metallurgy and thixoforming. 

Composites Part B: Engineering, 2019; 162: 397-410.  

[5] Chawla N. Metal Matrix Composites in Automotive Applications. Adv Mater Process 

2006:29–31. 

[6] Jiang X, Liu W, Li Y, Shao Z, Luo Z, Zhu D, et al. Microstructures and mechanical 

properties of Cu/Ti3SiC2/C/graphene nanocomposites prepared by vacuum hot-pressing 

sintering and hot isostatic pressing. Compos Part B Eng 2018;141:203–13. 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-60737-0-0        www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 37 

[7] Choi DH, Kim YH, Ahn BW, Kim Y Il, Jung SB. Microstructure and mechanical property 

of A356 based composite by friction stir processing. Trans Nonferrous Met Soc China 

(English Ed 2013. doi:10.1016/S1003-6326(13)62466-8. 

[8] Ferreira LFP, Bayraktar E, Miskioglu I, Katundi D. Design of hybrid composites from 

scrap aluminium bronze chips. SEM, Mech. Composite Multi-funct. Mater., 2016; 15: 131-

138. 

[9] Ferreira LMP, Bayraktar E, Robert MH. Magnetic and electrical properties of aluminium 

matrix composite reinforced with magnetic nano iron oxide. Journal of Advances in Materials 

and Processing Technologies, 2016; 2 (1): 165-173. 

[10] Chmielewski M, Nosewicz S, Kurpaska Ł, Romelczyk B. Evolution of material 

properties during the sintering process of Cr-Re-Al2O3 composites. Compos Part B Eng 

2016;98:88–96. doi:10.1016/j.compositesb.2016.04.065. 

[11] Bayraktar E, Ayari F, Tan MJ, Tosun Bayraktar A, Katundi D. Manufacturing of 

aluminum matrix composites reinforced with iron-oxide nanoparticles: microstructural and 

mechanical properties. Metallurgical and Materials Transactions B, 2014; 45B (26): 352-362. 

[12] Ferreira LFP, Bayraktar E, Robert MH, Miskioglu I. Particles reinforced scrap 

aluminium-based composites by combined processing sintering + thixoforming. SEM, Mech. 

Composite Multi-funct. Mater., 2016; 17: 145-152.  

[13] Karbalaei Akbari M, Baharvandi HR, Mirzaee O. Fabrication of nano-sized Al2O3 

reinforced casting aluminum composite focusing on preparation process of reinforcement 

powders and evaluation of its properties. Compos Part B Eng 2013;55:426–32. 

[14] Reddy MP, Manakari V, Parande G, Shakoor RA, Mohamed AMA, Gupta M. Structural, 

mechanical and thermal characteristics of Al-Cu-Li particle reinforced Al-matrix composites 

synthesized by microwave sintering and hot extrusion. Compos Part B Eng 2019;164:485–92. 

doi:10.1016/j.compositesb.2019.01.063. 

[15] Katundi D, Ferreira LP, Bayraktar E, Miskioglu I, Robert MH. Design of magnetic 

aluminium (A356) based composites through combined method of sinter + forging. SEM, 

Mech. Composite Multi-funct. Mater., 2017; 6: 89–101.  

 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-60737-0-0        www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 38 

ANTI-WEAR PROPERTIES OF DISPERSION HARDENED UHMWPE  

 

Selim Gürgen 

(ORCID: 0000-0002-3096-0366) 

EskiĢehir Osmangazi University 

 

ABSTRACT 

Ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) is one of excellent materials for 

frictional applications. This advanced polymer is widely preferable in tribological interactions 

due to its superior wear resistance, self-lubricating properties, chemically inert behavior, bio-

compatibility and environmentally friendly characteristics. In in industrial applications, 

UHMWPE is generally used as a component of seals, slides, liners and covers as such in 

hydraulic/pneumatic systems. Although this polymer provides excellent service performance 

in different applications, the challenge in the market requires further developments in the 

material properties. For this reason, dispersion hardened UHMWPE is developed for higher 

efficiency. Dispersion hardening is a material strengthening process including hard 

reinforcing particles in UHMWPE matrix. Ceramic particles are generally used as the 

hardening phase in polymer matrices due to their increased mechanical properties. In this 

work, silicon carbide particles were dispersed in UHMWPE matrix to enhance the anti-wear 

performance of this polymer. The hardened polymer was compared with the pure UHMWPE 

in terms of wear behavior. In the production stage, hot molding method was used after 

dispersing the carbide particles in powdered UHMWPE. The molding stage was completed at 

the molding temperature of 150°C. Wear tests were carried out in a ball-on-disk configuration 

by using a counter-ball made from tungsten carbide. In addition to the tests at room 

temperature, the effect of elevated temperature was also investigated in the study. For this 

purpose, the specimen was heated to 40°C and then subject to wear tests. From the results, 

carbide included UHMWPE enhances the wear resistance performance however, anti-wear 

properties deteriorate at the elevated temperatures due to the thermal softening in the 

UHMWPE matrix.  

Keywords: UHMWPE, Wear Behavior, Dispersion Hardening, Temperature Effect.  
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1. INTRODUCTION 

Ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) is an advanced engineering polymer 

that used for tribological applications. This polymer provides superior wear resistance, self-

lubricating properties, chemically inert behavior, bio-compatibility and environmentally 

friendly characteristics. Self-lubricating properties make this material appropriate for 

applications including frictional interactions. In in industrial applications, UHMWPE is 

generally used as a component of seals, slides, liners and covers as such in 

hydraulic/pneumatic systems. Despite excellent frictional behavior of UHMWPE, this 

polymer is generally combined with different kinds of hardening materials to further enhance 

the tribological properties. In previous works, oxides, nitrides and carbides are extensively 

used in UHMWPE matrix because the aforementioned particles have superior mechanical 

properties such as high level hardness. Kumar et al. [1] combined UHMWPE with nitride 

particles for increased anti-wear properties. Due to the nitride loading in the polymer matrix, 

material hardness was significantly increased. From the wear test results, wear resistance of 

the UHMWPE was enhanced by about 45% by the effect of nitride inclusions. Chang et al. [2] 

included zinc oxide particles in an UHMWPE matrix. The addition of oxide particles 

increased the material hardness as well as suppressing the material removal by means of wear 

debris. Gürgen [3] used nano-size silicon oxide particles in UHMWPE and investigated the 

wear performance of oxide hardened polymer. From this work, mechanical properties were 

developed by the effect of nano-size reinforcing oxides. In addition, wear properties were also 

enhanced by reducing the material loss from the polymer.  

In the present study, silicon carbide particles were added into UHMWPE matrix. Silicon 

carbide particles and powdered UHMWPE were blended in alcohol medium and then rested 

for removing the alcohol from the mixture. Hot molding method was used in the material 

production stage. The dispersion hardened polymers were subjected to wear conditions in a 

ball-on-disk configuration. A tungsten carbide ball was used as a counter-ball in the tests due 

to its rigid-like properties. In addition to the tests at room temperature, the effect of elevated 

temperature was also studied in wear tests. From the results, carbide loading resulted in a 

significant improvement in the anti-wear properties however, the polymer showed thermal 

softening due to elevated temperature. For this reason, adhesive wear prevailed over abrasive 

effect in the materials.  
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2. MATERIALS AND METHOD 

Powdered UHMWPE was supplied from Alfa Aesar. Silicon carbide particles with an average size 

of 1 µm was purchased from abcr GmbH. Hot molding process was competed at 150°C and 

350 bar. Three different conditions were used in the wear tests as given in Table 1. Wear tests 

were carried out in a ball-on-disk configureation. A tungsten carbide ball having 3 mm 

diameter was used as the counter-ball. The tests were conducted at a linear speed of 0.2 m/s 

for a distance of 500 m. The contact force was 10 N. For the tests at elevated temperature, the 

specimen was heated to 40°C. 

 

Table 1. Design of experiments 

Specimen 

code 

SiC loading  

(wt%) 

Specimen temperature  

(°C) 

1 0 25 

2 0.5 25 

3 0.5 40 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1 shows the wear tracks on the specimens. As shown in the images, neat UHMWPE 

exhibits a soft wear track without clear abrasive or adhesive effects. UHMWPE has excellent 

self-lubricating properties and for this reason, the wear track shows smooth frictional 

interactions. On the other hand, abrasive effect comes into prominence by adding silicon 

carbide reinforcements in the polymer matrix. This is due to the detached carbide particles 

from the UHMWPE matrix, which act as third body along the sliding path. Regarding the 

temperature effect, it is possible to mention that adhesive effect develops in addition to 

abrasive wear. From the micrographs, material pile-ups due to smearing are visible on the 

wear track. At elevated temperature, the polymer shows thermal softening and thereby 
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developing smearing formations. Despite the adhesive effect, detached carbide particles result 

in heavy ploughing on the wear track, which contributes to the abrasive effect.  

 

 

Figure 1. Wear tracks on the specimens 

 

Figure 2 shows the specific wear rates for each specimen. As seen in the results, dispersion 

hardened specimen at room temperature enhances the wear resistance due to superior 

mechanical properties of carbide particles. Despite the increased abrasive effect in the carbide 

included specimen, specific wear rate is lower than that in the neat UHMWPE. On the other 

hand, there is a drastic jump in the specific wear rate of hardened specimen at elevated 

temperature. There is about nine-fold increase in the specific wear rate as the condition 

changes from room temperature to 40°C. This change is of important amount due to the 

thermal softening effect. The softened polymer matrix accelerates the material loss by means 

of adhesive wear. In addition, the third body interaction due to the detached particles 
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increases at elevated temperature and thereby accelerating the abrasive wear effect in the 

material.  

 

Figure 2. Specific wear rates for each specimen 

 

4. CONCLUSIONS 

Carbide inclusion is one of important strengthening processes in polymer materials. Due to 

their advanced mechanical properties, anti-wear properties are developed in polymer matrix. 

In the present work, dispersion hardening method was used for improving the tribological 

behavior of UHMWPE matrix. Powdered UHMWPE was mixed with silicon carbide particles 

and then molded in a hot molding chamber. After ball-on-disk wear tests, specific wear rates 

were calculated as well as presenting microstructural views of the wear tracks for each 

specimen. According to the results, carbide hardening enhances the wear resistance of 

UHMWPE matrix at room temperature. However, adhesive effect develops at elevated 

temperature and thereby drastically increasing the material loss from the polymer matrix. 
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ABSTRACT 

Shear Thickening Fluid (STF) exhibits a kind of non-Newtonian behavior by increasing its 

viscosity under loading. This material consists of two main phases such as an inert liquid 

medium and colloidal particles. From this aspect, this material is a suspension rather than a 

pure fluid although it is known as a fluid. In fact, the viscosity jump in this suspension arises 

from the interactions between the colloidal particles, which are distributed in the carrier 

liquid. Hydrodynamic forces between the colloidal particles are the driven force for the onset 

of shear thickening mechanism. However, additional stimulations are required to fully capture 

the viscosity increase in the suspension. At this juncture, inter-particle contact forces come 

into prominence since a fully developed shear thickening behavior is mainly driven by these 

forces during the thickening phase. STF is a promising material for different types of 

engineering applications due to its unique behavior. The increasing viscosity makes this 

suspension a candidate material especially for energy absorbing systems such as vibration 

attenuation systems, damping devices and anti-impact structures. Although several attempts 

have been made to integrate STF into protective structures, there is a big gap in literature 

regarding to the combination of spall liner and STF. In this study, rheological properties of 

STF is given in detail by considering early works in literature. Furthermore, the use of STF in 

anti-impact systems is discussed as well as presenting a novel concept of STF included spall 

liner systems.  

Keywords: Non-Newtonian Rheology, Shear Thickening Fluids, Spall Liner.  

 

1. INTRODUCTION 

Shear Thickening Fluid (STF) is a kind of non-Newtonian fluids that shows an increasing 

viscosity profile under increasing shear rate. One of the main advantages of this material is 

reversible rheology that enables STF for lowering the viscosity to initial level at rest state. 
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From past to present, there have been several studies carried out to understand the rheological 

behavior of STF. In early works, shear thickening was known as a flow problem especially in 

industrial processes such as mixing operations because jamming in the fluid restricts the 

processes [1]. However, this unique rheology was defined as a smart behavior by the 

researchers and STF has been adapted to several engineering applications by using its 

increasing viscosity properties. In protective applications, the first study was carried out in 

1968 by Gates [2]. In his investigations, STF was integrated into different protective 

structures, which were subjected to high-velocity impacts. According to Gates, STF has a 

potential for protective systems however, there is no considerable effect on the protective 

performance. After three decades, STF gained an important attention by the researchers all 

over the world. In 2000s, a patent application [3] was filed by a research group from the 

University of Delaware. In the following years, STF was adapted to structural components 

against earthquake or heavy wind conditions. For vibration attenuation, conventional dampers 

were filled with STF by substituting hydraulic oils. In protective systems, high performance 

fabrics were impregnated with STF to benefit from the increasing rheology of STF under 

impact. In this work, STF usage in spall liner applications is given in detail.  

2. STF RHEOLOGY 

STF consists of two main phases such as an inert liquid medium and colloidal particles. At 

rest state, particles are randomly distributed in the carrier liquid and therefore, an equilibrium 

is observed in the suspension. By increasing shear rate, the equilibrium state is disrupted by 

the motion of particles and the suspension undergoes a slight thinning regime. This behavior 

stems from the layered orientation of particles, which facilitates the flowing due to the layered 

structure. However, at further shear rates, the layered orientation is broken and the 

hydrodynamic forces acting on the particles get stronger. By the effect of hydrodynamic 

forces, inter-particle repulsive forces are suppressed and hydro-clusters are formed in the 

suspension. Hydro-clusters are defined as particle groups that aggregate due to the increased 

hydrodynamic effect. In the flow area, hydro-clusters act as barriers and thereby hindering the 

fluid to flow. Hence, the suspension viscosity drastically increases and shear thickening phase 

is introduced. As shear rate increases, inter-particle distances reduce to such a small level that 

physical contacts are developed between the particles. The contacted microstructure leads to a 

force chain in the suspension and viscosity jump is strengthened in the suspension. A typical 

rheological curve for an STF is given in Figure 1.  
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Figure 1. A typical rheological curve for an STF [4] 

3. STF USAGE IN SPALL LINER APPLICATIONS 

Spall liner is an interior cover for armored vehicles. This structure is responsible for reducing 

the emission angle of Behind Armor Debris (BAD) in case of perforation in the vehicle walls. 

Due to the reduction in the BAD angle, fire affected area is decreased in the crew area. Spall 

liner is made from high performance textiles such as the fabrics from aramid, S-glass or ultra-

high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). Layered textile composites provide a 

flexible target for spalling debris and thereby suppressing the emission of BAD in the vehicle. 

Figure 2 shows the usage of spall liner in an armored vehicle.  

 
Figure 2. Effect of spall liner on BAD emission [5,6] 
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STF integrated spall liner has not been an issue in literature yet however, STF included armor 

can be a reference structure for this novel idea. In STF based armor, high performance textiles 

are impregnated with STF. In this stage, alcohol or acetone is used as a dilution agent for the 

STF since it has a quite thick texture. By diluting the suspension, impregnation process is 

facilitated, which enhances the wetting of fabrics. After impregnation, fabrics are rested at 

elevated temperatures to evaporate the dilution agents of alcohol or acetone. From the 

previous works on this issue, considerable developments are achieved in protective 

performance. Kang et al. [7] prepared an STF based on fumed silica and polyethylene glycol. 

In their work, the protection performance of Kevlar fabrics was investigated under spike 

impacts. For the reference sample, the targets were assembled with ten layers of neat Kevlar 

fabrics. Moreover, a different set of Kevlar fabrics was impregnated with the fabricated STF. 

Figure 3 shows the impact results of neat and STF treated Kevlar fabrics. From the graph, it is 

clear that STF usage drastically enhances the required load to perforate the textiles. For the 

penetration depth of 30 mm, the required load is about 100 N for the neat target whereas it is 

about three-fold for the STF applied fabrics. Regarding the working mechanism, STF 

increases the inter-yarn friction in the fabrics and thereby growing the load carrying network 

over the textile. In common protective researches, single impacts are used and frictional effect 

grows at the single point. However, spall liners are subjected to a BAD cloud and thereby the 

structure is impacted by multi-point impacts. From this aspect, frictional interactions in STF 

treated spall liners will be triggered by different points, where debris are impacted. Hence, 

STF usage is expected to be more efficient in multi-point impacts as such in spall liners rather 

than single point hits. Figure 4 shows the neat and STF applied fabrics under single and multi-

point impacts. Red circles define the frictional increase between the yarns due to the impacts. 

As shown in the images, yarn-to-yarn frictions are wider in STF treated fabrics than those in 

neat fabrics. Considering the multi-point impacts, frictional increase covers all the fabric in 

STF impregnated textiles and therefore, far-field regions in the targets contribute to the 

energy absorption during impacts.   
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Figure 3. Load vs displacement curves for fabrics under spike penetration [7] 

 

Figure 4. Neat and STF applied fabrics under single and multi-point impacts 

4. CONCLUSIONS 

Spall liner is an important component in armored vehicles. Increasing the protective 

performance of spall liner is a crucial issue for the crew of armored vehicles. Due to the non-

Newtonian rheology of STF, it is successfully adapted to protective systems. STF in textile 

based structures enhances the protective capacity through the increased yarn-to-yarn friction. 

The frictional increase in the target is higher at multi-point impact conditions compared to 

single-point cases. Hence, it is possible to mention that far-field regions in STF treated targets 

provide higher contribution to the energy absorption during impacts.   
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ÖZET 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte yaklaĢık son yarım asırda özellikle endüstri, robotik 

ve otomotiv sektörleri hayatımızda önemli bir yer edinmeye baĢladı. Bu sektörlerin çalıĢma 

prensipleri daha çok mekanik sistemlere dayanmaktadır. Mekanik sistemin yüksek baĢarımlı 

çalıĢması, sistemin çalıĢma Ģartlarının iyi olmasına bağlıdır. Bir sistemin çalıĢma 

mekanizmasını olumsuz etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi mekanik aksamlarda 

oluĢan boĢluklardır. BoĢluğun varlığı genel olarak iki mekanik aksamın temas halinde olduğu 

tüm sistemlerde görülebilir. DiĢliler ve bilyalı vidalar bu tarz sistemlerin en iyi örnekleridir. 

Mekanik sistemde boĢluğun varlığı, sistemin çalıĢma hızını yavaĢlatır, gecikmelere, gürültüye 

ve istenmeyen etkilerin oluĢmasına neden olur. Bu olumsuz etkilerin oluĢması, mekanik 

sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı endüstri, robotik ve otomotiv sektörlerinde üretimin 

yavaĢlaması ve ürün kaybının oluĢması gibi çok önemli problemleri beraberinde getirir. 

Ayrıca, sistemde oluĢan boĢluğun yeri ve boyutu bilinmediğinden dolayı bir parçanın 

değiĢmesi yerine tüm aksamlarda  değiĢikliğe gidilir. Bu da daha fazla maliyet anlamına 

gelmektedir. Mekanik sistemlerde oluĢan boĢluğun verdiği zararları azaltmak için boĢluğun 

telafi edilmesi gerekmektedir. Bunun da ilk aĢaması boĢluk boyutunun tanılanmasıyla baĢlar. 

Bu nedenle, bu makale mekanik sistemlerde oluĢan boĢluk boyutunun tanılanması üzerine 

odaklanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, bilgisayar benzetimi kullanılarak mekanik sisteminde 

boĢluk olan ve mekanik sisteminde boĢluk olmayan geri beslemeli iki kontrol sistemi 

oluĢturuldu. BoĢluğun yük pozisyonları üzerindeki etkisini daha doğru görebilmek ve 

anlayabilmek için Kalman filtresi tasarlandı. Adım giriĢ sinyali kullanılarak yükün 
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pozisyonlarındaki değiĢiklikler gözlemlendi. Sistemde boĢluk varken oluĢan yük pozisyonları 

ile sistemde boĢluk yok iken oluĢan yük pozisyonları arasındaki farkların toplamı mutlak 

olarak elde edildi. BoĢluk boyutunun tahmini değerine ulaĢabilmek için elde edilen mutlak 

toplam sonucuyla orantılı olarak bir denklem oluĢturuldu. Mekanik sistemdeki farklı gerçek 

boĢluk değerleri için benzetim deneyleri yapılarak tahmini boĢluk değerleri elde edilip, 

doğrulukları teyit edildi. Son olarak yüzde hata tahmini hesaplandı. Tahmini boĢluk 

boyutlarının değerleri ile gerçek boĢluk boyutlarının değerleri karĢılaĢtırıldığında benzetim 

çalıĢmasının güzel sonuçlar verdiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler : BoĢluk, DiĢli, Kalman Filtresi, Pozisyon Kontrolü, BoĢluğun 

Tanılanması   

 

ABSTRACT 

In the last half century, especially industrial, robotic and automotive sectors started to 

take an important place in our lives with developing technology. The working principles of 

these sectors are mostly based on mechanical systems. High performance operation of the 

mechanical system relies on working conditions of the system to be good. One of the biggest 

factors that affect the working mechanism of a system negatively is the backlash that occurs 

between mechanical parts. The existence of backlash can generally be observed in all systems 

where two mechanical parts are in contact. Gears and ball screws are the best examples of 

such systems. The existence of backlash in the mechanical system slows the operating speed 

of the system and causes delays, noise and undesirable effects. The occurance of these 

negative effects brings with it very important problems such as slowdown in production and 

product loss in industry, robotic and automotive sectors where mechanical systems are widely 

used. In addition, since the location and size of the backlash in the system are generally 

unknown, instead of changing a part, all part are changed. This results in higher costs. In 

order to reduce the damage caused by the backlash in mechanical systems, the backlash must 

be compensated. The first stage of this starts with the identification of backlash size. 

Therefore, this article focuses on the identification of backlash size that occurs in mechanical 

systems. For this purpose, using computer simulations two feedback control system models, 

one for a mechanical system with backlash and the other for a mechanical system without 

backlash were created. Kalman filter has been designed in order to see and understand the 

effect of backlash on load positions more accurately. Changes in the load positions were 
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observed using step input signal. Sum of the absolute value of the differences between load 

positions with backlash and load positions without backlash was obtained. In order to achieve 

the value of estimated backlash size, an equation proportional to the obtained absolute sum 

result was formulated. Estimated backlash values were obtained by performing simulation 

experiments for different actual backlash values and their accuracy was confirmed. Finally, 

percent error estimation was calculated. It was seen that the simulation study gave good 

results when the values of the estimated backlash size were compared with the values of the 

actual backlash size. 

Key Words : Backlash, Gear, Kalman Filter, Position Control, Backlash Identification   

 

1. INTRODUCTION 

The existence of backlash is one of the biggest problems in electromechanical control 

systems. The control of systems with backlash has been the subject study since 1940‟s [5] and 

it is becoming more popular subject for investigating with developing technology. Backlash 

makes the control system nonlinear. Whenever backlash appears inside a system mechanism 

as presented in Figure 1, it brings another problems such as exciting oscillation, wearing out 

mechanical parts because of impulse caused by uncontrolled backlash traversal and generating 

audible noise [2]. In addition, backlash is a vital problem especially in industry and 

automotive sectors. It is a big obstacle for their operating systems. 

 

Figure 1: Backlash in mating gear transmissions 

In order to get over all these problems mentioned above, the backlash size must be 

estimated before compensation of backlash. This study focuses on the estimation of  backlash 

size. Simulation using the computer programs is the main solution to achieve the goal. Model 
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based on comparing load positions which is one of the six parameters and using the difference 

between load position with backlash and load position without backlash gives information 

about whether the backlash size is small or larger. Kalman filter (Linear Quadratic Estimator) 

is very important for observing load positions more accurate. 

In this study, mathematical model is proposed for backlash size estimation and it has 

been created according to the data coming from the sum of the absolute value of the 

difference between load position with backlash and load position without backlash. Finally, 

estimated backlash value has been obtained for different actual values by using mathematical 

model. Simulation studies of backlash identification are included to the article. 

2. BACKLASH 
 

The backlash generally occurs in the mechanical systems. Gear boxes, hydraulic 

valves and ball screw are the well-known examples [3]. The existence of backlash can be seen 

in normal working condition of these systems. 

2.1 Mathematical Model of Backlash 

In order to facilitate the description, a schematic diagram of backlash is shown in 

Figure 1 [3].  

Driven 
Motor

Load 
Motor

 

Figure 1: Schematic diagram of backlash 

 

In Figure 1, 

k   is the shaft stiffness [Nm/rad] 

c  is the internal shaft damping [Nm/(rad/s)]  

i is the total gear ratio (including final gear) 

J l   is the load inertia [kgm
2 
] 

J m   is the motor inertia [kgm
2 

] 

bl  is the load viscose friction coefficient [Nm/(rad/s)] 

bm is the motor viscose friction coefficient [Nm/(rad/s)] 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-60737-0-0        www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 54 

 is time delay 

T m  is the motor motor torque [Nm] 

T l  is the load motor torque [Nm] 

m  is the output displacement (position) of the servo motor side 

 l  is the output displacement (position) of the load side 

m  is the speed of motor side 

 l  is the speed of load side 

   is the size of half of the backlash gap [rad] 

 

2.2 Simulation Schematic of Backlash Identification 

Input signal is step input signal in this study. Kalman filter is used for observing load 

positions with backlash and without backlash more accurately. Selector is used to choose load 

position parameter which is one of the six measurements of the system. LQR (Linear 

Quadratic Regulator) is a feedback controller here. Band-Limited-Noise is ignored (very 

small) to see the effect of backlash on the load position. 

 

Figure 2: Block diagram of simulation system 

3. PARAMETER ESTIMATION 
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The given system dynamics can be expressed in state-space form for using estimation 

of backlash parameters [1-2]. 

 ̇           (1)                                                     

                                                                                                                                         (2)   

where   is the requested motor torque and state vector has six parameters as follows: 

 TT mlllmm

T

x                                                                         (3)    

The measurement vector has motor position and load position parameters as  

follows:                                                                      

   lm

T

y                                                                                                                      (4) 

According to system dynamics the state-space has A and B matrices as: 
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The motor position and the load position are measurable and C matrix takes the 

form  

 000001Cm                                                                         (7) 

for motor position and 

 000100Cl                                                                         (8) 

for load position. Then, the D matrix takes the form of 











0

0
D                                                                                                 (9) 

The state-space model was constructed according to  matrices mentioned above. 

The constructed state-space model is controllable and observable. 
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4. THE IDENTIFICATION METHOD BASED ON KALMAN FILTER STATE 

OBSERVER 

Kalman filtering which is also known as linear quadratic estimation (LQE) is used for 

observing measurements of a mechanical system such as inaccuricies, statistical noise and 

backlash over time and Kalman filter is the first step to produce estimates of unknown 

variables. 

 

Figure 3: Load positions change: Black line: Load position with backlash, 

Red line: Load position without backlash 

In this paper, Kalman filter is used for observing load position (one of the six 

parameters) with backlash and load position without backlash more accurate (see Figure 3). 

This is the main way to see the change of load positions to create an idea for mathematical 

model. 

5. SIMULATION STUDIES 

Simulink which is a graphic simulation based on Matlab [6] was used in this study. 

This computer program has a wide library and fortunately, backlash block is a companent of 

this library. Backlash block was used through the article. By using this block, change of 

system output (load position) with backlash and without backlash was observed. Estimations 

of backlash size were tested in Matlab and recorded for several values of actual backlash 

sizes. The performance of simulation studies is illustrated in the following examples. 

Simulation studies is done for 2 seconds. 
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5.1 Matlab Function and Backlash Size Identification 

In order to get sum of the absolute value of the difference between load position with 

backlash and load position without backlash and to create an equation based on this sum for 

identifying backlash size Matlab Function (see Figure 4)  was used. 

 

Figure 4: Matlab function in simulation 
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Example 1. System outputs (load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 4. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as           . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the 

basis of actual backlash size which is 1.2234 (see Figure 5) and Band-Limited Noise with 

zero mean. Estimated backlash size was identified as 1.183. The difference between actual 

backlash size and estimated backlash size is 0.0404. 

 
Figure 5: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.1 

 

 

Figure 6: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.1 
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Example 2. System outputs(load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 6. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as           . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the 

basis of actual backlash size which is 1.7309 (see Figure 7) and Band-Limited Noise with 

zero mean. Estimated backlash size was identified as 1.636. The difference between actual 

backlash size and estimated backlash size is 0.0949. 

 
Figure 7: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.2 

 

 

Figure 8: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.2 
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Example 3. System outputs (load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 8. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as           . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the 

basis of actual backlash size which is 2.3923 (see Figure 9) and Band-Limited Noise with 

zero mean. Estimated backlash size was identified as 2.354. The difference between actual 

backlash size and estimated backlash size is 0.0383. 

 
Figure 9: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.3 

 

 

Figure 10: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.3 
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Example 4. System outputs (load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 10. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as          . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the basis 

of actual backlash size which is 2.5718 (see Figure 11) and Band-Limited Noise with zero 

mean. Estimated backlash size was identified as 2.662. The difference between actual 

backlash size and estimated backlash size is 0.0902. 

 
Figure 11: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.4 

 

 

Figure 12: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.4 
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Example 5. System outputs (load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 12. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as         . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the basis of 

actual backlash size which is 3.0394 (see Figure 13) and Band-Limited Noise with zero mean. 

Estimated backlash size was identified as 3.164. The difference between actual backlash size 

and estimated backlash size is 0.1246. 

 
Figure 13: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.5 

 

 

Figure 14: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.5 
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Example 6. System outputs (load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 14. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as           . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the 

basis of actual backlash size which is 3.6988 (see Figure 15) and Band-Limited Noise with 

zero mean. Estimated backlash size was identified as 3.624. The difference between actual 

backlash size and estimated backlash size is 0.0748. 

 
Figure 15: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.6 

 

 

Figure 16: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.6 
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Example 7. System outputs (load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 16. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as           . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the 

basis of actual backlash size which is 4.2952 (see Figure 17) and Band-Limited Noise with 

zero mean. Estimated backlash size was identified as 4.196. The difference between actual 

backlash size and estimated backlash size is 0.0992. 

 
Figure 17: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.7 

 

 

Figure 18: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.7 
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Example 8. System outputs (load positions) with backlash and without backlash is shown in 

Figure 18. Sum of the absolute value of the difference between load positions were calculated 

as           . By using this result, the estimated backlash size were simulated on the basis 

of actual backlash size which is 4.7684 (see Figure 19) and Band-Limited Noise with zero 

mean. Estimated backlash size was identified as 4.679. The difference between actual 

backlash size and estimated backlash size is 0.0894. 

 

Figure 19: System outputs (load positions) change: Black line: Load position 

with backlash, Red line: Load position without backlash – Example.8 

 

 

Figure 20: Actual backlash size and estimated backlash size: 

Black line: Actual backlash size, Red line: Estimated backlash size – Example.8 
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5.2 Comparison of Actual Backlash Size and Estimated Backlash Size 

Estimated backlash size were obtained for several actual backlash size in system. 

Table 1 shows the estimated backlash size, actual backlash size and the diffrence between 

them. Percent error in backlash estimation in also presented in the table as a percentage of the 

actual backlash size. The error changes between a minimum of 1.87 per cent and a maximum 

of 5.48 per cent for various backlash sizes. 

 

     Table 1: Difference between actual backlash size and estimated backlash size 

Example 

number 

Actual 

Backlash 

Size (  ) 

Estimated 

Backlash 

Size (  ) 

The Difference Between 

Actual Backlash Value 

and Estimated Backlash 

Value (|     |) 

Percent Backlash 

Estimation Error 

(
|     |

  
     ) 

1 1.2234 1.183 0.0404 3.30% 

2 1.7309 1.636 0.0949 5.48% 

3 2.3923 2.354 0.0383 1.60% 

4 2.5718 2.662 0.0902 3.51% 

5 3.0394 3.164 0.1246 4.10% 

6 3.6988 3.624 0.0748 2.02% 

7 4.2952 4.196 0.0992 2.31% 

8 4.7684 4.679 0.0894 1.87% 
 

 

5.2.1 Mean square error  

Mean square error was calculated according to the values shown in Table 1 using the 

following formula: 

   estimatedactual
n

21
MSE                                                                                    (10) 

 For n = 8 different backlash sizes and their estimates, MSE value is computed in the 

following manner. 
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The value of computed MSE being in the order of      in estimating a series of 

backlash sizes changing approximately between 1.2 and 4.8 is a clear indication of the success 

in backlash size estimation. 

6. CONCLUSION 

The existence of backlash is still a major problem for control applications and it 

restricts industrial and automotive life greatly. If the backlash size can be detected 

automotically, it will improve conditions and create more suitable environment for making 

backlash compensation. Hence, it will reduce the degree of harm of backlash effectively. It is 

seen that simulation of the proposed algorithm which is based on sum of the absolute values 

of the differences between load positions with backlash and load positions without backlash 

showed very good results. The simulation technique presented can be used for more complex 

systems with backlash. 
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Özetçe—Endüstri 4.0 konseptinin odaklandığı ana konulardan birisi olan verimlilik 

esaslarını yerine getirmek için birçok teknoloji ve yöntem kullanılmaktadır. Bu verimlilik 

esaslarını yerine getirmek için birçok iyiliĢtirmeler veya yenilikler yapılabilir. Bu makalade, 

minimum duruĢ süresi ile üretim faaliyetinin sorunsuz devam etmesi, gereksiz bakım ve parça 

değiĢikliği gibi sorunların önüne geçmek için yapılan kestirimci bakım türünü, yine 

günümüzün modern tekniklerinden olan makine  öğrenmesi kullanılarak uygulanması 

incelenmiĢtir. Ana strateji, fabrikalarda üretim yapan makineler üzerindeki algılayıcalardan 

edinilen verileri analiz ederek öğrenen sistem, olası arızaları anomali tespiti yaparak önceden 

operatöre bildirmek ve daha büyük arızalar oluĢmadan müdahele edilerek kestirimci bakım 

faaliyeti gerçekleĢtirmektir. 

Anahtar Kelimeler—Anomali Tespiti, Makine Öğrenmesi, Kestirimci Bakım, Endüstri 4.0 

 

Abstract—Many technologies and methods are used to fulfill the productivity 

principles, which is one of the main issues focused on the Industry 4.0 concept. Many 

improvements or innovations can be made to meet these productivity principles. In this 

article, the application of the predictive maintenance type, which is done to prevent problems 

such as uninterrupted maintenance and replacement of parts, with minimum downtime and 

unproductive maintenance, has been examined by using machine learning, which is one of the 

modern techniques of today. The main strategy is to analyze the data obtained from the 

detectors on the machines producing in the factories and to learn the system by learning the 

possible faults anomaly, to inform the operator in advance and to perform a predictive 

maintenance activity by intervening before larger faults occur. 

Keywords—Anomaly Detection, Machine Learning, Predictive Maintenance, Industry 4.0 
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I. GĠRĠġ 

 GeliĢen teknoloji ile birlikte hayatımıza birçok kavram girmektedir. ġu an endüstride 

çok konuĢulan ve fabrika üretim süreçlerinin yeniden Ģekilleneceği bir kavram olan Endüstri 

4.0 ile birlikte bir akım ortaya çıkmıĢtır. Fabrikalar bu akıma uygun makinelerini ve hatlarını 

yeniden dizayn etmeye baĢlamıĢtır. Üreticiler ve tedarikçiler bu talebi karĢılamak ve akıma 

ayak uydurmak için yeni ürünleriyle birlikte tamamlayıcı rol oynamaktadırlar. Enstrüman 

üreten her marka her ürününü bu konsepte uygun geliĢtirmeye ve pazarlamaya baĢlamıĢtır. 

Endüstriyel otomasyon sektörünü daha da ileriye taĢıyacak olan bu akım ile birlikte en önemli 

konu verimlilik ve düĢük maliyet olacaktır. Bunu gerçekleĢtirmek için iĢletmelerde yenilikler 

olacak ve yeni yatırımlar gündeme gelecektir. 

 Otomasyon ile sadece makinelerin otomatikleĢtirilmesi değil kurulum sonrasında servis 

ve bakım maliyetlerini de en aza indirmek ve verimliliği artırmak çok önemli hale gelmektedir. 

ĠĢleyen bir fabrikanın sorunsuz çalıĢması için bakım ve servis hizmetleri çok önemlidir. Eski 

sistem olan arıza sonrası bakım halen bir çok fabrikada devam etmektedir. Fakat iĢletmeler, 

geliĢime teknolojiye ve endüstri 4.0 konseptine ayak uydurmak için en verimli yöntem olan 

kestirimci bakımı uygulamak zorundadırlar. 

 Kestirimci bakım yeni olmayan bir bakım türüdür. Tecrübeli ustaların deneyimlerini ve 

duyu organlarını kullanarak gerçekleĢtirdikleri tanılar ile yapılmaktadır ve hala birçok 

iĢletmede bu devam etmektedir. 

 Günümüzde, Endüstri 4.0 konsepti ile birlikte yaĢanan tüm geliĢmeler ile birlikte 

fabrikalarda Nesnelerin interneti (IoT) ile algılayıcıların artması, makine ve ekipmana ait 

durum bilgilerini detaylı olarak öğrenmemize ve kayıt altına almamızı kolaylaĢtırmıĢtır.  

Üretilen bu büyük miktarda veriyi yine Endüsti 4.0 konseptinde yer alan Makine öğrenmesi 

algoritmaları ile iĢleyerek kestirimci bakımın etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanması 

sağlanmıĢtır. Kestirimci bakımın performans artıĢı ile beraber iĢletmeler de tasarruf ve 

verimlilik sağlamanın yanında kendilerini yeniliklere adapte etmiĢ olacaklardır. 

   Fabrikalarda karmaĢık endüstriyel ürünlere rağmen sisteme eklenecek basit algılayıcılar 

ile elde edilen veri analiz edildikten sonra, makine öğrenmesi algoritması ile yazılan yazılım 

uygulanarak en az maliyet ile sistem devreye alınmıĢ olacaktır. Pahalı kontrolcüler yerine 

ekonomik olanları kullanılarak bu yazılım koĢturulabilecek ve en küçük iĢletme dahi az bir ön 

maliyet ile bu teknolojiden faydalanabilir hale gelecektir. 
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II. BAKIM TÜRLERĠ 

EN 13306: 2010‟a göre bakım ġekil 1‟de gösterildiği gibi temel olarak, düzeltici 

bakım ve önleyici bakım olmak üzere iki tür bakım stratejisi vardır [1]. Kestirimci bakım 

artan popüleritesi ve önemi ile birlikte günümüzde tek baĢına bir ana baĢlık olarak ele 

alınmaya baĢlanmıĢtır. 

 

ġekil 1. Bakım Türleri Avrupa standardı EN 13306: 

2010 

A. Düzeltici (Corrective) Bakım 

  Günümüzde halen daha yaygın olarak kullanılagelen sistemin durmasına sebep olan 

arıza olduktan sonra yapılan bakım faaliyetidir. ġekil 2‟de gösterildiği gibi arıza meydana 

geldikten hemen sonra bakım yapıldığı için arıza yapan ekipman ömrünü tamamladıktan sonra 

değiĢimi gerçekleĢmiĢ olur. Fakat sistem durduğu için üretim kaynaklı oluĢan kayıpları ve 

arıza yapan parçadan dolayı ani duran sistemde birbirleri ile bağlantılı diğer ekipmanların veya 

sistemin zarar görme ihtimali yüksek olduğundan dolayı oluĢan bu dolaylı kayıpları dikkate 

almayan bir bakım türüdür. Eğer ampul gibi ucuz bir sistem düĢünülürse bu yaklaĢım mantıklı 

olabilir [2] ancak bu sistem çok pahalı bazı parçaları olan uçak motoru gibi kompleks bir 

sistem olursa bu durum riske atılamaz. Hasarlı parçaları onarmak son derece masraflı olur ve 

daha da önemlisi, bu bir güvenlik meselesidir. 
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ġekil 2. Düzeltici Bakım 

 

B. Önleyici (Preventive) Bakım 

Önceden belirlenmiĢ aralıklarla veya öngörülen kriterlere göre gerçekleĢtirilir. Arıza 

olasılığını veya bir parçanın iĢleyiĢindeki bozulmayı azaltmayı amaçlayan bakım türüdür [1]. 

 

C. Önbelirlemeli (Predetermined) Bakım 

  Bu bakım türü periyodik bakım olarak da adlandırılabilir. Belli bir zaman diliminde 

düzenli olarak veya belli bir kritere göre planlı bir Ģekilde bakım yapılır. Burada amaç, bir 

sistemin iĢleyiĢinin ani olarak veya beklenmedik Ģekilde bozulmasını engellemek için arıza 

meydana gelmeden önce planlı olarak sisteme ait ekipmanların düzenli olarak değiĢtirilmesidir. 

Bu bakımda dezavantaj olarak ġekil 3‟de gösterildiği gibi kullanılabilir ömrü olmasına rağmen 

değiĢtirilen ekipmandır. Ancak tüm sistemin hasar görmesine karĢı oluĢan maliyete karĢılık 

ekipman değiĢtirme maliyeti çok daha düĢüktür. 

 

ġekil 3. Önbelirlemeli Bakım 

D. Kestirimci (Predictive) Bakım 

 Kestirimci bakım, sistemin plansız arızalanmasını önlemek ve hizmet ömrünü en yüksek 

seviyeye çıkarmak için ekipman durum verilerini değerlendirerek gerçekleĢtirilen bakım 

faaliyetidir [3].  
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ġekil 4. Kestirimci Bakım 

Kullanılan ekipmana ait veriler toplanarak ekipmanın normal çalıĢmasına ait bilgi elde 

edilir. Anlık olarak elde edilen benzer bilginin geçmiĢe dönük analizi yapılarak olası arızaları 

belirlemek yöntemin esas amacıdır. 

Kestirimci bakım istatistik temelli ve durum temelli olmak üzere iki grupta incelenebilir. 

Ġstatistik temelli kestirimci bakım, bakımın gelecekte ne zaman gerçekleĢtirileceğini 

belirlemek için istatistiksel yöntemleri uygulamaktır [3]. 

Durum temelli kestirimci bakım, ekipmanı anlık ve sürekli olarak izleyerek geçmiĢte 

elde edilen normal çalıĢma koĢullarına ait verilerle analiz ederek, arızanın ortaya çıkma 

durumunu tahmin eder. Böylece ekipmanın arıza vermeden hemen önceki optimum 

durumunu bize söyler (ġekil 4). Ekipmanın ömrü son anına kadar kullanılmıĢ olur ve gereksiz 

parça değiĢikliği yapılmadan maliyet tasarrufu sağlanır. Makinenin bakımı ani arızalardan 

hemen önce yapıldığı için sisteme ait duruĢ ve üretim kayıpları minimum seviyeye indirilmiĢ 

olunur. 

Durum temelli kestirimci bakım analizi anomali tespiti yöntemi ile yapılmaktadır. Bölüm 

V‟de bu konu anlatılmıĢtır. 

 

III. ENDÜSTRĠ 4.0 

 Endüstride baĢlangıç buhar gücü ile iĢleyen makineler ile yapılmıĢtır, sonra bu 

makineler elektrikle çalıĢtırılmaya ve seri üretim yapılmaya baĢlanmıĢtır. Endüstride üçüncü 

dalga, bilgisayarlar ve otomasyon ile gelmiĢtir. ġimdi ise Endüstri 4.0 aĢamasına 

geçilmektedir. Bu aĢamada bilgisayarlar ve otomasyon makine öğrenmesi algoritmaları ile tam 

anlamıyla yeni bir Ģekilde bir araya gelmeye ve robotları kontrol etmeye baĢlamaktadır. 

Endüstri 4.0 ile akıllı fabrika kavramı ortaya çıkmıĢtır. 

Endüstri 4.0 toplamda 3 iyileĢtirme alanına odaklanır: 

 Hız: Pazara giriĢ süresi‟nin kısaltılması. 
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 Esneklik: Aynı üretim hatlarının daha esnek/farklı/kiĢiselleĢtirilmiĢ ürünlerin üretimi 

için kullanılması. 

 Verimlilik: Daha az kas gücüne dayanarak, birim iĢ sonuçlarının arttırılması. Hatayı 

yapan insan olmadığı için sistem mükemmel çalıĢmaktadır. Pahalı yatırım olan insan 

sistemde olmadığı için sistem ucuzlamaktadır [4]. 

 

Endüstri 4.0‟ın kullandığı teknolojiler: 

 Siber Fiziksel Sistemler (Cyber Physical Systems) 

 Yatay ve Dikey Entegrasyon (Vertical & Horizontal Integration) 

 Akıllı Robotlar (Autonomous Robots - Co-robots, Collaborative robots) 

 Nesnelerin Ġnterneti (IoT, Internet of Things) 

 Büyük Veri ve Analitik (Big Data & Analytics) 

 Bulut BiliĢim (Cloud Computing) 

 ArttırılmıĢ Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik (Augmented Reality & Virtual Reality) 

 Eklemeli Üretim (Additive Manufacturing) 

 Siber Güvenlik (Cyber Security) 

 Yapay Zeka (Artificial intelligence)  

 

IV. YAPAY ZEKA VE MAKĠNE ÖĞRENMESĠ 

Yapay zeka, bilginin saklanmasında ve iĢlenmesinde veri yapıları, algoritmalar, 

programlama dilleri ve teknikleri gibi bilgi iĢlem yöntemlerini kullanan, bilgisayar biliminin 

bir alt dalıdır. Ġnsan beyni, sayısal birkaç iĢlem yapabilmesinin yanında anlama, yorumlama, 

karar verme gibi olayları çok kısa sürede gerçekleĢtirebilir [5]. Bilgisayarlar ise karmaĢık 

sayısal iĢlemleri çok hızlı yapabilmesine rağmen olayı yorumlama, anlama, öğrenme, karar 

verme ve deneyim yoluyla elde edilmiĢ bilgileri kullanma gibi idrak yeteneklerinden 

yoksundurlar. Burada amaç insanın kavrayıĢına yönelik olan yeteneklerini, davranıĢlarını taklit 

ederek bilgisayar sistemlerinde bu yetenekleri modellemek ve insan zekasına gereksinim 

duyan iĢleri yapabilecek makineler üretmektir. 

Makine öğrenmesi, insanlar tarafından tasarlanıp yazılamayacak kadar karmaĢık görevleri 

yerine getirebilmemizi sağlar [6]. Makine öğrenmesi, bilgisayarın bir olay ile ilgili bilgileri 

ve tecrübeleri öğrenerek gelecekte oluĢacak benzeri olaylar hakkında kararlar verebilmesi ve 

problemlere çözümler üretebilmesidir [7]. Bilgisayarın öğrenebilmesi ve tecrübe sahibi 
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olabilmesi bilgisayarın bilgiler ile donatılmasına bağlıdır. Makine öğrenmesi öğrenebilen ve 

sonrasında da tahminde bulunabilen algoritmaları oluĢturmayı amaçlamaktadır. Bu 

algoritmalar, klasik optimizasyon algoritmalarındaki gibi sıralı talimatları yerine getirmezler. 

Bunun yerine eğitim setinden alınan giriĢler vasıtasıyla tahmin veya karar vermeyi 

gerçekleĢtirmeyi amaçlarlar. Makine öğrenmesi, bu öğrenme iĢinin bilgisayarlar üzerinden 

gerçekleĢtirilmesini sağlamaktadır. 

Makine öğrenmesi temelde 3‟e ayrılır. 

1. Öğretmenli öğrenme /DanıĢmanlı/Denetimli (Supervised Learning) 

2. Öğretmensiz öğrenme /DanıĢmansız/Denetimsiz (Unsupervised Learning) 

3. Destekleyici Öğrenme  /Takviyeli (Reinforcement) 

A. Öğretmenli Öğrenme/Danışmanlı/Denetimli (Supervised Learning) 

Tahmin(Regression), öğrenen modellerde sistem çıkıĢının nicel olması durumunda kullanılan 

yöntemlerin  ürettiği değerler anlamına gelmektedir. Sistem ürettiği çıkıĢ ile tahmin 

yeteneğini kullanmıĢ olur [5]. 

Sınıflandırma(Classification), giriĢ verisine ait olan çıkıĢlar nitel olduğu durumlar için veri 

örneğinin hangi gruba ait olduğunun belirtilmesidir. 

B. Öğretmensiz öğrenme /Danışmansız/Denetimsiz (Unsupervised Learning) 

Bu yöntemde sistemin öğrenmesi için sisteme sadece problem ile ilgili giriĢ örnekleri 

verilmektedir. Sistemin öğrenmesine yardımcı olan herhangi bir öğretmen yoktur. Sisteme 

giriĢe karĢılık gelen çıkıĢ verilmediği için, sistemin parametreler arasındaki iliĢkiyi kendi 

kendine öğrenmesi beklenir [5]. 

Kümeleme (Clustering) yöntemlerinde önceden belirlenen sınıfların bulunmaması nedeni ile 

sınıf oluĢturma iĢlemi ön plandadır. Küme analizi de bir sınıflandırma yaklaĢımıdır. Küme 

analizinde bağımlı değiĢken y değerleri bulunmamakta, sadece nesnelerin öznitelik 

değerlerine göre sınıflandırma yapmaktadır. Öznitelik değerlerinin benzer olduğu nesneler bir 

araya getirilerek kümeler oluĢturulmaktadır. 

C. Destekleyici Öğrenme /Takviyeli (Reinforcement) 

Bu sistemin danıĢmanlı veya danıĢmansız öğrenme yöntemlerine benzer yanları 

bulunmaktadır. Sisteme danıĢmansız öğrenmede olduğu gibi probleme ait sadece giriĢ 

bilgileri verilmektedir. Sistemde bulunan bir danıĢman, sistem çıkıĢının doğru veya yanlıĢ 

olduğunu göstermektedir. ÇıkıĢ bilgileri verilmese de çıkıĢın doğru hesaplanması için 
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danıĢman tarafından takviye yapılmıĢ olmaktadır. Dolayısıyla danıĢman öğrenen sisteme 

yardımcı olmaktadır. DanıĢman, sisteme sunulan giriĢ seti için hesaplanması gereken çıktıyı 

vermek yerine sistemin bir çıktı hesaplamasını bekler. Çıktı hesaplandıktan sonra ise çıktının 

doğru ya da yanlıĢ olduğunu belirten sinyali danıĢman üretir. Bu sayede, sistem danıĢmandan 

gelen sinyal sayesinde doğruya götürecek olan öğrenme iĢlemini devam ettirir [5]. 

D. Hangi Algoritma Kullanılmalı 

  DanıĢmanlı ve danıĢmansız algoritmalar onlarca adet bulunmaktadır ve her birinin 

farklı yaklaĢımları vardır. Her bir metodun uyduğu ya da en iyisi denilebilecek bir metod 

yoktur. Doğru algoritmayı bulmak için çoğunlukla deneme yanılma yoluna gidilmelidir. Çok 

deneyimli veri bilimciler bile bir algoritmanın denemeden çalıĢıp çalıĢmayacağını 

söyleyemezler [8]. Ancak algoritma seçimi, üzerinde çalıĢtığınız verilerin boyutuna ve türüne, 

verilerden elde etmek istediğiniz bilgilere ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağına da bağlıdır. 

V.  ANOMALĠ TESPĠTĠ 

Anomali tespiti (Outlier), verilerin çoğunluğundan önemli ölçüde farklılık göstererek 

Ģüpheleri artıran olayların veya gözlemlerin belirlenmesidir. Banka sahtekarlığı, tıbbi 

problemler, yapısal kusurlar, hatalı iĢlev gören donanımlar, kredi kartı dolandırıcılığı vb. 

olaylar için anomali tespiti yöntemi kullanılabilir. 

 

ġekil 5. Anomali Tespiti 

 Anomali tespiti için makinenin durumunun anlık olarak izlenmesi gerekmektedir. 

Dönen bir makine (pompa, kompresör, gaz veya buhar türbini, vb.) veya dönmeyen bir 

makine (ısı eĢanjörü, damıtma sütunu, valf vb.) makinenin sağlığı açısından kötü bir noktaya 

ulaĢabilir. Bu nokta, gerçek bir arıza veya kapanma ile ilgili olmayabilir, Bu, tam çalıĢma 

potansiyelini eski haline getirmek için bazı bakım faaliyetlerine ihtiyaç olabileceği sinyalini 

vermektedir. Basit bir ifadeyle, ekipmanımızın sağlık durumunu belirlemek, durum izlemenin 

alanıdır. 
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 Durum izlemeyi gerçekleĢtirmenin en yaygın yolu, her sensör ölçümüne makineden 

bakmak ve buna minimum ve maksimum bir değer sınırı koymaktır. Geçerli değer sınırların 

içindeyse, makine sağlıklıdır. Geçerli değer sınırların dıĢındaysa, makine sağlıksızdır ve bir 

alarm oluĢturulur. Hassas ayarlanmıĢ alarm limitleri koymanın gerçekten sağlıklı olan 

durumlar için çok sayıda yanlıĢ alarm ürettiği bilinmektedir. Ayrıca eksik alarmlar da olabilir. 

Ġlk sorun sadece zaman ve çabayı boĢa harcamakla kalmaz, aynı zamanda ekipmanın 

kullanılabilirliğini de azaltır. Ġkinci sorun, ilgili onarım maliyetinde gerçek hasara ve üretim 

kaybına yol açtığı için çok önemlidir. Her iki sorun da aynı nedenden kaynaklanmaktadır. 

KarmaĢık bir ekipmanın sağlığı, her bir ölçümün kendi baĢına analizine dayanarak güvenilir 

bir Ģekilde değerlendirilemez. Durumu doğru olarak belirtmek için çeĢitli ölçümlerin bir 

kombinasyonu düĢünülmelidir. 

A. Makine Öğrenmesi İle Anomali Tespiti 

Klasik program algoritması, mantığı ve yapısı ile sadece belirlenen bir eĢik değerinin 

üstündeki anomalileri tespit edilebilir. Makineye çok aĢina bir bakımcı insan duyu organları 

ile birçok arızayı önceden tespit edebilir. Ancak yinede bazı hassas ve önceden saptanabilir 

durumları insan asla ayırt edemez. Makine öğrenmesi algoritmaları  ise klasik program ve 

insan duyu organlarının ayırt edemediği küçük değiĢiklikleri tespit  edebilir. Makine 

öğrenmesi ile anomali tespitinde temel olarak üç prosedür vardır. 

1. Veri toplama (Data Collection) 

2. Veri analizi (Data Analysis) 

3. Kullanma (Utilize) 

B. Data toplama (Data Collection) 

Makineye ait ham veriler toplanır. Bu ham verilere ait özniteliklerin(Feature) yeterli 

olmaması durumunda özellik çıkarma (Feature Extraction) iĢlemi yapılarak yeni bir öznitelik 

oluĢturulabilir. OluĢturulan özelliklere ait gürültü(noise) varsa bunlar ayıklanır. 

C. Data Analizi (Data Analysis) 

Veri toplama aĢamasında toplanan veriler analiz edilerek bir makine öğrenmesi algoritması 

modeli oluĢturulur. 

D. Kullanma (Utilize) 

Makine öğrenme modeli ile ekipman gerçek zamanlı çalıĢırken toplanan verileri analiz 

eder ve herhangi bir ekipman olayının (normal veya anormal) olup olmadığını belirler. 
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E. Avantaj ve Dezavantaj 

Kalifiye iĢçi deneyimine ve sezgisine dayalı reaktif veya düzenli bakımın dezavantajları: 

 Makine veya hattın durmasından dolayı üretim kayıpları olmaktadır. 

 Bakımcının, makinenin neresinde hata olduğunu bulmak için zaman gerekir. 

 Ġnsan gücünün ani arızaya hazır olması gerekir. 

 Fazladan yedek parça değiĢtirme sebebi ile yüksek maliyet ve israf oluĢur. 

Makine öğrenmesi tarafından cihaz durumuna dayalı tahmini bakımın avantajları: 

 DuruĢ süresini en aza indirir üretim kayıplarını azaltır. 

 Tam zamanında bakım ile maliyetleri düĢürür. 

 Ekipmanların gerektiğinde değiĢtirilmesi sayesinde ekipman stoğunu azaltır. 

 Bakım çalıĢmaları özel bilgi ve beceri olmadan standartlaĢtırılabilir. Uzman personel 

gerekmez. 

VI. ANOMALĠ TESPĠTĠNDE KULLANILAN MAKĠNE ÖĞRENMESĠ YÖNTEMLERĠ 

Bir problemi çözmek için birden fazla makine öğrenmesi algoritması kullanılabilir. 

Anomali tespiti için kullanılan bazı makine öğrenmesi algoritmaları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

1. Isolation Forest 

2. Gaussian Distrubition 

3. Orca (KNN) 

4. Local Outlier Factor 

5. Random Forest 

Bu algoritmalardan iki tanesi (1. ve 2.) seçilmiĢ olup bunlar üzerinden araĢtırmalar  

yapılacaktır. Bu iki algoritma  hakkında bilgiler aĢağıda verilmiĢtir. 

A. Isolation Forest 

Isolation terimi, bir örneği diğer örneklerden ayırmak anlamına gelir. Anormallikler az ve 

farklı olduğundan izolasyona daha duyarlıdır. Verilere bağlı rastgele bir ağaçta, tüm bölümler 

izole edilene kadar örneklerin bölümlenmesi yinelemeli olarak tekrarlanır [9]. Bu rastgele 

bölümleme, daha kısa sürede fark edilir. ġekil 6‟da gösterildiği gibi normal bir nokta daha 

kümelenmiĢ olurken, anormal bir nokta diğer noktalardan çok uzakta olacak, anomali, normal 

noktadan daha az sayıda bölümleme ile algılanacaktır. Isolation Forest, noktanın yapı içinde 

ne kadar izole olduğuna bakarak bir anomali skoru sağlar. Anomali skoru daha sonra normal 

gözlemlerden aykırı olanları belirlemek için kullanılır. 
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ġekil 6. Isolation Forest 

Isolation forest: 

 Normal örneklerin profilini çıkarmak yerine anomalileri açıkça izole etmesi bakımından 

benzersizdir [9]. 

 Daha küçük bir veri kümesiyle de son derece iyi çalıĢır. 

 DüĢük hafıza kullanımına sahip olduğu için diğer algoritmalardan daha hızlıdır. 

B. Gaussian Distrubition (Normal Dağılım) 

Günlük yaĢama uygunluğu en yüksek dağılımdır. Bir rastgele değiĢken normal dağılıma 

sahipse, ortalama ve varyansı biliniyorsa herhangi bir aralıktaki olasılığı bulunabilir. Herhangi 

bir dağılımda örnek sayısını sonsuza götürdüğümüzde merkezi limit teorimine göre o dağılım 

normal dağılıma yakınsar. 

 

 

ġekil 7. Gauss Dağılımı 

Normal dağılıma sahip bir data seti öğretilir. Yeni bir test datası verildiğinde olasılık 

yoğunluğu hesaplanır (P(x)). Eğer P(x) <  ϵ (EĢik Değeri) bu anomalidir [10]. 

Normal dağılım: 

 Az sayıda örnek sayısı yeterlidir. 

 Anomali olmayan data set ile eğitim yapılır, datanın içinde anomali örnekler olmasına 

gerek yoktur. 

 Kullanıldığı alanlar; dolandırıcılık tespiti, proses izlenmesi ve anomali tespiti. 
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VII. SONUÇLAR 

Makine öğrenmesi ile makine veya üretim hattı içinde sensörlerden gelen veriler ile 

birlikte verileri iĢleyerek gerçek zamanlı kontrol ile anormal davranıĢların tespiti 

yapılabilmektedir. Bu yapılırken endüstri 4.0‟ın iyileĢtirme alanlarına yönelik içerdiği 

teknolojilerde kullanılmaktadır.  

Bu çalıĢmada, kestirimci bakım faaliyetinin Endüstri 4.0 teknolojilerinden biri olan makine 

öğrenmesi algoritmaları kullanılarak nasıl yapılabileceği analiz edilmiĢtir. Her iĢletme bu 

kestirimci bakım tekniğini kullanarak iĢletmesinde kullanılan makinelerdeki ekipmanların 

kestirimci bakım doğrultusunda tüm avantajlarını kullanarak verimlilik ve kar artıĢı 

sağlayacak olup israftan kurtularak, iĢletmesini endüstri 4.0 prensiplerine de uygun hale 

getirmiĢ olacaktır. 
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GiriĢ 

İlk kez Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve nedeni bilinmeyen 

pnömoni vakaları, 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü Çin Ofisi‟ne bildirildi. 

Yapılan incelemelerde pnömoninin nedeninin ciddi akut solunum sendromu koronavirüs 2 

(SARS-CoV-2) olduğu anlaşıldı. Bulaşıcı olduğu görülen bu hastalığa COVID-19 adı verildi 

[1]. COVID-19‟un belirtileri arasında yaygın olarak ateş, nefes darlığı ve öksürük 

gelmektedir. Bu belirtilere ek olarak kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı, ishal gibi 

semptomlar da görülmektedir. Bugüne kadar elde edilen veriler enfeksiyonların yüzde 80'inin 

hafif veya asemptomatik seyrettiğini gösterdi.  Hastalığa yakalananların %15'inin oksijen 

gerektiren ciddi enfeksiyonlar yaşadığı ve %5'inin ise solunum desteği gerektiren kritik 

süreçler yaşadığı görüldü [2]. İnsanlar, “sosyal izolasyon” veya “karantina” diye 

adlandırdıkları bu dönemde bulaş yolunun kolay ve hızlı olması nedeniyle endişe 

duymaktadır. Hasta veya şüpheli enfekte kişilerde çaresizlik, sosyal izolasyon, anksiyete, 

depresyon, uyku bozuklukları, saldırganlık ve intihar davranışı duyguları görülmektedir. Ateş, 

hipoksi ve öksürük gibi enfeksiyon belirtileri de tüm bu sorunlarını hızlandırabilmekte veya 
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şiddetlendirebilmektedir. Bu sorunlar, aynı zamanda sağlık bakımı verenlerde de 

görülebilmektedir [3]. Travmatik olaylar yaşayan sağlık çalışanları, çevresine karşı olumsuz 

algılar geliştirmekte ve güven duygusunu kaybetmektedir. Bunun sonucunda ise yaşadığı 

travmatik olayları hatırlatan durumlardan kaçınmak isteyerek gittikçe yalnızlaşabilmektedir 

[4]. Travmatik stres belirtilerinin ortaya çıkması için şiddetli bir travmayla ilgili bilgi veya 

deneyim sahibi olmak bile yeterlidir [5]. Ciddi travmatik olaylara tanıklık ederek maruz 

kalmanın etkisi, doğrudan maruz kalanların yaşadıkları ile benzerlik gösterebilir [6]. Başka bir 

ifade ile sadece travmatik bir olaya doğrudan maruz kalan birey değil, bireyin ilişkide 

bulunduğu diğer kişiler de bu durumdan etkilenebilmektedir. Travma sonucunda ikincil 

maruziyet yaşayanların verdiği tepkiler ile birincil derecede maruziyette verilen tepkilerin 

benzeştiği görülmektedir [7]. İkincil travma yaşayanların psikososyal durumlarını tehdit eden 

en önemli faktör ise asıl travmaya maruz kalanlar ile etkileşim içinde olmalarıdır. Sağlık 

çalışanlarının ölüm korkusu ile yüz yüze gelmesi, virüsle enfekte olmuş bireyleri tedavi etme 

sorumluluğu ve salgın sonucunda yakınlarını kaybetmeye tanıklık etme gibi olumsuzluklar 

yaşaması uzun yıllar sürecek travmalara neden olabilmektedir [8]. 

TSSB, travmatik olaylara maruz kalanların karşılaştığı psikolojik bir uyumsuzluk olarak 

tanımlanmaktadır [9]. Bunun sonucunda bireyde yeniden yaşama, kaçınma, duygudurum ve 

algılamada değişiklikler, aşırı uyarılma şeklinde belirtiler görülebilmektedir [10-12]. TSSB; 

fiziksel saldırı, cinsel istismar, çatışma, savaş, terör ve şiddet olayları, trafik ve iş kazaları, 

başka bireylerin yaralanmasına veya ölümüne şahitlik etmek, ağır hastalıklar veya doğal afet 

yaşayanlarda yaygın şekilde görülmektedir [9]. Weiss ve arkadaşları, TSSB riskinin yalnızca 

travmaya doğrudan maruz kalanlarda değil, travmaya maruz kalan bireylerle çeşitli şekillerde 

ilişki kuran bireyler için de geçerli olabileceğini belirtmektedir [13]. Bu bağlamda yapılan 

çalışmalarda ikincil travmaya maruz kalan sağlık çalışanlarında birincil travmaya maruz kalan 

hastalar gibi TSSB belirtilerinin ortaya çıktığı görülmüştür [12, 14-17]. 

TSSB yaşayan sağlık çalışanlarında yorgunluk, uykusuzluk, öfkelenme, unutkanlık, baş 

ağrısı, kilo kaybı, umutsuzluk ve gastrointestinal hastalık şikayetlerinde artış gibi birçok 

fiziksel ve psikolojik sorununun ortaya çıktığı görülmüştür [17]. Travmatik bir olaya maruz 

kaldıktan sonra TSSB semptomları gösteren çoğu kişi haftalar veya aylar içinde iyileşebilir. 

Buna rağmen, %10-25'inde birkaç ay veya yıllarca veya hatta bir ömür boyu süren kronik 

TSSB‟ler gelişebilmektedir [18]. Kessler ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada yaşam boyu 

TSSB‟si sürenlerin oranının %7.8 olduğunu belirtmiştir [9]. TSSB'si olmayanlara kıyasla 

TSSB'si olan kişilerde yatarak tedavi olasılığının arttığı veya daha uzun süre hastanelerde 

kalındığı görülmektedir [15]. 
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Sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarını önemli ölçüde etkileyen COVID-19 pandemisi ile 

ortaya çıkan acil durum, stres ve belirsizlikleri tetiklemiştir [19]. COVID-19'un hızla 

yayılması ise yüksek enfeksiyon seviyelerini, ciddi vakalarda ölüm oranlarını ve spesifik ilaç 

eksikliğini de beraberinde getirmiştir [20]. Travmatik olaylara maruz kalan ve sıklıkla 

hastaların ölümüne tanık olan sağlık çalışanları için COVID-19 salgını stres ve belirsizliklerin 

daha yoğun yaşanmasına neden olmuştur [16]. COVID-19 ile mücadelede hasta bakımları 

sırasında yaşanan kaygılara odaklanan çalışmalarda sağlık çalışanlarının yüksek düzeyde 

depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve huzursuzluk yaşadığı belirtilmektedir. Söz konusu 

çalışmalarda belirtilerin ciddiyeti yaş, cinsiyet, rol, uzmanlık, gerçekleştirilen aktivite ve 

COVID-19 hastalarına doğrudan müdahale etme gibi faktörlerden etkilendiği görülmüştür 

[16, 19, 21, 22]. 

Sağlık çalışanları için ortaya çıkan olağan dışı durumlar, TSSB veya ikincil travma riskini de 

artırmakta ve hatta acil durum bittikten sonra geç başlangıçlı da olabilmektedir. İspanya‟da 

pediatrik yoğun bakım ünitesinde çalışanlara yönelik yapılan çalışmada TSSB sıklığının % 

20.1 olduğu görülmüştür [23]. Baysak ve arkadaşlarının, Türkiye‟de yoğun bakım ve acil 

servis çalışanları ile yaptığı çalışmada ise TSSB oranları sırasıyla %23.6 ve %15.8 olarak 

saptanmıştır [24]. Leinweber ve Rowe tarafından yapılan çalışmada yüksek düzeyde empatiye 

sahip olan ebelerin, doğum sırasında travma yaşayan hastalara bakım verirken ikincil 

travmatik stresi yaşamaya daha yatkın oldukları belirlenmiştir [25]. Türkiye‟de yapılan başka 

bir araştırma sonucunda ise acil serviste çalışan hemşirelerin %38‟inin TSSB yaşadığı 

belirlenmiştir. Aynı araştıramaya göre TSSB yaşayan hemşirelerin meslek seçimleri 

konusunda pişmanlık gösterdiği, istifa etmeyi veya işten uzaklaşmayı düşündüğü ortaya 

çıkmıştır [17]. Olağan sağlık hizmetleri sunumunda bile çeşitli zorluklar ve riskler içinde 

görev yapan sağlık çalışanları için COVID-19 salgını gibi acil durumlar daha riskli 

olabilmektedir. Bu durumlar ikincil travma geliştirme riskini artıran ciddi stres 

reaksiyonlarına maruz kalmalarına ve TSSB yaşamalarına neden olabilmektedir. Çin‟de, 194 

şehirde 1210 katılımcıyla yapılan toplumsal tabanlı bir çalışmada halkın genel ruhsal 

belirtilerine bakıldığında öncelikli olarak anksiyete ve depresyonun öne çıktığı görülmüştür. 

Aynı çalışmada aile üyelerinin COVID-19'a yakalanmasından endişe duyanların oranı % 75.2 

olurken katılımcıların %53.8‟inde salgının orta veya ciddi düzeyde psikolojik etkileri ortaya 

çıkmıştır [26]. Pandemilerin psikososyal etkilerinin halk üzerinde bu denli yüksek olmasına 

karşın sağlık çalışanlarının daha yoğun şekilde benzer olumsuzlukları yaşaması da kaçınılmaz 

olabilecektir. COVID-19 sürecinde İtalya'da yapılan bir araştırmada hekimlerin ve 

hemşirelerin sağlık çalışanları dışındaki popülasyondan daha yüksek seviyelerde stres ve 
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endişe yaşadıkları ortaya çıkmıştır [27]. Huang ve arkadaşlarının (2020), COVID-19 

tedavisine katılan sağlık çalışanları ile yaptığı çalışmada, çalışanların %23‟ünde klinik 

anksiyete belirtilerinin, %27.4‟ünde ise TSSB belirtilerinin gelişme gösterdiği saptanmıştır 

[28].  

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları kaygı, stres, ikincil travma ve TSSB gibi olumsuzlukları 

inceleyen araştırmalarda birincil olarak hasta ve bakım süreçleri ile ilişkilere odaklanıldığı 

görülmüştür [16, 17, 19, 21, 22, 24, 28]. COVID-19 pandemisinin artarak devam ettiği 

mevcut durumda ise sağlık çalışanlarının hasta ilişkilerinden farklı olarak söz konusu sürece 

ilişkin yaklaşımları önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında artan 

ruhsal bozuklukların COVID-19 süreci ve kontrolü ile ilgili algılar arasındaki ilişkilerin 

araştırılması olacaktır.  

 

Yöntem 

Katılımcılar kar topu yöntemi ile sağlık çalışanları olarak seçildi. Öncelikle araştırmacıların 

yakın çevresindeki sağlık çalışanlarına ulaşıldı. Sağlık çalışanları hekim, hemşire ve diğer 

sağlık personeli olarak kategorize edildi. Kar topu yöntemi kullanılarak katılımcılara başka 

tanıdığı sağlık çalışanları olup olmadığı soruldu. Her seferinde katılımcılar aracılığıyla başka 

sağlık çalışanlarına ulaşılarak çalışmanın örneklemi oluşturuldu.  

Çalışma için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik 

Kurulu‟ndan 06.05.2020 tarih ve 06.05 karar nosu ile etik onay alındı. Ayrıca Sağlık 

Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformun‟dan da onay alındı. Katılımcılara çevrimiçi bir anket 

bağlantısı ile ulaşıldı ve çalışmaya başlamadan önce katılımcıların onamları çevrimiçi 

bağlantı ile alındı. Çalışma 11.05.2020-18.05.2020 tarihleri arasında yapıldı.  

Veri toplama araçları çalışmanın amacına ve verilerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi göz 

önünde bulundurularak titizlikle düzenlendi. Veri toplama sürecinde etik ilkelere özenle 

uyuldu. Veri toplama süreci çevrimiçi bağlantılarla gerçekleştirildi. Veri toplama formları 

açıklayıcı bir şekilde çevrimiçi anket sistemine yüklendi ve katılımcılar çevrimiçi anketi 

doldurmaya davet edildi. Çalışmada 1281 sağlık personeline ulaşıldı, 743 sağlık personeli 

çalışmaya katılmayı kabul etti ancak 708 çalışanın anketleri değerlendirilmeye alındı. Bunun 

nedeni ise katılımcıların 35‟inin bazı demografik bilgilerin vermemeyi tercih etmeleri ve 

ölçeklerdeki soruları yanıtlamamasıdır.  

ÇalıĢmada Kullanılan Ölçekler 

Çalışmada Sosyodemografik veri formu, İkincil Travmatik Stres Ölçeği (İTSÖ), SF-36 

Yaşam Kalitesi Ölçeği, COVID-19 Hastalık Algısı (COVID-19-HA) Ölçeği, COVID-19‟un 
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Nedenleri Algısı (COVID-19-NA) Ölçeği ve COVID-19‟un Kontrolü Algısı (COVID-19-KA) 

ölçekleri kullanıldı.  

Sosyodemografik veri formu, katılımcıların eğitim düzeyleri, çalışma koşulları ve bu 

çalışmanın amacı eğitim ve çalışma durumu göz önüne alınarak oluşturuldu. Bu formda 

katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, eğitim durumları, kronik hastalık 

durumları, psikiyatrik hastalık durumu, psikiyatrik ilaç kullanım durumu, alkol-sigara 

kullanım durumunu, meslek durumunu içeren toplam 13 sorudan oluşmaktadır.  

İkincil Travmatik Stres Ölçeği (İTSÖ) 2004 yılında Bride ve arkadaşları tarafından travma 

geçirmiş danışanlarla mesleki ilişkisi olan profesyonellerin travma sonrası stres bozukluğu 

(TSSB) belirtilerini ölçmek amacıyla 17 sorudan oluşmak üzere geliştirilmiştir [29]. Türkçeye 

uyarlamasını Yıldırım ve arkadaşları 2018 yılında yapmıştır [30]. Ölçeğin Türkçe uyarlaması 

17 maddeden ve beşli Likert tipinden oluşmaktadır. Likertler „Asla‟ (1), „Çok nadir‟ (2), „Ara 

sıra‟ (3), „Sıklıkla‟ (4) ve „Çok sık‟ (5) şeklinde değerlendirilmektedir. Ölçeğin üç alt boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla duygusal ihlal, kaçınma ve uyarılmışlıktır. Ölçeğin 

değerlendirilmesinde alınabilecek puanlar 17-85 arasındadır. Puanlar toplanarak yapılan 

değerlendirmede puan arttıkça TSSB belirtilerinin arttığı belirtilmiştir. Maddelerin 

değerlendirilmesinde TSSB belirtilerinin varlığının kabulü için katılımcının maddeleri 

değerlendirirken „Ara sıra‟ (3), „Sıklıkla‟ (4) ve „Çok sık‟ (5) şıklarını işaretlemesi 

gerekmektedir.  

SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Ware ve arkadaşları tarafından 1992 yılında yaşam kalitesini 

ölçmek amacıyla geliştirilmiştir [31]. Ölçeğin Türkçe geçerliliği 1995 tarihinde yapılmıştır 

[32]. Ölçek likert tipte olup 36 ifadeden oluşmaktadır. İfadelerin 35‟i son 4 hafta göz önünde 

bulundurularak cevaplanmakta ve değerlendirilmektedir. 1 soru ise 1 yıl içinde ki sağlık 

durumunu değerlendirmektedir. Ölçek 8 alt faktörden oluşmaktadır. Bu alt faktörler „Fiziksel 

Fonksiyon‟, „Sosyal İşlevsellik‟, „Fiziksel Rol Kısıtlamaları‟, „Emosyonel Rol Kısıtlaması‟, 

„Ruhsal Sağlık‟, „Enerji‟, „Ağrı‟ ve „Genel Sağlık Algısı‟ dan oluşmaktadır.  Puanlamalar 0 ile 

100 arasında değişmekte her alt boyut kendi içinde değerlendirilmektedir.  

COVID-19-HA, COVID-19-NA ve COVID-19-KA ölçekleri, Geniş ve arkadaşları tarafından 

2020 yılında Çırakoğlu tarafından 2011 yılında domuz gribi (H1N1) için geliştirilmiş olan 

ölçeklerden uyarlanmıştır [33].  

COVID-19-HA Ölçeği, yedi maddeden oluşmaktadır. Beşli likert yapıda olan ölçek, 

“Tehlikelilik” ve “Bulaştırıcılık” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bulunan ifadeler 

“Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)”, 

“Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde değerlendirilmektedir. Tehlikelilik olarak isimlendirilen 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-60737-0-0              www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 86 

ilk alt boyut hastalığın COVID-19 yarattığı tehlikeye ilişkin algıları ve inançları 

kapsamaktadır. Bulaşıcılık olarak isimlendirilen ikinci bileşen ise hastalığın bulaşıcılığına 

ilişkin algılarla ilgili maddelerden oluşmaktadır. Ölçeğin Tehlikelilik alt boyutundaki bazı 

maddeler ters olarak kodlanmaktadır. Ölçek alt boyutundaki madde puanlarının toplanmasıyla 

elde edilen toplam puanın o alt boyuttaki madde sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer 

elde edilir. Tehlikelilik alt boyutundaki yüksek puanlar, hastalıkla ilgili tehlikelilik algısının 

yüksek olduğunu, bulaştırıcılık alt boyutundaki yüksek puanlar ise virüsün bulaştırıcılığının 

fazla olduğu algısını gösterir. Ölçekteki alt boyutlar toplam varyansın %61,66‟sını 

açıklamaktadır. Tehlikelilik alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı 0.75, bulaştırıcılık alt 

boyutunun iç tutarlılık kat sayısı 0.64 iken tüm ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı 0.74‟tür. 

Doğrulayıcı faktör analizden elde edilen değerler (X
2
/df=2.334, GFI=0.990, AGFI=0.978, 

NFI=0.985, CFI=0.991, RMSEA=0.039, SRMR=0.026), ölçekte faktör analizi sonrasında 

ortaya çıkan alt boyutların doğruluğunu ve iyi bir uyum gösterdiğini onaylanmaktadır. 

COVID-19-HA Ölçeği‟nin madde ve alt boyutları Ek-1‟de gösterilmiştir.  

COVID-19-NA Ölçeği, on dört madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek beşli likert 

yapıdadır. Bulunan ifadeler “Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım 

(3)”, “Katılıyorum (4)”, “Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklindedir. Ölçekteki ilk alt boyut 

“Komplo” olarak isimlendirilmiştir ve hastalığın nedenlerine dair medyada da sıklıkla dile 

getirilen komplo inançlarını (biyolojik savaş, aşı satma çabaları vb.) kapsamaktadır. İkinci 

bileşen COVID-19 salgınının olası nedenleri olarak sosyal ve fiziksel çevreyi gösteren 

“Çevre” bileşenidir. Bu bileşende sağlıksız beslenme, küresel ısınma, doğal kaynakların 

kirletilmesi gibi nedenlere değinilmektedir. Son bileşen ise “İnanç” olarak isimlendirilmiştir. 

Bu bileşendeki maddeler COVID-19‟un nedeni olarak dini ve ruhsal açıklamalara olan 

algılarla ilgilidir. Örneğin salgının kaderimizde olduğu veya salgının toplumsal bozulmaya 

karşı Tanrı‟nın bir gazabı olduğu gibi inançları içerir. Ölçekte ters madde yoktur. Ölçek alt 

boyut toplam puanlarının alt boyuttaki madde sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer 

saptanır. Bu değerin yüksekliği o alt boyuttaki algının yüksekliğini gösterir. Ölçekte yer alan 

üç alt boyutun açıkladığı toplam varyans %76,90‟dır. Ölçeğin toplam cronbach alfa katsayısı 

0.88, komplo alt boyunun cronbach alfa katsayısı 0.96, çevre alt boyutunun cronbach alfa 

katsayısı 0.85 ve inanç alt boyutunun cronbach alfa katsayısı 0.90‟dır. Alt boyutlar 

doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve uyum iyiliği değerleri yeterli görülmüştür 

(X
2
/df=4.680, GFI=0.942, AGFI=0.917, NFI=0.969, CFI=0.975, RMSEA=0.065, 

SRMR=0.039). COVID-19-NA Ölçeği‟nin madde ve alt boyutları Ek-2‟de gösterilmiştir. 
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COVID-19-KA Ölçeği, on iki maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli likert yapıdadır. Bulunan 

ifadeler “Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum 

(4)”, “Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde değerlendirilmektedir. Makro kontrol, kişisel 

(mikro) kontrol ve kontrol edilebilirlik olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Makro 

kontrol; kurumsal, ulusal ya da küresel düzeyde alınan tedbirlerin etkililiğine ilişkin inançlarla 

ilgilidir. Kişisel kontrol olarak isimlendirilen ikinci alt boyut hastalığa yakalanmamak için 

alınan kişisel tedbirlerin etkililiği ile ilgilidir. Son alt boyut ise hastalığın kontrol edilebilirliği 

ile ilgili algıyı değerlendiren boyutudur. Kontrol edilebilirlik alt boyutundaki maddeler ters 

olarak puanlanmaktadır. Ölçek alt boyut maddelerinin toplam puanlarının alt boyuttaki madde 

sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer saptanmaktadır. Makro kontrol alt boyutundaki 

yüksek puanlar alınan önlemlerin yeterli olduğunu, kişisel kontrol boyutundaki yüksek puanlar kişisel 

tedbirlerle hastalığın kontrolün iyi düzeyde sağlanabileceğini ve kontrol edilebilirlik alt boyutundaki 

yüksek puanlar ise hastalığın kontrol edilebileceği inancını yansıtmaktadır. Alt boyutlar toplam 

varyansın %64,23‟ünü açıklamaktadır. Makro kontrol, kişisel kontrol ve kontrol edilebilirlik 

alt boyutlarının cronbach alfa katsayıları sırasıyla 0.83, 0.80 ve 0.78‟dir. Ölçeğin toplam 

cronbach alfa katsayısı ise 0.79‟dur. Alt boyutlar doğrulayıcı faktör analizi ile 

değerlendirilmiş ve uyum iyiliği indeksleri yeterli görülmüştür (X
2
/df= 4.729, GFI= 0.956, 

AGFI= 0.932, NFI= 0.942, CFI= 0.953, RMSEA= 0.066, SRMR= 0.051).  COVID-19-KA 

Ölçeği‟nin madde ve alt boyutları Ek-3‟de gösterilmiştir. 

 

Ġstatistiksel Analiz 

Çalışma verilerinin analizinde SPSS 23.00 programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler sayı, 

yüzde, ortalama ve standart sapma olarak ele alındı. Verilerin normalliği Kolmogrov Smirnov 

testi ile değerlendirildi ve verilerin normal dağılım gösterdiği saptandı. Sürekli değişkenler 

arasındaki ilişkiyi değerlendirmekte Pearson korelasyon testi kullanıldı. Çalışmada anlamlılık 

değeri p<0,05 olarak kabul edildi. 

 

Bulgular 

Örneklemin sosyodemografik özellikleri Tablo 1‟de gösterildi. Örneklemin yaş ortalaması 

37,22±8,54 iken, %62,9‟u (n=445) kadındı. Hemşireler örneklemin %59,9‟unu (n=424) 

oluşturuyordu. Örneklemin %71,3‟ü (n=505) evli, %55,2‟si (n=391) lise mezunu, %26,3‟ünü 

(n=186) kronik hastalık sahibi, %7,5‟i (n=53) psikiyatrik hastalık sahibi, %10,3‟ünün (n=73) 

alkol kullanımı %35,7‟sinin (n=253) sigara kullanımı vardı. 
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İkincil Travmatik Stres Ölçeği yanıtlarının dağılımı Tablo 2‟de gösterildi. Sağlık 

çalışanlarında en sık görülen ikincil travmatik stres belirtisi tedirginlik (%61,9), psikolojik 

sıkıntı (%61,7) ve fizyolojik reaktivite (%61,2) idi. Sağlık çalışanlarının %68,1‟i (n=482) 

kaçınma belirtileri, %85,2‟si (n=603) istenmeyen duygusal belirtiler ve %73‟ü (n=517) 

uyarılma belirtileri yaşamaktaydı. İTSÖ değerlendirmesine göre örneklemin %58,6‟sının 

(n=415) olası TSSB tanısı vardı.  

Uygulanan ölçekler arasındaki ilişki Tablo 3‟te gösterildi. İTSÖ toplam puanı ile COVID-19 HA 

ölçeğinin bulaştırıcılık alt boyutu (p=0,017), COVID-19 NA ölçeğinin komplo alt boyutu 

(p<0,001) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. COVID-19 KA ölçeği tüm 

alt boyutları (makro kontrol, kişisel kontrol ve kontrol edilebilirlik) ile İTSÖ toplam puanı 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardı (her biri için p<0,001). SF-36 ruh sağlığı alt 

boyutu ile COVID-19 NA ölçeğinin komplo (p=0,009) ve inanç (p=0,034) alt boyutu arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. 

 

TartıĢma 

Bu araştırma, sağlık çalışanlarında pandemi ile ilgili algılarla ikincil travma sonrası belirtiler 

arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Sağlık çalışanlarının %58,6‟sının olası bir 

ikincil travma yaşadığı saptanmıştır (Tablo 2). Sağlık çalışanlarında koronavirüs bulaştırıcılık 

algısının artması ve koronavirüsle ilgili komplo düşüncelerinin artması ikincil travma sonrası 

belirtilerinin artması ile ilişkiliydi (Tablo 3). 

Pandemi dönemlerinde en ön safta yer alan sağlık çalışanları ruhsal bozukluklar açısından risk 

altındadır. Enfeksiyonla ilgili endişe, yorgunluk hissi, iş yerinde tükenmişlik hissi ve TSSB 

sağlık çalışanlarında görülebilmektedir [34]. Daha önce görülen SARS‟ ın ortaya çıktığı 

dönemde hastalıkla ilgili algılanan tehlikelilik, belirsizlik ve kontrol edilemezlik algılarının 

bireylerin TSSB gelişme olasılığını arttırdığı bildirilmiştir [35]. Bir çalışma da SARS ve 

Ebola dönemlerinde sağlık çalışanlarının %25‟inde TSSB görüldüğü belirtilmiştir [37]. SARS 

döneminde Pekin‟de, salgının belirsizlik ve kontrol edilemezlik durumu göz önüne 

alındığında ruh sağlığını fazlasıyla etkilediği gözlemlenmiştir [35]. Ayrıca SARS ile ilgili 

korku düzeyleri, artmış sosyal izolasyon hissi ve artan iş stresi gibi durumlar travmaya bağlı 

bozukluklara yatkınlığı olan bireylerde TSSB‟ nin başlamasında etkili değişkenler olarak 

saptanmıştır [35]. Özellikle hastalığın bulaştırıcılığı temel alındığında sağlık çalışanlarında 

bulaştırıcılık risk algısı ile TSSB arasında ilişki bulunmuştur [35]. Bizim çalışmamızda da 

COVID-19 bulaştırıcılık algısının artmasıyla ikincil travmatik stres belirtilerinin arttığı 

gösterilmiştir. Bulaştırıcılık algısının fazla olması hastalığın hayatın her alanına girebilmesi 
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anlamına gelir. Yaşam güvenliğinin kaybolması ise TSSB ile yakından ilişkilidir. Geçmiş 

salgın dönemlerinde yapılan bir çalışma sonucunda SARS ve MERS döneminde sağlık 

çalışanlarının en büyük korkularından birisi enfeksiyonu aile ve arkadaşlarına bulaştırma 

korkusu olduğu belirtilmiştir [36]. COVID-19‟un bulaşıcılık hızının fazla olması ve bulaşın 

kolay olması nedeniyle sağlık çalışanlarının ruh sağlığı üzerine olumsuz etki yaratan büyük 

bir stresör olarak görülmektedir. Bu stres durumunun da sağlık çalışanlarında TSSB için 

önemli risk faktörü olduğu belirtilmiştir [34]. Bir çalışmada, sağlık çalışanlarının enfeksiyon 

kontrol önlemleri aldıklarında ruhsal sağlıklarını olumlu etkilediği belirtilmiştir [43]. 

Önceki pandemilerle karşılaştırıldığında COVID-19 pandemisi toplumla birlikte sağlık 

profesyonellerinde travmaya neden olacak etkilere sahiptir. Travmaya neden olabilecek en 

önemli etkilerden birisinin kontrol edilebilirliğin azalması olduğu bildirilmiştir [38]. SARS ve 

MERS epidemisinde enfekte olan sağlık çalışanları, hasta rolüne geçtiklerinde mesleki yaşam 

alanında hastalığa yönelik kontrol kaybı yaşadıklarını belirttiler. Ayrıca tedavi ve hastalığın 

süreçleriyle ilgili mevcut bilgi eksikliği nedeniyle kontrol kaybı yaşadıklarını bildirdiler [37]. 

Bir çalışmaya göre COVID-19 pandemisinde toplumdaki bireyler sağlık hizmetlerine 

ulaşamadıklarında hastalık üzerindeki kontrol duygusunu arttırarak güçlenme ve belirsizliği 

azaltmaya çalışmak için alternatif tıbba ve tıbbi görüşlerin desteklediği korunma yöntemlerine 

başvurmuşlardır [37]. TSSB‟ nin risk faktörleri arasında kontrol edilmez durumlara maruz 

kalmak ve bir durumu kontrol edememek ana nedenler arasında yer almaktadır [38]. Yapılan 

bir çalışmada sağlık çalışanlarının pandemi döneminde COVID-19‟ a yönelik algı ve 

tutumları ölçülmüştür [42]. Çalışanların %10‟ unda TSSB varlığı belirlenmiştir. Tedavi ve 

önlem çalışmalarında çalışanların kendileri aldıkları bireysel önlemler ile kontrol 

edilebilirlikleri artabildiği, bireysel önlemleriyle kurumlarının aldıkları önemler çalışanlarının 

%95‟inden fazlasında psikiyatrik semptomların azaltabildiği belirlenmiştir [42].  

Dünya da ve ülkemizde COVID-19 pandemisi ile ilgili birçok komplo inancı bulunmaktadır. 

Özellikle İtalya, İspanya, Amerika gibi COVID-19 pandemisinin hastalık yükü ve yayılım 

hızının fazla olduğu ülkelerde bu komplo inancının eğitim seviyesinin azlığıyla birlikte 

artabildiği belirlenmiştir [40]. Ayrıca pandemiye maruziyetinde komplo inanışını 

arttırabileceği öngörülmüştür [40-41]. Amerika‟ da yapılan bir çalışmada bireylerde komplo 

inanışının orta derece olduğu, ama bu inanışların COVID-19 hastalık algısının artışıyla 

artabileceği belirtilmiştir [40]. Sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada ankete 

katılanların %24,2 COVID-19 neden olan virüsün laboratuvarda üretildiğine dair komplo 

düşüncesine sahip olduğu belirlenmiştir. Komplo teorisine inanan sağlık çalışanlarında 
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hastalık konusunda yüksek kaygı ve strese sahip oldukları ve iş verimi ile memnuniyetinde 

düşüş yaşadıkları da belirlenmiştir [41].  

 

Sonuç 

Sağlık çalışanlarının yarısından çoğu TSSB açısından risk altındadır. COVID-19 ile ilgili 

komplo düşünceleri fazla olanlarda ve bulaştırıcılığının fazla olduğunu düşünen sağlık 

çalışanlarında TSSB belirtileri daha yüksektir. COVID-19 ile ilgili ülke ve dünya genelinde 

kontrol önlemlerinin alındığına inananlarda, kişisel tedbirlerle hastalığın engelleyebileceğini 

düşünenlerde ve salgının kontrol edilebileceğini düşünenlerde TSSB belirtileri daha az 

görülmektedir.  
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Tablolar  

Tablo 1  Örneklemin sosyodemografik özellikleri (n=708) 

Değişkenler n % 

Cinsiyet Kadın 445 62,9 

Erkek 263 37,1 

Meslek Hemşire 424 59,9 

Doktor 39 5,5 

Diğer 245 34,6 

Medeni durum Bekar 203 28,7 

Evli 505 71,3 

Eğitim durumu Lise 81 11,4 

Önlisans 109 15,4 

Lisans 391 55,2 

Lisansüstü 127 17,9 

Kronik hastalık Yok 522  73,7 

Var 186 26,3 

Psikiyatrik hastalık Yok 655 92,5 

Var 53 7,5 

Ailede psikiyatri Yok 574 81,1 

Var 134 18,9 

Psikiyatrik ilaç 

kullanımı 

Yok 595 84,0 

Var 113 16,0 

Alkol kullanımı Yok 635 89,7 

Var 73 10,3 

Sigara kullanımı Yok 455 64,3 

Var 253 35,7 
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Tablo 2 İkincil Travmatik Stres Ölçeği yanıtlarının dağılımı (n=708) 

Madde 

No 
Kaçınma Belirtileri (C kriteri) 

 Olası TSSB 

1 Duygusuzlaşma n=351 

(49,6) 

En az 3 

belirtinin 3 

puan ve 

üzerinde 

olması 

n=482 

(%68,1)  

B+C 

kriterlerinin 

ikisinin 

birden 

sağlanması 

n=463 

(%65,4) 

 

B+D 

kriterlerinin 

ikisinin 

birden 

sağlanması 

n=493 

(%69,6) 

 

 

C+D 

kriterlerinin 

ikisinin 

birden 

sağlanması 

n=463 

(%58,8) 

 

B+C+D 

kriterlerinin 

üçünün 

birden 

sağlanması  

(Olası 

TSSB) 

 

 

n=415  

(58,6) 

5 Gelecekle ilgili kaygı 

varlığı 

419 (59,2) 

7 İletişim isteğinde azalma 397 (56,1) 

9 Aktivitede azalma 396 (55,9) 

12 İnsanlardan, mekanlardan 

ve nesnelerde kaçınma  

342 (48,3) 

14 Hastalardan kaçınma 339 (47,9) 

17 Hasta isimlerini 

hatırlayamama  

315 (44,5) 

 Duygusal ihlal (Ġntrüziv) Belirtiler (B kriteri) 

2 Fizyolojik reaktivite 433 (61,2) 
En az 1 

belirtinin 3 

puan ve 

üzerinde 

olması 

n=603 

(%85,2) 

3 Hastaların travmalarını 

yeniden yaşama duygusu 

347 (49,0) 

6 Psikolojik sıkıntı 437 (61,7) 

10 Hastalar hakkında intrüziv 

düşünceler 

431 (60,9) 

13 Hastalar hakkında rahatsız 

edici rüyalar 

267 (37,7) 

 Uyarılma Belirtileri (D kriteri) 

4 Uyku problemleri 376 (53,1) En az 2 

belirtinin 3 

puan ve 

üzerinde 

olması 

n=517 

(%73,0) 

8 Tedirginlik 438 (61,9) 

11 Konsantrasyon problemleri  398 (56,2) 

15 Kolayca huzurun bozulması 414 (58,5) 

16 Kötü şeyler olacak korkusu 416 (58,8) 

 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-60737-0-0            www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 96 

Tablo 3  Uygulanan ölçeklerin arasındaki ilişki 

 

İTSÖ 

SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 

Fiziksel 

Fonksiyon 

Fiziksel 

Güçlülük 

Emosyonel 

Güçlülük 
Ruh Sağlığı 

COVID-19 ile 

ilişkili algı ve 

tutum ölçekleri 

r p r p r p r p r p 

HA 
Tehlikelilik -0,058 0,126 0,062 0,100 0,066 0,080 0,031 0,431 0,101** 0,007 

Bulaştırıcılık 0,090* 0,017 0,035 0,358 -0,021 0,575 0,008 0,834 0,006 0,868 

NA 

Komplo 0,149** 0,000 -0,050 0,184 -0,077* 0,042 -0,085* 0,023 -0,098** 0,009 

Çevre 0,093* 0,014 -0,016 0,669 -0,109** 0,004 -0,098** 0,009 -0,072 0,054 

İnanç 0,029 0,434 -0,028 0,454 -0,054 0,148 -0,076* 0,044 -0,080* 0,034 

KA 

Makro -0,154** 0,000 0,090* 0,017 0,075* 0,047 0,104** 0,006 0,187** 0,000 

Kişisel -0,151** 0,000 0,137** 0,000 0,101** 0,007 0,093* 0,013 0,262** 0,000 

Kontrol 

Edilebilirlik 

-0,149** 0,000 0,074* 0,048 0,079* 0,036 0,112** 0,003 0,169** 0,000 

 

HA: COVID-19 Hastalık Algısı  

NA: COVID-19'un Nedenleri Algısı  

KA: COVID-19'un Kontrolü Algısı 
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Ekler 

Ek-1 COVID-19 Hastalık Algısı Ölçeği  

Ölçek Alt 

Boyut 
Madde 

Faktör Analizi ve 

Güvenilirlik 

Tehlikelilik  

Bu hastalık söylendiği kadar tehlikeli değil. (T) 
BulaĢtırıcılık alt boyutu 

Özdeğer=2,976 

Varyans=42,516 

Cronbach alfa=0,75 

Tehlikelilik alt boyutu 

Özdeğer= 1,340 

Varyans=19,148 

Cronbach alfa=0,64 

Medya salgını abartıyor. (T) 

Virüs ölümcül bir hastalığa neden olmaktadır. 

Bulaştırıcılık  

Bu hastalık herkese bulaşabilir. 

Kolayca bulaşan bir hastalıktır. 

Hastalığın kadınlara ve erkeklere bulaşma 

olasılığı benzerdir. 

Virüs kargo veya alışveriş ürünlerinden 

bulaşabilir. 

T: Ters Madde  

Toplam Ölçek değerleri; Varyans = 61.664, Cronbach alfa = 0.74 
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Ek-2 COVID-19‟un Nedenleri Ölçeği  

Ölçek 

Alt 

Boyut 

Madde 
Faktör Analizi ve 

Güvenilirlik 

Komplo 

Bu hastalık gelişmiş ülkelerin ortaya koyduğu politik bir 

oyundur. 

Komplo alt 

boyutu 

Özdeğer= 5,948 

Varyans= 42,487 

Cronbach alfa=0,96 

Çevre alt boyutu 

Özdeğer= 2,749 

Varyans= 19,638 

Cronbach alfa=0,85 

Ġnanç alt boyutu 

Özdeğer= 2,069 

Varyans= 14,781 

 

Bu salgının nedeni gelişmiş ülkelerin ilaç ve aşı satma 

çabasıdır. 

Bu virüs ekonomik sisteme katkı sağlamak için bilinçli 

olarak yayıldı. 

Bu hastalık biyolojik bir silah olarak üretildi. 

Bu salgın büyük bir deneyin parçasıdır. 

Bu hastalığın nedeni ekonomik krizdir. 

Çevre 

Çevre kirliliği hastalığın önemli nedenlerinden biridir.  

Salgının nedenlerinden biri su kaynaklarının kirlenmesidir. 

Bu hastalık sağlıksız yaşam tarzının bir sonucudur. 

Küresel ısınma salgının nedenlerinden bir tanesidir. 

Bu tür salgınlar tabiatın dengesini kurması çabasıdır. 

İnanç 

Bu tür salgınlar toplumun dinden uzaklaşmasına karşı 

Tanrının verdiği bir cezadır. 

Bu salgın toplumsal bozulmaya karşı Tanrının bir gazabıdır.  

Bu salgın kaderimizde var.  

 

Toplam Ölçek değerleri; Varyans =76.906, Cronbach alfa = 0.88 
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Ek-3 COVID-19‟un Kontrolü Algısı Ölçeği  

Ölçek Alt 

Boyut 
Madde 

Faktör Analizi ve 

Güvenilirlik 

Makro 

Kontrol  

Ülkemizdeki önleyici çalışmalar yeterlidir 

Makro Kontrol alt 

boyutu 

Özdeğer= 3,877 

Varyans= 32,308 

Cronbach alfa=0,83 

KiĢisel Kontrol alt 

boyutu 

Özdeğer= 2,224 

Varyans= 18,532 

Cronbach alfa=0,80 

Kontrol 

edilebilirlik alt 

boyutu 

Özdeğer= 1,608 

Varyans= 13,339 

Cronbach alfa=0,78 

Hastalığın yayılmasını durdurmak için yapılanlar 

yeterlidir 

Hastalıkla mücadele için sağlık kurumlarının yaptığı 

çalışmalar yeterlidir 

Dünyadaki önleyici çalışmalar yeterlidir 

Kişisel 

Kontrol 

Kişisel temizliğime dikkat edersem hastalık bana 

bulaşmaz. 

Beslenmeme dikkat edersem bu hastalık beni etkilemez 

Hastalıktan kişisel tedbirler alarak korunmak 

mümkündür 

Salgını durdurmak için herkesin ellerini sıkça yıkaması 

yeterli olur 

Kontrol 

Edilebilirlik 

Hastalığa yakalanmak kişinin kendi elinde değildir. (T) 

Görmediğin bir virüsten kaçınmak mümkün değildir. (T) 

Ne kadar önlem alınırsa alınsın hastalığın bulaşmasını 

engelleyemeyebiliriz. (T) 

Alacağım kişisel tedbirler hastalıktan korunmam için 

yetersiz kalır. (T) 

T: Ters Madde 

Toplam Ölçek değerleri; Varyans = 64.238, Cronbach alfa = 0.79 

 

 

 


