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ÖNSÖZ 

Bu proje Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK (Proje No: 216M448) tarafından 

desteklenen bir ikili iş birliği projesidir. Proje ortakları Türkiye’den Konya Teknik Üniversitesi 

İngiltere’den ise Durham Üniversitesidir. Öncelikle, projenin tamamlanması için gerekli olan 

ekonomik desteği sağladığından dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederim. Proje boyunca çok 

verimli bir akademik iş birliği ortamı sağlayan ve her konuda ekibimize destek olan Durham 

Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jas Pal BADYAL’a teşekkür ederim. 

Ayrıca, deney düzeneğinin kurulmasındaki ve teknik sorunların giderilmesindeki özverili 

çalışmalarından dolayı Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

uzman personeline teşekkür ederim. CVD sisteminin revize edilmesindeki katkıları, 

kalibrasyon, kaplama, test ve karakterizasyon aşamalarındaki özverili çalışmalarından dolayı 

projede bursiyer olarak görev alan yüksek lisans öğrencileri Sn. Hilal TESTİCİ, Sn. Furkan 

TURGUT ve doktora öğrencisi Sn. Büşra Şimşek’e ve değerli yorum ve tecrübelerini bütün 

çalışma boyunca bizlerle paylaşan Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. 

Hatice Türk DAĞI ve Doç. Dr. Bahadır ÖZTÜRK’e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca yapılan 

deneysel çalışmalara büyük katkı sağlayan Dr. Mehmet GÜRSOY ile doktora öğrencileri 

Duygu YANARDAĞ, Emine SEVGİLİ ve Emre ÇITAK’a teşekkür ederim. Son olarak proje 

kapsamında gerçekleştirilen biyobenzetim çalışmalarında kullanılmak üzere Bradyporus 

gocmeni yumurtalarını temin eden Aksaray Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 

bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat KAYA’ya teşekkür ederim. 

TÜBİTAK 216M448 No’lu proje çalışmaları süresince 4 Ekim 2019 tarihinde Konya’da,  29 

Mart 2019 tarihinde Durham’da çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda projenin Türkiye 

tarafı olarak “New Antibacterial Coatings by iCVD” ve “Antibacterial Coatings in Turkey” 

başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiştir.  Çalışmalarımızla bir adet “Vapor Deposition of 

Quaternary Ammonium Methacrylate Polymers with High Antimicrobial Activity: Synthetic 

route, toxicity assessment and durability analysis” başlıklı makale “Colloids&Surfaces:A” 

dergisine; ve bir adet “Bioinspired Contact-Killing Antibacterial Surface Based on the 

Grasshopper Bradyporus (Callimenus) Gocmeni Eggshell  ” başlıklı makale “Bioinspration& 

Biomimetics” dergisine incelenmek için sunulmuştur.  
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ÖZET 

Bu çalışmada kuaterner amonyum fonksiyonel grubu içeren polimerik ince filmler başlatıcılı 

kimyasal buhar biriktirme (iCVD) tekniği ile farklı alttaşlar üzerinde sentezlenmiştir. iCVD 

tekniğinde başlatıcı olarak ter bütil peroksit kullanarak poli(dietilaminoetil metakrilat) 

(PDEAEMA) homopolimer ve poli(dietilaminoetil metakrilat-ko-vinilbenzil klorür) (P 

(DEAEMA-VBC)) kopolimer kaplamaları yapılmıştır.   

FTIR ve XPS analizleri yapılarak, reaktör girişindeki monomer besleme akış hızı oranlarının 

değişimi ile kaplanan filmlerin kimyasal yapılarının ayarlanabildiği gösterilmiştir. Kopolimer 

içerisindeki DEAEMA monomerinden kanaklanan tersiyer amin fonksiyonel grubu 

antibakteriyel aktivite için gereklidir. PDEAEMA homopolimeri oksijen plazma muamelesi ile 

kuru bir şekilde protonlanabilmiştir. Diğer yandan P(DEAEMA-VBC) kopolimeri ilave bir 

protonlama aşamasına ihtiyaç duymamıştır çünkü polimerin tersiyer amin grubu, VBC 

yapısındaki klor fonksiyonelliği tarafından kolayca protonlanabilmektedir. Hem homo hem de 

ko-polimerler, kaplanan polimerdeki protonlanmış azot atomlarının yoğunluğuna bağlı olarak 

cam, PET levha ve kumaş olmak üzere üç farklı alttaş üzerinde yüksek antibakteriyel aktivite 

göstermiştir Scotch bantı soyma testi uygulanmış ve neticesinde kopolimer filmlerin yapışma 

ve dayanıklılığının homopolimer filme göre üstün olduğu doğrulanmıştır. En dayanıklı olarak 

belirlenen kopolimer film gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı çok yüksek log 

eksiltme değeri (> 3) göstermiştir. Hücre canlılığı analizine neticesinde bu çalışmada iCVD ile 

kaplanan antibakteriyel filmlerin toksik olmadığı kanıtlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde bir çekirge türü olan Bradyporus (Callimenus) göçmeninin 

yumurta kabuğundan esinlenerek biyobenzetim ile antibakteriyel yüzey tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, yumuşak litografi yöntemiyle yumurta kabuğu yapılarına 

benzer nano/mikro yapılı esnek yüzeyler üretilmiştir. Daha sonra, üretilen yüzey yapıları 

iCVD tekniği kullanılarak antibakteriyel ince film ile kaplanmıştır. Elde edilen kopyalar, bakteri 

popülasyonunda 7 log eksiltme değerine kadar ulaşan antibakteriyel aktivite ve oldukça 

yüksek su iticilik göstermiştir. 

Proje yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında “antibakteriyel.ktun.edu.tr” web sitesi yayınlamış 

olup, burada proje kapsamında hazırlanan “Antibakteriyel Yüzeyler Durum Raporları” 

yayınlanmıştır. Ayrıca, antibakteriyel yüzeylerin öneminin anlatıldığı projede görev alan 

öğrenciler tarafından hazırlanan videolar “Functional Surfaces” youtube kanalında 

yayınlanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylara ait bilgi ve görseller ile; proje 

yaygınlaştırma faaliyetlerine ait diğer çalışmaların detayları da proje web sitesine eklenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, kuaterner amonyum, polimer, iCVD, Bradyporus 

(Callimenus) gocmeni, biyobenzetim 
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ABSTRACT 

In this study, initiated chemical vapor deposition (iCVD) of quaternary ammonium polymers 

on different substrates was reported.  iCVD technique was able to deposit 

poly(diethylaminoethyl methacrylate) (PDEAEMA) homopolymer and poly(diethyl aminoethyl 

methacrylate-co-vinylbenzyl chloride) (P(DEAEMA-VBC)) copolymer from the corresponding 

monomers by using tert-butyl peroxide as an initiator. The variation of monomer feed ratios 

allowed control over film structure, in which tertiary amine group of DEAEMA is a key 

functionality behind the antibacterial activity, as verified after FTIR and XPS analyses. The 

PDEAEMA homopolymer could be protonated in a dry manner using an oxygen plasma 

treatment. P(DEAEMA-VBC) copolymer, on the other hand, did not need an extra 

protonation step, since the tertiary amine group of the polymer could be readily protonated by 

the chlorine moiety of the VBC unit. Both homo and co-polymers presented high antibacterial 

activities on three different substrates, namely glass, PET sheet, and fabric, which depended 

on the intensity of protonated nitrogen atoms in the as-deposited polymer. The adhesion and 

durability of the copolymer films were superior with respect to the homopolymer film, which 

was verified after a scotch band peeling test. The most durable copolymer film represented 

very high log-reduction values ( 3) against gram-negative and gram-positive bacteria. 

Based on the cell viability analysis, antibacterial films deposited by iCVD in this study were 

found to be non-toxic. 

In the second part of the study a bioinspired contact-killing antibacterial surface based on the 

grasshopper Bradyporus (Callimenus) gocmeni eggshell was designed. For this purpose, 

nano/microstructured flexible surfaces similar to eggshell structures were produced with soft 

lithography method. Then, produced surface structures were coated with antibacterial thin 

film using all-dry initiated chemical vapor deposition (iCVD) process. Obtained replicas 

achieved up to a 7-log reduction in bacterial population and showed high hydrophobicity. 

Within the scope of project dissemination activities, "antibacterial.ktun.edu.tr" website has 

been published and "Antibacterial Surfaces Status Reports" prepared within the scope of the 

project have been published there. In addition, the videos prepared by the students involved 

in the project, where the importance of antibacterial surfaces are explained, were published 

on the "Functional Surfaces" YouTube channel. The details of other works related to project 

dissemination activities including the information and visuals of the workshops held within the 

scope of the project are also added to the project website. 

Keywords: Antibacterial, quaternary ammonium, polymer, iCVD, Bradyporus (Callimenus) 

gocmeni, biomimicry 
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1. GİRİŞ 

Antibakteriyel ajanların aşırı ve yanlış kullanımları, dünya genelinde halk sağlığını tehdit 

eden en büyük tehditlerden biri olan antimikrobiyal direncin (AMR) gelişmesine yol 

açmaktadır. AMR bakteri popülasyonunun büyüme hızı, kullanılabilir antibiyotik sayısından 

daha yüksek olduğundan bakteriyel enfekte hastaların tedavisi gittikçe zorlaşmaktadır (Lode, 

2009; Gonzales ve Maisch, 2010; Tiller, 2010). Birleşik Krallık hükümeti tarafından 

yayınlanan bir rapora göre, AMR sorunu çözülmediği taktirde, 2050 yılına kadar her yıl 

yaklaşık 10 milyondan daha fazla insanın AMR nedeniyle öleceği ön görülmektedir (O’neill, 

2014; Jatana ve ark., 2018). Ayrıca, AMR bakteri ile enfekte olmuş hastaların tedavisi, daha 

uzun hastane yatış süreleri, ilave hastane ve ilaç masrafları nedeniyle, dirençsiz enfeksiyonu 

olan hastaların tedavisinden daha masraflıdır (Cosgrove, 2006; Schwaber ve ark., 2006; 

ECDC, 2009). AMR'nin aşılmasıyla ilişkili ekonomik yükün, 2017 yılı Dünya Bankası raporu 

verilerine göre, GSYİH'da yıllık bazda%3,8’e varan azalmaya neden olacağı tahmin 

edilmektedir (Adeyi ve ark., 2017). 

Antibiyotik kullanımı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en geleneksel yöntemdir; bununla 

birlikte, antibiyotiklerin kendileri, yukarıda belirtilen aşırı ve yanlış kullanımı nedeniyle AMR 

gelişimi gibi sorunlara neden olabilmektedir. Enfeksiyonun yayılması çoğunlukla insanların 

sıklıkla temas ettiği yüzeyler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüzeylerin 

antibakteriyel filmle kaplanması, bakteriyel enfeksiyonların önlenmesiyle bakteri ile bulaşan 

hastalıklara karşı savaşmak için iyi bir strateji olarak kabul edilebilir. Antibakteriyel kaplama 

üç ana grup altında toplanabilir: yapışma önleyici yüzeyler, liç olan antibakteriyel maddelerle 

işlem görmüş yüzeyler ve temasla öldürücü yüzeyler (Cloutier ve ark., 2015). Yapışma 

önleyici yüzeyin antibakteriyel mekanizması, onları öldürmek yerine bakterilerin yüzeye 

tutunmasını engellemeye dayanmaktadır. Bu amaçla, yüzey ve bakteriler arasındaki 

yapışmayı azaltmak için genellikle düşük yüzey enerjili kaplamalar yapılmaktadır (Tripathy ve 

ark., 2018). Yapışma önleyici yüzeyler bakterileri öldürmez, bu nedenle mevcut bakteriler 

hala diğer yüzeylere tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu söz konusu yöntemin en 

büyük dezavantajıdır. 

Liç olan antibakteriyel maddelerle işlem görmüş yüzeylerde, bakteri hücre duvarlarına zarar 

vererek veya tahrip ederek bakterileri öldürmek için kapsüllenmiş maddeleri salmaktadır. 

Metal, metal tuzları, kuaterner amonyum tuzları ve triklosan, antibakteriyel maddeler olarak 

yaygın şekilde kullanılır (Lee ve ark., 2011; Santo ve ark., 2011; Zhang ve ark., 2013; Emam 

ve ark., 2014; Manna ve ark., 2016; Raghavendra ve ark., 2016). Liç mekanizması, sınırlı 

kaynağı nedeniyle doğal olarak uzun vadeli sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Ayrıca, liç 

olan ajanlar aynı zamanda AMR’nin artmasındaki en önemli nedenlerinden biridir (Silver, 



 2 

2003). Leaching ajanlar, doğada ve memeli hayvanlarda birikim suratiyle zarar 

verebilmektedir (Stratton ve ark., 2009; Lemire ve ark., 2013; Zhang ve ark., 2015). Tüm bu 

nedenlerden dolayı, tekstil endüstrisi gibi bazı endüstriyel uygulamalarda bu tarz leaching 

ajanlarının kullanımı sınırlandırılmıştır (Lemire ve ark., 2013; He ve ark., 2017). 

Temasla öldürücü yüzeylerde, antibakteriyel yapılar kovalent bağlarla yüzeye tutunurlar. 

Temasla öldürücü yüzeyler, çevreye salınmadan ve yüzeyle temas eden bakterileri 

öldürürler. Temasla öldürücü yüzeyler, leaching antibakteriyel yüzeylerde olduğu gibi 

bakteriyel dirence katkıda bulunmaz. Temasla öldürücü yüzeylerin avantajlarını dikkate 

aldığımızda, bu mekanizmanın bakterilere karşı savaşmak için iyi bir yaklaşım olduğu 

söylenebilir. 

Bu çalışmada, başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme (iCVD) tekniği ile temasla öldürücü 

antimikrobiyal yüzeyler üretilmiştir.  

Proje kapsamında hem homo hem de kopolimer antibakteriyel filmler cam, PET ve kumaş 

gibi yaygın kullanılan 3 farklı malzemenin yüzeyleri kaplanmıştır. İnce filmlerin sadece 

antibakteriyel performansı değil, aynı zamanda ince filmlerin günlük yaşam uygulamaları için 

arzu edilen filmlerin dayanıklılığı ve toksisitesi de araştırılmıştır. Optimum iCVD kaplama 

parametreleri belirlenmiştir. 

 

1.1. Biyobenzetim ile Antibakteriyel Yüzeyler 

 

Yaşamın başlangıcından beri, tek hücreli canlılardan bitkilere ve hayvanlara kadar her türlü 

canlı organizma, yaşamları için çevrelerine uyum sağlamıştır. Doğa, detaylı deneme yanılma 

süreçleri neticesinde, test edilmiş ve kanıtlanmış sürdürülebilir biyolojik fonksiyonları olan çok 

sayıda olağanüstü canlı organizmaya ev sahipliği yapmaktadır. Milyonlarca yıl süren uzun 

adaptasyon sürecinin bir sonucu olarak, organizmalar kendilerini sınırlı kaynaklar için daha 

iyi rekabet edebilecek, avcılarına karşı kendilerini savunacak ve daha uzun yaşayacakları 

etkileyici özellikler geliştirmiştir. Bu nedenle, biyolojik sistemlerin kopyalanması veya taklit 

edilmesi, istenen yüksek teknoloji malzemelerini üretmek için etkili bir yoldur. Bu yaklaşıma 

biyobenzetim denmektedir. Literatürde, doğal malzemeleri taklit etmeye dayanan birçok 

çalışma mevcuttur (Mauchauffé ve ark., 2014; Hu ve ark., 2017; Li ve ark., 2018; Ritchie ve 

ark., 2019). Doğa, antibakteriyel yüzeylerin tasarımında da çeşitli canlılarla, araştırmacalara 

ilham kaynağı olmuştur. Biyomimetik yaklaşımı kullanarak araştırmacılar, antibakteriyel 

yüzeylerin üretimi için çeşitli bitki ve hayvanlardan yola çıkarak çeşitli replikalar üretmeyi 

başarmışlardır (Gürsoy ve Karaman, 2017). 
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Doğal organizma yüzeylerinin antibakteriyel mekanizması temel olarak iki ana kategoriye 

ayrılabilir: yapışma önleyici yüzeyler ve temasla öldürücü yüzeyler (Tripathy ve ark., 2017). 

Yapışma önleyici yüzeyleri olan canlılar, bakterileri yüzeylerinden iter, böylece yüzeylerinde 

bakteri olmayan bir alan yaratırlar. Yapışma önleyici yüzeylerin en önemli dezavantajı, 

bakterileri öldürememeleridir, bu yüzden mevcut bakteriler hala diğer canlılar için bir tehdit 

oluşturabilmektedir. Öte yandan, temasla öldürücü yüzeyler bakterileri öldürür. Bu yüzeylerin 

bakterisit etkileri, nanoyapılara ve/veya antibakteriyel peptide bağlıdır. Bazı karasal 

omurgasızların yumurta kabuğu, temasla öldüren doğal yüzeylere iyi bir örnektir (Makover ve 

ark., 2019). Yumurtalar dışarıdan gelebilecek zararlı mikroorganizmalara karşı kendilerini bu 

şekilde savunabilmektedir. Daha önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında, mayt, 

sivrisinek ve sinek gibi çeşitli eklembacaklıların, nano/mikro yapıya sahip yumurta kabuk 

yüzeylerine sahip olduğu bilinmektedir (Hinton, 1967; Sukontason ve ark., 2006; Baker, 

2012). 

Nano / mikro yapılı yüzeylerin ve antibakteriyel peptitlerin kombinasyonu, omurgasızların 

yumurta kabuklarının başarılı bakteri öldürücü performanslarının nedeni olabilir. Bu proje 

kapsamında, Ağustos ve Eylül aylarında toprakta yumurta bırakan orta Anadolu'da yaşayan 

çekirge “Bradyporus (Callimenus) göçmeni” nin (Ünal, 2017) yumurta kabuğundan 

esinlenerek antibakteriyel ince film kaplı nano/mikro yapılı yüzeyler tasarlanmıştır. 

Bugüne kadar, doğal yüzeyleri taklit etmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar 

arasında litografi, doğal yüzey yapılarının kopyalanmasında kullanılan en başarılı 

yöntemlerden birisidir. Bu amaçla, nano baskı litografi, e-ışın litografi, X-ışını litografi ve 

yumuşak litografi gibi çeşitli litografi işlemleri kullanılmıştır (Bruk ve ark., 2016; Sharma ve 

ark., 2018; Jiang ve ark., 2019; Park ve ark., 2019). Yumuşak litografi yöntemi kolayca 

uygulanabilmesi ve genellikle herhangi bir özel ve pahalı ekipman gerektirmemesinden 

dolayı diğer yöntemler arasında daha basit ve daha uygun fiyatlı bir seçenek haline 

gelmektedir. Yumuşak litografi kullanmanın bir diğer önemli avantajı, kalıpların tekrar 

kullanılabiliyor olmasıdır. Poli (metilmetakrilat) (PMMA) ve poli (dimetilsiloksan) (PDMS), 

desen aktarımı için yumuşak litografi yönteminde yaygın olarak kullanılır. PMMA'dan daha 

pahalı olmasına rağmen, bu çalışmada daha esnek yapısı nedeniyle PDMS kullanılmıştır 

(Wang ve ark., 2017b). Birçok son ürün veya uygulama için, sadece nano/mikro yapılı yüzey 

topografyası tek başına yetersizdir. Ayrıca yüzeylerin fonksiyonelleştirilmesi gerekmektedir. 

Nano/mikro yapılı yüzeylerin bozunmadan, yüzeylerin fonksiyonelleştirilmesi çok önemlidir. 

Fonksiyonelleştirilme işlemleri genellikle iki ana türe ayrılır: ıslak metod ve kuru metod 

(Karaman ve ark., 2017). Islak metotda, güçlü sıvı yüzey gerilim kuvveti, öncül sıvı 

kimyasalların nano/mikro yapılı yüzeylerdeki küçük boşluklara girmesini önleyebilmektedir. 

Bu nedenle, üç boyutlu karmaşık geometriye sahip yüzeylerin girinitli kısımlarına homojen bir 
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şekilde çözücü transferi zor olabilmektedir. Öte yandan, kuru yöntemler buhar fazında 

gerçekleşmesi nedeniyle, doğası itibariyle substrat yüzey morfolojisini değiştirmeden 

mükemmel bir kaplama sağlayabilmektedir. Şu ana kadar, gaz fazı tekniği olan CVD 

yöntemi, çeşitli nano / mikropartiküllerin ve pürüzlü yüzeylerin fonksiyonelleştirilmesinde 

başarıyla uygulanmıştır (Lau ve Gleason, 2007; Alf ve ark., 2011; Gürsoy ve Karaman, 2016; 

2018; Çıtak ve ark., 2019; Gürsoy ve ark., 2019). 

 

1.2. Bakteriler: Bakteri Çeşitleri ve Enfeksiyon 

Bakteriler, gözle görülemeyen ancak mikroskopla izlenebilen canlı organizmalardır. Bakteriler 

her yerde bulunabilir ve her yerde yaşayabilirler. 5˚C ile 63 ˚C sıcaklık aralığı bakterilerin 

yaşaması ve üremesi için uygundur. Sadece bir bakteriden 7 saatte 2 milyon, 12 saatte ise 

bir milyon yeni bakteri oluşur. Bakterilerin üremesi için 4 temel etken vardır. Bunlar; uygun 

sıcaklık, yeterli nem, yeterli süre ve uygun pH aralığıdır. Bu koşullar sağlandığında bakteriler 

hızla ürerler . 

Bakteriler gram-pozitif ve gram-negatif olmak üzere ikiye ayrılır. Gram-negatif 

bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. 

Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra mavi renk veren bakterilerdir. Bu iki bakteri 

grubu arasındaki fark hücre duvarı yapısından kaynaklanmaktadır. Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Stenotrophomonas 

maltophilia gram negatif bakterilerdir. Gram pozitif bakterilere ise Streptococcus spp. 

Enterococcus spp. örnek gösterilebilir (Wenzel, 1949). 

Gram negatif ve gram pozitif bakteriler uygulanan antibiyotik tedavisine karşı direnç 

gösterebilirler. Antibiyotik direnci küreselleşmiş bir sorun olup özellikle hastane 

enfeksiyonlarında tedaviyi zorlaştıran ve mortalite oranını arttıran bir etken haline gelmiştir. 

Yüksek düzeyde direnç gösteren bakteri suşlarına son zamanlarda daha çok 

rastlanmaktadır. Hastanelerde oluşan enfeksiyonların %20-25’i yoğun bakım ünitelerinde 

gözlemlenmektedir (Ulusoy ve ark., 2003; Beşirbellioğlu, 2010). 

Uygun koşul ve sürelerde üreyerek hastalık yapan bakterilere patojen(zararlı) bakteriler 

denir. Bu bakteriler gastrit ve ülsere neden olan Helicobacter pylori; kirli sulardan ve hijyenik 

olmayan besinlerden bulaşan ve tifo hastalığına neden olan Salmonella typhi; tüberküloz 

(verem) hastalığına sebep olan Mycobacterium tuberculosis; gıda zehirlenmesine sebep olan 

Campylobacter; ishal, ateş ve kusmaya sebep olan besin zehirlenmelerinde ortaya çıkan 

Salmonelle gibi zararlı ve hastalık yapıcı bakteriler vardır. 

İnsanda kan içerisinde bulunan bazı bakteriler, vücudun her bölgesine ulaşarak zararlı 

bakteriler ile savaşmaktadır. Bu bakterilere yararlı bakteriler denir. Benzer şekilde insan kalın 
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bağırsağında yaşayan ve K ve B vitaminlerini üreten bakteriler yararlı bakteriler olarak 

nitelendirilmektedir. Ayrıca vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olan, sütten 

yoğurt yapımında görev alan bakteriler de yararlı bakteriler olarak sınıflandırılabilir (Bilici ve 

ark., 2006; Özden ve ark., 2006). 

Bakterilerin antibiyotiklere karşı gösterdikleri direnç gün geçtikçe artmaktadır. Bu 

engelleyebilmek için yeni alternatif yollar aranmaktadır. Son zamanlarda yapılan 

araştırmalarda, doğal bitkisel bileşenler, bitki ekstraktları ve nanopartiküller antibiyotik 

direncini engellemek için popüler hale gelmiştir. 

Gümüş nanopartikülleri, antibakteriyel ve dezenfekte etme özelliğinden ve biyosensör 

uygulamalarındaki başarılı sonuçlarından dolayı çokça kullanılmaktadır ve çeşitli yöntemlerle 

üretimi yapılmaktadır. Nano gümüş ve kolloidal gümüş, antibakteriyel özellikleri ve 

bakterilerin zamanla antimikrobiyal ajanlara karşı geliştirebildikleri direnci gümüşe karşı 

geliştiremediklerinden dolayı, uzun zamandır bilim insanlarının ilgi alanına girmektedir. Nano 

gümüş partikülleri; bakteri ve mikroorganizmaların hücre duvarı ve hücre zarından geçerek 

bakteri ve mikroorganizmanın DNA’sını inhibe eder ve çoğalan mikroorganizmaların üremesi 

engellenir. Nanopartiküllerin antibakteriyel etkilerini gösterebilmeleri için, bakteriyel hücrelerle 

temas halinde olmaları gerekir. Nanopartiküller, elektrostatik çekim, Van der Waals 

kuvvetleri, reseptör ligand ve hidrofobik etkileşimler ile bakterilere temas ederler. NP’ler 

bakterilere temas ettikten sonra, bakteri zarını geçerler ve hücre zarının şeklini, işlevini 

bozarlar. Daha sonra, nanopartiküller, oksidatif strese, heterojen değişikliklere, bozulmuş 

hücre zarı geçirgenliğinin yol açtığı elektrolit denge bozukluklarına, ve DNA, lizozomlar, 

ribozomlar ve enzimler gibi bakterilerin hücresel temel bileşenleri ile etkileşime girerek de 

enzim inhibisyonuna ve protein deaktivasyonuna sebep olurlar (KIRMUSAOĞLU ve 

CANSIZ). 

 

1.3. Antibakteriyel Yüzeyler ve Kaplamalar 

“Sağlık Teknolojileri”, Katip Çelebi ‐ Newton İkili İşbirliği Çağrısı için listelenen tematik öncelik 

alanlarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezleri’nin verilerine göre sadece ABD’de her yıl iki milyondan fazla insan antibiyotiklere 

dirençli enfeksiyonlara maruz kalmakta, bu da en az 23,000 ölüme yol açıp 20 milyar doları 

aşırı sağlık harcamasına neden olmaktadır. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 

raporlarına göre ise Avrupa’da yaşayan yaklaşık 4 milyon kişinin sağlık sektörü kaynaklı 

bakteriyel enfeksiyona maruz kaldığı tahmin edilmektedir (Cloete, 2003). Türkiye İstatistik 

Kurumu'na göre, 0-6 yaş arası çocuklarda görülen sağlık sorunlarının yaklaşık %75'i bulaşıcı 

hastalıklarla ilgilidir. Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için antibiyotik kullanımı yaygındır. Ancak, 
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hastalar bu tür ilaçlara yüksek oranda maruz kaldıklarında, antimikrobiyal direnç gelişebilir, 

bunun sonucunda ilaçlar etkisiz hale gelir ve enfeksiyonlar vücutta kalır sonuç olarak 

diğerlerine yayılma riskini arttırır. Dirençli enfeksiyonu olan hastalar için sağlık hizmeti 

maliyeti; uzun hastalık süresi, ek testler ve daha pahalı ilaçların kullanımı nedeniyle, 

dirençsiz enfeksiyonu olan hastalara kıyasla daha yüksektir (Saif ve ark., 2008). En sık 

enfeksiyon, insanlar, hayvanlar ve çevre ile temas eden yüzeyler, ara yüzler ve malzemeler 

(tıbbi cihazlar, giysiler, koruyucu giysiler vb.) yoluyla bulaşır. Toplumsal ve sağlık hizmeti 

ortamlarında kullanılmak üzere akıllı antibakteriyel yüzeylerin ve kaplamaların geliştirilmesi, 

antimikrobiyal direncin yayılmasını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir. 

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar küresel bir sorundur ve ülkeleri ayıran sınırlar boyunca hızlı 

bir şekilde yayılabilirler. Bu tür enfeksiyonlar insan teması olan yüzeyler (tıbbi cihazlar, 

sargılar, koruyucu giysiler, cerrahi aletler, cep telefonları vb.) yoluyla bulaşır. Hastaya 

ulaşmadan önce bu tür enfeksiyonlara neden olan zararlı bakterileri yok etmek için zararlı 

etkileri olmayan stratejileri geliştirmek oldukça önemlidir. Antimikrobiyal yüzeyler ile zararlı 

organizmalara karşı evler, hastaneler, restoranlar ya da laboratuvar gibi mekanlar daha 

güvenli hale gelir. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli (E. 

coli), Salmonella vb. bakterilerin yayılmasını önlemek için antimikrobiyal yüzeyler kullanılabilir 

(Tsuchiya ve ark., 2012). Bu nedenle, sosyal ve sağlık uygulamaları için akıllı antibakteriyel 

yüzeyler ve nano kaplamalar, antimikrobiyal direncin yayılmasını önemli ölçüde azaltmaya ve 

antibiyotik kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir. 

Mevcut antimikrobiyal yüzey kaplamaları, bakterilerin yüzeylere yapışmasını önleyen bir 

kaplamaya veya yüzeyle tamas sırasında bakterileri öldüren bakterisidal kaplama 

stratejilerine dayanır.  

Yapışma Önleyici (Anti‐Adhesive): Son zamanlarda süper hidrofobik yüzeyler aracılığı ile 

yapışma önleyici yüzey tasarımları yaygın olup polimer zincirlerinin veya hidrojellerin 

kullanıldığı stratejiler de popülerdir. 

Bakteriyel Öldürme (Bacterial Killing): Nanopartiküller, kuaterner amonyum bileşikleri, 

gümüş, bakır, çinko oksit, zirkonyum, titanyum dioksit ve çinko omadin kullanılarak bakteriyel 

öldürme gerçekleştirilebildiği gibi aynı zamanda doğrudan bağlı antimikrobiyal peptitler, 

antibiyotikler, kitosan veya enzimler kullanılarak, aralayıcı moleküller ile bağlanmış veya 

biyolojik olarak parçalanabilen matrislerle de elde edilebilir. 

Antibakteriyel yüzeyler esas olarak iki farklı mekanizmaya dayanır; liç ve liç olmayan:  

Liç (Leaching): Yüzeylerden salınan bakterisidal ajanlar, hücre zarı ve protein gibi hücre 

bileşenlerinin işlevini bozarak bakterileri öldürür (Cloete, 2003). Triklosan (Saif ve ark., 2008), 

kuaterner amonyum tuzları (Saif ve ark., 2008), iyot (Tsuchiya ve ark., 2012), klorheksidin 

(Campbell ve ark., 2000) ve gümüş gibi biyositler (Percival ve ark., 2005) substrat 
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yüzeylerinde yaygın olarak kullanılır ve bunlar çalışılan ortama kademeli olarak liç işlemi 

yapar. Geleneksel ve düşük moleküler ağırlıklı bakterisit ajanları bakterileri hedef 

mikroorganizmaya nüfuz ederek ve bakteriyel morfolojiyi fiziksel olarak tahrip etmeyerek 

spesifik hedeflere etki ederek öldürür. Böylece, bakteriler bu maddelere karşı kolayca direnç 

geliştirebilir. Gümüş, bakterilerin öldürülmesinde kaplamalarda kullanılan en yaygın 

antibakteriyel maddedir. Kendi kendini sterilize eden kateterlerde, bezlerde, bandajlarda vb. 

kullanılır. Gümüş iyonlarının aşamalı olarak salınması biyolojik hücrenin iç kısımlarına 

girmesine ve proteinlerin ve enzimlerin tiyol gruplarına tutunmalarına yol açar. Enzimlerin ve 

proteinlerin işlevselliğinin kaybı, sonuçta bakteriyel ölüme neden olur. Böylesi bir liç bazlı 

işlemde, bakteriler bu maddelere karşı kolayca direnç geliştirebilir. Ek olarak, gümüş veya 

benzeri biyositler sınırlı ömürlere, maliyetli emprenye yöntemlerine ve suya salınmasından 

kaynaklanan biyolojik kirlenme ve biyolojik korozyona neden olması çevresel kaygılara yol 

açar. 

Liç Olmayan (Non‐Leaching): Antimikrobiyal peptitler, kuaterner amonyum polimerleri ve 

guanidin bazlı polimerler gibi antimikrobiyal fonksiyonelliği olan yüzeylerin doğrudan 

mikroplarda spesifik bir hedefleri yoktur. Bunun yerine, elektrostatik bir etkileşim yoluyla 

mikrobiyal zarlarla etkileşime girerek, zarlara fiziksel zarar verir, sitoplazma sızıntısına sebep 

olur ve bakteri ölümüne neden olurlar (Moisan ve ark., 1991). Bu fiziksel etki, mikropların 

antimikrobiyal katyonik polimerlere direnç geliştirmesini önler.  

1.4. Yüzey Kaplama Teknolojileri 

İstenilen bir fonksiyonelliği sağlamak için bir yüzeyi kaplamanın ya da değiştirmenin birçok 

yolu vardır. Bir yüzeyi fonksiyonelleştirmek için uygun bir teknik, yüksek biriktirme oranları, 

geometrik olarak karmaşık veya kırılgan yüzeylerde uygulanabilirlik gibi belirli kriterleri 

karşılamalıdır. Çözücü bazlı teknikler arasında, atom transfer radikal polimerizasyonu 

(ATRP) veya zincir transfer polimerizasyonu üzerine tersinir fragmenta eklenmesi 

antibakteriyel yüzey kaplamaları için aşağıdan yukarıya stratejileri olarak kullanılmıştır 

(Murata ve ark., 2007). Bu tür aşağıdan yukarıya ıslak kaplama tekniklerinde, film 

kalınlığının, molekül ağırlığının veya aşılama yoğunluğunun hassas kontrolü mümkündür. 

Ancak, çözücü ve katalizörlerin neden olduğu çok adımlı üretim süreleri ve safsızlıklar, bu tür 

işlemlerin en büyük dezavantajlarıdır. Kimyasal buhar biriktirme (CVD) teknolojileri, 

fonksiyonel ince filmler üretmek için kuru bir alternatif yaklaşımdır. Karmaşık geometrilere 

sahip yüzeyler yüksek saflıkta ve çözücülere ihtiyaç duymadan CVD ile kaplanabilir 

(Karaman ve Çabuk, 2012). Klasik CVD'de, film oluşturucu reaksiyonları etkinleştirmek için 

gereken enerji, substratı ısıtmak suretiyle sağlanır ve biriktirme sıcaklıkları genellikle 

yüksektir. 
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Plazma destekli CVD (PECVD) tekniğinde, kaplama reaksiyonları bir plazma deşarjı ile 

aktive edilir ve birikme sıcaklığı geleneksel polimer, cam ve metal yüzeyler dahil olmak üzere 

çeşitli substratlar üzerine film oluşturmak için çoğunlukla düşüktür. Bunun yanı sıra PECVD 

çözücüsüz olduğu, enerji açısından verimli olduğu ve çeşitli karmaşık geometride olan 

substratlara uygulanabileceği gibi özellikler içeren bir dizi avantajlar sunmaktadır. Diğer bir 

önemli düşük sıcaklıkta polimer kaplama tekniği ise başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme 

(iCVD) tekniğidir. iCVD tekniğinde poimerik ince film kaplaması yine tek kademede ve 

çözücüsüz ortamda meydana gelir. Başlatıcının termal ayrışması ısıtılmış filament telleri 

kullanılarak elde edilir ve daha sonra polimerizasyon reaksiyonunu başlatmak için film 

büyümesi soğutulmuş bir substrat üzerinde gerçekleşir. Hem PECVD hem de iCVD 

teknikleri, fonksiyonel polimerik ince filmleri kaplamak için yaygın olarak kullanılan 

işlemlerdir. Her iki teknikle elde edilen filmlerin yapısı ve morfolojik özellikleri, aktivasyon ve 

biriktirme mekanizmaları farklı olduğundan birbirlerinden oldukça farklı olabilir. 

Antibakteriyel nanokaplamalar çözelti (sol-jel, püskürtme, ATRP, vb.) ya da buhar fazı (CVD, 

PVD) teknikleri kullanılarak yapılabilmekle beraber, esas olan, uygulanan yöntemin; yüksek 

hızlarda kaplamalara olanak vermesi, karmaşık ve narin yüzeylere uygulanabilmesi ve 

kaplanan polimerin kimyasal fonksiyonel gruplarını muhafaza etmesidir. Sıvı faz teknikleri 

uzun kurutma, malzeme hazırlama, zararlı kimyasallarla direkt temas ve yetersiz kalınlık 

kontrolü gibi dezavantajlara sahiptir. Buhar temelli polimer kaplama tekniklerinde ise sürecin 

tamamen kuru ortamda gerçekleşmesi sayesinde yüzeyler sert organik çözücülere maruz 

kalmaz, yüzeylerin narin fiziksel ve kimyasal yapısı bozulmaz. Bu sayede kağıt gibi çözelti 

ortamında parçalanabilen substratlar bile başarıyla kaplanabilir. Kimyasal buhar biriktirme 

(CVD) gaz halindeki reaktantların kimyasal tepkimesi kullanılarak kapalı bir ortam (reaktör) 

içerisinde malzeme yüzeyinde film veya toz formunda katı materyallerin üretimi prosesidir. 

1.5. Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi 

Kimyasal buhar biriktirme (CVD) yönteminde nanometre mertebesindeki ince filmlerden 

yüzlerce mikron kalınlığındaki kalın filmlere kadar sayısız polimer kaplamayı yüksek hızlarda 

ve verimlerde elde etmek mümkündür. Kaplamalar kuru fazda ve genelde vakum altında 

yapıldığı için, solvent kaynaklı bozulmalardan, safsızlıklardan ve atmosferik kirliliklerden 

arındırılmış bir şekilde elde edilir. Tepeden inme (top-down) sıvı faz işlemlerinde, kaplanacak 

polimeri uygun bir çözücü kullanarak çözmek esastır. Özellikle çapraz bağlı ve kolay 

çözünmeyen polimerlerin kaplanması birçok durumda imkânsızdır. CVD tekniği ise, 

gerektiğinde doğrusal gerektiğinde ise çapraz bağlı polimerleri ya da kopolimerleri, 

yapıtaşları olan monomerlerden kolayca sentezleyebilecek bir tekniktir. 
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PECVD yönteminde, polimerizasyon reaksiyonları için gereken enerjiyi, vakum altındaki 

reaktör içerisinde oluşturulan plazma sağlar. Bu yöntemde vakum altında tutulan bir reaktöre 

yerleştirilen substrat (alt tabaka) düşük sıcaklıkta tutulup herhangi bir yüksek ısıya ve solvent 

gibi bozucu etkilere maruz kalmadığından narin polimer yüzeyleri hazırlamak için ideal 

yöntem olarak düşünülmektedir. Bunun için gerekli koşul ise kaplamaların mümkün 

olduğunca düşük plazma güçlerinde yapılmasıdır. Aksi takdirde yüksek enerjili plazma hem 

substrat yüzeyi hem de kaplanan polimer için istenmeyen ve kontrol edilemeyen bozucu etki 

yapabilir. Bazı durumlarda malzeme yüzeylerini yüksek enerjili plazma ile değiştirmek 

(örneğin plazma etching) istenilen bir durum olabilse de doğrusal ve fonksiyonel polimer 

kaplamaları için bu istenmeyen bir durumdur. Yüksek plazma gücünün polimerleşme için bir 

diğer bozucu etkisi ise aşırı çapraz bağlanmadır. Bu tip etkileri minimize etmek için, sürekli 

plazma uygulama yerine, atımlı plazma modunda (pulsed plasma) polimerleşme kaplamaları 

yapılabilir. Bu teknik ile fonksiyonel grup korunumu önemli ölçüde artırılmıştır. Projenin 

İngiltere ortağı olan Prof. Dr. Jas Pal Badyal, pulsed-PECVD kaplamaları alanında öncü olup; 

bu proje kapsamındaki antibakteriyel kaplamaları bu teknik ile geliştirecektir.   

1.6. Başlatıcılı Kimyasal Buhar Biriktirme 

Laboratuvarımızda fonksiyonel polimerik nanokaplama tekniği olarak başlatıcılı kimyasal 

buhar biriktirme tekniği kullanılmaktadır. iCVD, sıcak filament destekli kimyasal buhar 

biriktirme (HFCVD) tekniğinin bir alt türü olup; bu teknikte kaplama tepkimeleri için gerekli 

aktivasyon enerjisi, alttaş üzerine yerleştirilen ve içerisinden elektrik akımı geçirilip rezistif 

olarak ısıtılan filament tellerinden sağlanır (Şekil 1.1).  

 

 

 

 

Şekil1.1. iCVD reaktörü içerisinde gerçekleşen tepkimelerin şematik çizimi 

 

Bir ya da daha fazla monomer (M) çeşidi CVD reaktörlerine beslendiğinde, polimerizasyon 

reaksiyonları plazma içerisinde başlar ve reaktöre yerleştirilen substrat üzerinde ince polimer 

film oluşturulur. CVD sentezlerinde reaksiyon hızlarını artırmak ve polimerizasyon 



 10 

reaksiyonları için gereken enerjiyi düşürmek için, reaktöre monomerler ile birlikte, başlatıcı 

(initiator; I) adı verilen ve reaktörde gerçekleşen serbest radikal polimerizasyon 

reaksiyonlarını kolaylıkla başlatabilen kimyasallar da beslenebilir. Plazma destekli kimyasal 

buhar biriktirme yöntemi ile yapılan kaplamalarda gözlemlenen ve substrat üzerindeki aşırı 

enerji yoğun plazma atmosferinden kaynaklanan polimer kaplamalardaki birtakım kusurlar, 

deformasyonlar, kontrol edilemeyen kimyasal yapılar ve benzeri olumsuzluklar iCVD 

yönteminde en aza indirilmiştir. Bu sayede polimer ve hatta kâğıt gibi narin ve dayanıksız 

yüzeyler bile başarı ile kaplanabilmektedir.  

CVD tekniği geniş alanda kaplama sentezine olanak verebilen, bu sayede endüstriye entegre 

edilme kapasitesi yüksek olan bir kaplama yöntemidir. Literatür incelendiğinde geniş alan 

CVD kaplamaları büyük hacimli ve kesikli bir vakum reaktöründe yapılmış ve yöntemin 

veriminin klasik laboratuvar skalasındaki sistemlere göre 35 kat daha fazla olduğu 

bulunmuştur (Yılmaz ve ark., 2019). Bir başka çalışmada ise, esnek hidrofilik kumaş 

yüzeyleri, geniş alanda bir roll-to-roll sisteminde CVD tekniği ile başarı ile modifiye edilerek 

hidrofobik hale getirilmiştir (Şakalak ve ark., 2020). Bu çalışmalarda kaplanan yüzeylerin 

büyüklükleri, kaplama süreleri, proses maliyetleri ve verim gibi konular irdelenmiş olup; iCVD 

tekniğinin büyük ölçekte yapılabilirliği gösterilmiştir.  

Bu projede, Türkiye tarafının amacı iCVD tekniğini kullanarak antibakteriyel fonksiyonel 

özelliğe sahip olacak tersiyer amin içeren polimerik nanokaplamaları farklı substratlar üzerine 

sentezlemektir. Bu amaca yönelik olarak laboratuvarımızda bulunan iCVD sistemi 

kullanılmıştır (Şekil 3.1).   

 

1.7. Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD) 

PECVD yönteminde kaplamaların gerçekleşebilmesi için gerekli aktivasyon enerji, yüksek 

enerjili plazma tarafından sağlanmaktadır. PECVD yöntemi, düşük sıcaklıkta atmosferik ya 

da vakum altında ince filmler üretmeyi mümkün kılmaktadır. Plazma polimerizasyonu ile 

filmler kapanırken malzeme yüzeyinde gerçekleşen olaylar, kaplama ve aşınma 2 ana başlık 

altında toplanabilmektedir. Filmlerin oluşabilmesi için kaplamanın, aşınmadan daha baskın 

olması gerekmektedir. Geleneksel plazma polimerizasyonunda, plazma sürekli bir şekilde 

uygulanmaktadır. Sürekli plazma uygulanması ile reaktörde çok miktarda radikal 

üretilebilmektedir. Ortamdaki aşırı miktarda üretilen radikaller, polimerleşmeyi sağlamasının 

yanında, kendi aralarında rastgele birleşerek arzu edilenden farklı yapıda filmlerin 

oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca yoğun plazma ortamının neden olduğu iyon 

bombardımanları, özellikle narin yapıdaki substratların ve hali hazırda kaplanan filmlerin 

yapılarında deformasyonlara neden olabilmektedir.  
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Yasuda tarafından öne sürülen, birbiriyle yarışan aşınma ve polimerizasyon mekanizmasına 

(Yasuda ve Hsu, 1978) göre, plazma ortamına; reaktör içerisinde yer alan tüm substratlar, 

kimyasallar ile PECVD çalışma parametrelerinin tümü etki etmektedir. Dolaysıyla, PECVD 

esnasında gerçekleşen basamakları net bir şekilde belirleyebilmek ve reaksiyon kinetiğini 

kontrol edebilmek güçtür. Özellikle sürekli plazma modunda yüksek plazma güçlerinde, 

monomerler tamamen parçalanabilir ve kimyasallar düzensiz bir şekilde bir araya 

gelebilmektedir. Sürekli bir şekilde monomerlerin parçalanmasından dolayı, reaktör 

ortamında saf monomerler bulunamadığından, reaktör içerisinde radikaller birbirleri ile 

birleşmektedirler (Friedrich, 2011). Şekil 1.2.’de gösterildiği üzere plazma polimerizasyonu ile 

düzensiz yapıların bir araya gelmesinden dolayı, geleneksel polimerleşmeden daha farklı 

yapılar meydana gelebilmektedir. 

 

 

Şekil 1.2. Geleneksel polimerleşme ve plazma polimerizasyonundan elde edilen polimerlerin 

şematik gösterimi (Nisol ve Reniers, 2015) (Telif hakkı (2015), Elsevier’den izin alınarak 

basılmıştır) 

 

Sürekli plazmanın neden olduğu tüm bu dezavantajlardan dolayı, alternatif bir yaklaşım 

olarak atımlı mod PECVD metodu geliştirilmiştir. Burada, sürekli plazma modundan farklı 

olarak, plazma kısa süreliğine açılıp ardından kapatılarak, birbirini takip eden bu döngülerle 

uygulanmaktadır. Çok kısa sürede açık kalan plazma, polimerizasyonu başlatmak için gerekli 

radikalleri üretmek için yeterli olup; plazma kapalı olduğunda reaktörde beslenmeye devam 

eden kimyasallar reaktörde hali hazırda bulunan radikallerle polimerizasyonu gerçekleştirir. 

Atımlı plazma modunun şiddeti çalışma döngüsü (DC) ile ifade edilir ve Denklem 1 ile 

hesaplanmaktadır.  

𝐷𝐶 = 100 x 
𝑡𝑎ç𝚤𝑘

(𝑡𝑎ç𝚤𝑘+𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑙𝚤)
        (Denklem 

1) 
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Denklemde, taçık plazmanın uygulandığı süreyi, tkapalı plazmanın kapalı kaldığı süreyi 

göstermektedir. Mümkün olduğu kadar düşük çalışma döngüsü uygulanarak, üretilen 

filmlerde yoğun plazmanın olumsuz etkilerinin azalması sağlanabilir. Genel olarak, atımlı 

plazma ile elde edilen filmlerde, sürekli plazma ile elde edilenlere göre şu üstünlüklere sahip 

olması beklenebilir: 

- Yoğun plazmadan kaynaklanan UV emisyonu ve iyon bombardının filmlerde yaratacağı 

tahribatın önüne geçilmiş olur. 

- Sürekli plazma modunun uygulandığı yüksek plazma güçlerinde, reaktörün ısınmasından 

kaynaklanacak sorunların önüne geçilebilir.  

- Yüksek plazma güçlerinde gerçekleştirilen reaksiyonlarda, plazmanın sürekli uygulanması 

sonucu reaktörde ısınmalar olabilmektedir. Bu durumun film yapısında yol açılabileceği 

deformasyonların önüne geçilebilir. 

- Atımlı plazma ile aşırı radikal üretilmesi önlenerek, arzu edilmeyen kimyasal türlerin 

birleşmesinin önüne geçilerek, yüksek kalite filmlerin elde edilmesinin önüne geçilebilir 

1.8. Antibakteriyel Yüzeylerin Küresel Pazar Araştırması 

Antimikrobiyal kaplamalar mikropları kontrol etmek ve enfeksiyon oranlarını azaltmak için 

yaygın olarak kullanılır. Transparency Market Research’ün antibakteriyel pazar tahminlerine 

göre, talebin 2012'de 1,6 milyar dolar olduğunu ve 2018'de 3,3 milyar dolar olacağını tahmin 

etmiş ve bu dönemde bir yıllık bileşik büyüme hızı (CAGR) %12'nin üstünde gerçekleşmiştir. 

Kuzey Amerika, antimikrobiyal kaplamaların inovasyonu alanında dünya lideridir. 

Antimikrobiyal uygulamalar şunlardır: Medikal alanda kateterler, yara örtüleri, kapı kulpları, 

evyeler ve lavabolar, klozetler, hastanelerde ve sağlık sistemlerinde kullanılan tıbbi el 

arabaları. Hava filtrasyonlarında ısıtma, havalandırma, klima, uçak, otobüs, kamyon 

soğutma, okullar, hastaneler ve diğer binalar. Yapı ve İnşaat sektöründe iç ve dış duvar 

boyaları. Yiyecek ve İçecek sektöründe tüketici ambalajlı ürünlerin yiyecek muhafazası için 

kaplamaları. Tekstil alanında spor ayakkabı, nevresim, hastane elbisesi, yatak örtüleri ve 

tarımsal giysiler. Diğerleri uygulamalar ise kozmetik ve diş fırçaları, sabunlar, saç ürünleri, 

deodorantlar, kadın hijyen ürünleri gibi kişisel bakım ürünleri, mutfak havlusu (bulaşık bezi) 

ve tohum muamelesi gibi tarımsal ürünler sayılabilir. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Literatürde iCVD tekniği kullanılarak farklı fonksiyonel özelliklerde ince filmlerin başarılı bir 

şekilde farklı alttaşlar üzerine kaplanması konusunda çok sayıda çalışma mevcuttur. 

Çalışmalar genel olarak filament sıcaklığı, alttaş sıcaklığı, basınç ve akış hızları gibi önemli 

iCVD kaplama parametrelerinin kaplama hızlarına ve kaplamaların kimyasal ve morfolojik 

yapıları üzerindeki etkilerini incelemek üzerine yoğunlaşmıştır. Hidrofobik, hidrofilik, yağ-su 

ayırıcı, etkiye duyarlı, yapışma önleyici vb. fonksiyonelliklere sahip çok farklı kaplamalar 

silikon, cam, kumaş, kağıt vb. yüzeyler üzerine iCVD tekniği ile yüksek hızlarda 

kaplanabilmiştir (Alf ve ark., 2010). 

 

Gümüş ve özellikle gümüş iyonunun uzun süreden beri antibakteriyel etkisi bilinmektedir: 

gümüş bakteri hücre membranını parçalar ve bakteri ölür. Plazma polimerleşmesi ile elde 

edilen gümüş iyonu içeren kaplamalar literatürde mevcuttur (Zanna ve ark., 2010; Beier ve 

ark., 2013). Alttaşa kuvetli bir şekilde bağlı kaplamalar ise dayanım için önemli olup aynı 

zamanda gümüş salınımı neticesinde meydana gelen perkolasyon etkisini de önlemek için 

gereklidir.  Kaplama yüzeyinden gümüşün liç olması istenmeyen sağlık, güvenlik ve çevre 

sorunlarına sebep olmaktadır. Liç olmayan kuvvetli polimerik kaplamalar bu sorunu 

gidermenin önemli bir yöntemidir. Kovalent olarak immobilize olmuş polikatyonik gruplar 

içeren polimerler, liç olmayan kalıcı kaplamalar oluşturmak olarak kulanılabilir. Tersiyer amin 

grubu içeren polimerler bunlara örnek olarak verilebilir.  

iCVD tekniği ile elde edilen polikatyonik polimerik kaplamalara ilk örnek 

poli(dimetilaminometil stiren (PDMAMS) kaplamasıdır. Martin ve arkadaşlarının yapmış 

oldukları bir çalışmada iCVD tekniği kullanılarak PDMAMS naylon fiberler üzerine oldukça 

açıkorur biçimde kaplanmış ve neticesinde oldukça yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip 

yüzeyler elde edilmiştir. E. Coli ve Bacillus subtilis bakterilerine karşı 99.9999% bakteri 

öldürme oranı tespit edilmiş olup, kaplamanın fiber yüzeyinden çözünmediği bulgusuna 

ulaşılmıştır  (Martin ve ark., 2007). 
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Bir başka çalışmada DMAMS monomeri EGDA monomeri ile birlikte kullanılarak çağraz bağlı 

polimer ağları iCVD ile sentezlenmiştir. Nötr pH değerlerinde bu yapıya ait tersiyer amin 

gruplar kısmen protonlanmış olup; çapraz bağlanma derecesinin entibakteriyel aktivite 

üzerine etkisi E coli bakterisine karşı incelenmiştir. %22 çapraz bağlanma derecesine sahip 

kopolimer film için %99.99 bakteri öldürme oranı tespit edilmiştir.  Bu çalışmada, belirli 

seviyede çapraz bağlanma oranının, antibakteriyel filmlerin stabilitesi için gerekli olduğu 

çıkarımı yapılmıştır (Ye ve ark., 2011). 

 

Wang ve arkadaşları kuaterner poli (2-dimetil amino etil metakrilat) polimerini ATRP tekniği 

ile silikon nanoteller üzerine kaplamışlardır. Çalışmada etilen glikol dimetakrilat (EGDMA) 

monomeri çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. pDMAEMA polimerin protonlanması 

sonucunda yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip yüzeyler elde edilmiştir (Wang ve ark., 

2011). 

 

Choi ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, iCVD tekniği ile poli (dimetilaminoetil 

metakrilat-ko-vinilbenzil klorür) polimerini iCVD tekniği ile sentezlemişlerdir. Vinil benzil klorür 

monomerinin yapıya girmesi ile birlikte amino gruplara pozitif yük kazandırdığı belirtilmiştir. 

Aynı zamanda toksitisite çalışmalarında, fare hücreleri (NIH-3T3 fibroblasts), insan 

mezenkimal kök hücreleri (hMSCs) kullanılmış ve biyouyumlu olduğu gözlemlenmiştir (Moon 

ve ark., 2018). 

 

Yang ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme 

yöntemi ile poli (2-dimetil amino etil metakrilat-ko-etilen glikol dimetakrilat) (PDE) ince film 

sentezini gerçekleştirmişlerdir (Yang ve ark., 2011). EGDMA monomerini kopolimerin suda 

çözünmesini engellemek amacıyla çapraz bağlayıcı olarak kullanmışlar ve sonuç olarak 

kopolimerin suda çözünmediğini gözlemlemişlerdir.  

 

Son zamanlarda doğadaki çeşitli canlılara ait yüzeylerde bulunan nano/mikro yapıların 

antibakteriyel özellik sergilediği keşfedilmiştir (Watson ve ark., 2015). Örneğin, Watson ve 

arkadaşları, geko kertenkelesinin nano/mikro yapılı deri yüzeylerinin antibakteriyel 

özelliklerini incelemiştir. Derisinin yüzeyinde 20 nm’den daha küçük çapa sahip birbirleri 

arasında mikron altı mesafede bulunan spinüllerin, antibakteriyel özellikleri araştırılmıştır. Bu 

kapsamda, yüzeylerin antibakteriyel özellikleri, gram-negatif türü olan patojen özellikte 

Porphyromonas gingivalis incelenmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre, geko derisi 

antibakteriyel bulunmuştur. Ivanova ve arkadaşları, yusufçuğunun kanat yüzeylerinin 

antibakteriyel özelliklerini incelemiştir (Ivanova ve ark., 2013). Ağustos böceği kanadı gibi 
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yüzeylerden farklı olarak, yüzeyinden yer alan nano yapılar belli bir düzen içerisinde değil 

rastgele dağılmış bir şekildedir. Yusufçuk kanatlarında 90 nm’den daha düşük çaplardai 

nanosütunların, hem gram-negatif (P. aeruginosa) hem de gram-pozitif bakterilerin (S. 

aureus ve B. subtilis) antibakteriyel aktiviteleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

yusufçuk kanadının antibakteriyel özellikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Monomerler  

Proje kapsamında gerçekleştirilen iCVD kaplama çalışmalarda kullanılan monomerlerin 

listesi Tablo 3.1.’de verilmiştir.  

Tablo 3.1. iCVD kaplamalarında kullanılan monomerler  

Kimyasal Adı Marka Saflık Kimyasal Yapı 

2-Dietilaminoetil 

metakrilat 

Sigma-

Aldrich 

99 % 

 

2-Dimetilaminoetil 

metakrilat 

Sigma-

Aldrich 

98 % 

 

 

2-Diizopropil 

aminoetil metakrilat 

Sigma-

Aldrich 

97 % 

 

 

Etilenglikoldimetil 

akrilat 

Sigma-

Aldrich 

98 % 

 

Di-tertbütil peoksit Sigma-

Aldrich 

98 % 
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4-Vinilbenzil klorür Sigma-

Aldrich 

90 % 

 

 

 

3.2.      iCVD Sistemi ve Kaplama Prosedürü 

Bu projede, Türkiye tarafının amacı iCVD tekniğini kullanarak antibakteriyel fonksiyonel 

özelliğe sahip olan tersiyer amin içeren polimerik nanokaplamaları farklı substratlar üzerine 

sentezlemektir. Bu amaca yönelik olarak Konya Teknik Üniversitesi İnce Film Kaplama 

Laboratuvarında bulunan iCVD sistemi kullanılmıştır (Şekil 3.1). Sistemin ana bileşenleri, 

paslanmaz çelik vakum kazanı (reaktör), vakum uyumlu monomer ve başlatıcı besleme 

kapları, akış kontrol ediciler (iğne ve aç/kapa vanalar), vakum pompası, sıcaklık kontrol 

ediciler ve basınç kontrol edicidir. Sistemin basıncı kapasitans tip bir basınç ölçer (MKS 

Baratron) ile ölçülmekte olup, basınç kontrolü bir PID basınç kontrol edici ve buna bağlı bir 

motorize kelebek vana aracılığı ile yapılmaktadır. Kelebek vana reaktör ve vakum pompası 

arasına yerleştirilmiş olup, vananın açıklığı reaktör ile pompa arasındaki iletimi değiştirmekte, 

sistem basıncı bu sayede set edilen değerde tutulabilmektedir. Monomer kaplarının ve 

besleme hattının sıcaklıkları da birer PID sıcaklık kontrol edici ile istenilen değerde 

tutulmaktadır. Monomer kaplarını ısıtmak, buharlaşma için gerekli buhar basınç değerlerine 

ulaşılması açısından önemlidir. Bu sayede oda sıcaklığında sıvı halde olan monomer 

molekülleri buharlaşarak, buhar fazında reaktöre beslenebilmektedir. Monomer besleme 

hattında meydana gelebilecek istenmeyen yoğuşmaların önüne geçmek için de, besleme 

hattı monomer kabı sıcaklığının üzerine ısıtılmaktadır. Reaktör tabanı ise, monomeri substrat 

üzerine fiziksel olarak adsorplamak için soğutulmalıdır. Bu sayede, fiziksel olarak 

adsorplanmış monomer bileşikleri, başlatıcının sıcak filamentler üzerinde ya da etrafında 

parçalanması ile oluşan ve substrat üzerine difüze olan radikaller ile tepkimeye girerek hızlı 

bir polimerleşme zincir tepkimesi gerçekleştirmektedir. Bunun için, reaktör tabanı, bir 

çevirmeli su banyosu ile istenilen düşük sıcaklıklarda tutulmaktadır. iCVD sisteminin şematik 

diyagramı Şekil 3.2’de verilmiştir. Sistemde filament teli olarak 25 mikron çapında tungsten 

(Alfa Aesar) tel kullanılmıştır. Bu tel, filament tutucuya sarılarak filament ızgarası 

oluşturulmuş, bu ızgaranın sıcaklığı ise, tungsten telin içerisinden elektrik akımı geçirilmek 

sureti ile istenilen değere ayarlanmıştır. Bu sıcaklık ayarlaması sırasında telden geçen 

elektrik akımının akım ve voltaj değerleri bir varyak (VARSAN) aracılığı ile istenilen değerlere 

getirilmiştir. Tel sıcaklığı bir K-tipi termokuplun tungsten tele çengellenmesi ile ölçülmüş, 

sıcaklık ayarlama ve kontrol işlemi manuel olarak gerçekleştirilmiştir. Tungsten filament 

ızgarası ve alttaş arasındaki mesafe 15 mm olarak ayarlanmıştır. 
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Şekil 3.1 Deneysel çalışmalarda kullanılan iCVD sistemi  

 

Proje desteği kullanılarak, sistem için gerekli olan ve sağlıklı çalışmayan pompa ve basınç 

kontrol vanası kaplama deneyleri öncesinde yenileri ile değiştirilmiştir. Projenin ilk 

aşamasında bu değişiklik işlemleri yapılmış ve ardından vakum kaçak kontrolleri ve 

kalibrasyon işlemleri tamamlanmıştır. Sonrasında ise aşağıda verilen kaplama prosedürü 

uygulanarak iCVD kaplama deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kaplamalar esnasında gerçek 

zamanlı kalınlık kontrolü iCVD sisteminin en önemli avantajlarında biri olup, bu işlem lazer 

interferometre sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Lazer interferometre sistemi ile kalınlık ölçüm 

prosedürünün detayları Ek-1’de verilmiştir.  
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Şekil 3.2 iCVD Sisteminin Şematik Diyagramı 

iCVD yöntemi ile film kaplama prosedürü şu şekildedir;  

 

 İlk olarak reaktöre yerleştirilecek olan alttaşlar 1x1 cm2 olacak şekilde kesilir. Daha 

sonra sterilizasyon amaçlı alttaşlar 10 dakika çamaşır suyunda bekletilir ve saf su ile yıkanır. 

Daha sonra saf su içerisinde ultrasonik banyoda 5 dakika, sonrasında aseton ve 2-

propanol’de 5’er dakika bekletilir ve kurutulur. Kurutma işleminin ardından alttaşlar vakumlu 

plazma (Diener Plasma Cleaner) cihazında 100 W plazma gücünde oksijen plazmaya maruz 

bırakılır. Bu plazma muamelesinin amacı hem yüzeyi temizlemek hem de yüzeyi 

aktifleştirerek yüzeye kaplanacak polimerin yüzey yapışmasını kuvvetlendirmektir.  

 Reaktör içerisine yüzeyi dezenfekte edilmiş alttaşlar filament tellerin altında kalacak 

şekilde yerleştirilir. Lazer interferometre açılır ve kalınlık kontrolü yapabilmek için lazer 

ışığının silikon alttaş üzerine düştüğünden emin olunur. 

 Reaktörün üstünde yer alan quartz kapak kapatılır. CVD sistemi vakum pompası 

yardımı ile vakum altına alınır. Azot gazı akış kontrol edici ile istenilen akış hızına 

ayarlandıktan sonra reaktör içerisi saf azot gazı ile pörj edilir. Azot gazı ile pörjün sebebi 

reaktörün duvarına adsorplanmış olan su buharı, ve diğer moleküllerin ve safsızlıkların 

temizlenmesidir.  

 Reaktör taban sıcaklığı istenilen değere ayarlanır. Bununla beraber reaktöre bağlı 

olan monomer ve başlatıcı kaplarına, kaplanmak istenen polimerin ilgili monomeri ve uygun 

başlatıcı ayrı ayrı yerleştirilir,ve bu kaplar istenilen sıcaklık değerlerine PID sıcaklık kontrol 

ediciler aracılığı ile ısıtılır. Kapları reaktöre bağlayan boru hattı ve reaktör duvarı da, olası 

monomer yoğuşmalarını önlemek için ısıtıcı bantlar yardımı ile ısıtılır.  

 Monomer ve boru hattı sıcaklıklarının kararlı hale gelmesi için yeteri kadar (genellikle 

en az 30 dakika) bekledikten sonra, monomer ve başlatıcı akış hızlarını ayarlamak için 

sistemde kullanılan iğne vanaların kalibrasyonu yapılır. Arzu edilen monomer ve başlatıcı 

akış hızı ölçümleri/ayarlamaları yapıldıktan sonra, reaktöre monomer ve başlatıcı buharları 

beslenir ve sonrasında PID basınç kontrol sistemi kullanılarak basınç ayarlanır. Sistem 

basıncı istenilen değere ulaşınca filament sıcaklığı istenilen değere varyak aracılığı ile 

getirilir.  

 Kaplamalar esnasında gerçek zamanlı film kalınlıkları lazer interferometre ile ölçülür. 

İstenilen kalınlık değerine ulaşıldığında önce tele beslenen akım kesilir,  sonrasında 

monomer ve başlatıcı vanaları kapatılır. Sistem vakumu kırılmadan önce azot gazı ile pörj 

işlemi gerçekleştirilerek, monomer ve başlatıcı molekülleri sistemden uzaklaştırılır. 

 En son aşamada reaktör vakum pompasından izole edilerek vakum kırılır, yani sistem 

basıncı atmosfer basıncına eşitlenir. Kuvarz kapak açılarak, kaplanmış olan alttaşlar 
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reaktörden alınır. Reaktör temizlenerek, bir başka kaplama için sistem tekrar vakuma alınır. 

Kaplama yapılmayacak ise, sistem gün aşırı azot pörjünde bırakılır. 

 

3.3.    Silanlama Prosedürü 

iCVD tekniği ile kaplanan polimerik ince filmlerin alttaşlara olan yapışma kuvvetlerini artırmak 

için, alttaşlar kaplama öncesinde silanlanmıştır. Bu sayede yüzeye aşılanan silan molekülleri 

ve iCVD ile kaplanan polimerler arasında kovalent bağlar oluşturulmuş olup, bu güçlü 

kovalent bağların neticesinde kaplı filmlerin alttaş yüzeylerindeki dayanımları artırılmıştır.  

Silanlama işlem prosedürü aşağıda verilen işlem sırası ile yapılmıştır;   

 Alttaş yüzeylerini silanlama öncesi aktifleştirmek için yüzeyler oksijen plazması ile 

muamele edilmiştir. Oksijen plazma koşulları: 100 W plazma gücü, 0.5 bar basınç, 11 sccm 

O2 akış hızı ve 5 dakika muamele süresi.  

 (3-aminopropil) trietoksisilan (99%, Sigma Aldrich) silanlama ajanı olarak 

kullanılmıştır. Bunun için alttaşlar basıncı 1 mbarr olan ve içerisine  (3-aminopropil) 

trietoksisilan yerleştirilen vakum odasında 20 dakika tutulmuştur. Bu işlem sonrasında 

silanlanmış alttaşlar vakit geçirmeden kaplama işlemi için iCVD reaktörüne 

yerleştirilmişlerdir.   

 

3.4.      Biyomimetik replikaların üretimi 

Farklı pürüzlülüğe sahip, yerel marketten alınan iki çeşit zımpara kağıdı şablon olarak 

kullanılmıştır. Replikasyon işlemi, Şekil 3.3'de şematik olarak özetlenmiştir. 

Polidimetilsiloksan (PDMS, SYLGARE 184-A, Dow Corning) ve sertleştirme ajanı (SYLGARE 

184-B, Dow Corning) çözeltisi, oda sıcaklığında homojen olarak, 10:1 ağırlık oranıyla 

karıştırılmıştır. Daha sonra karışım, 24 saat oda sıcaklığında bırakılan bir Petri kabının 

tabanına yerleştirilen zımpara kağıdı üzerine nazikçe döküldü. PDMS kalıbı sertleştiğinde, 

zımpara kağıdından ayrılmıştır. Elde edilen nano/mikro-yapılı replikaların yanı sıra, pürüzsüz 

bir PDMS yüzeyi de, iCVD yöntemi kullanılarak antibakteriyel ince film ile kaplandı. Üretilen 

daha az pürüzlü ve daha çok pürüzlü replikalar sırasıyla şöyle adlandırılmıştır: P1 ve P2. 

 

 

Şekil 3.3. Biyomimetik antibakteriyel replika hazırlama prosedürü 
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3.5. Kuarternizasyon Çalışmaları  

Bakteriler gram boyamalarına göre gram pozitif ve gram negatif bakteriler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı kalın peptidoglikan tabakasından oluşur 

ve bu tabakaya gömülü teikoik asitler vardır. Bu asidik moleküller negatif yüklüdürler. Gram 

negatif bakterilerin en dış yüzeyinde lipopolisakkarit denilen bir dış zar bulunmaktadır ve 

normal bir hücre zarı gibi negatif yüklüdür. Genel olarak hücre dışı negatif yüklü olduğu için 

katyonik moleküllerle rahatlıkla etkileşime girebilmektedir. Bu mekanizma aracılığı ile 

yüzeylerin antibakteriyel etki gösterebilmeleri için, kaplanan bazı polimerler için polimer 

zincirlerinde bulunan tersiyer amin gruplarının oksijen plazma ile kuru protonlama işlemi 

yapılmıştır. Farklı alttaşlar üzerinde elde edilen kaplamalar vakumlu plazma sisteminde 

(Diener Plasma Cleaner) 0.5 mtorr basınç ve 100 W plazma gücünde oksijen plazmasına 20 

saniye boyunca maruz bırakılmışlardır. 

 

3.6.     Antibakteriyel Özellik Testi 

Antibakteriyel özellik testi için Gram-negatif olarak Escherichia coli BW25113 ve Gram-

pozitif olarak Staphylococcus aureus NCTC 6571 kullanıldı. Gram pozitif ve gram negatif 

bakteriler koyun kanlı agarda üretildi.  Luria-Bertani sıvı besi yeri (L3022, Sigma-Aldrich) ve 

Luria-Bertani agar (EZMix™ powder, dust free, fast dissolving fermentation medium, L7533, 

Sigma-Aldrich) hazırlandı. 5 mL'lik bir bakteri kültürü, 37 °C'de 16 saat boyunca tek bir 

koloniden üretildi ve 1 mL Luria Bertani sıvı besiyeri içeren steril bir küvete (Biosigma S.r.l, 

İtalya) 50 μL eklendi. Sadece Luria-Bertani sıvı besi yeri içeren bir küvet blank olarak 

kullanıldı. Küvetlerin ağzı parafilm ile kapatıldı ve 37 ˚C’de 120 rpm’de orbital shaker 

inkübatörde (Orbital Shaker Incubator ES-20, Almanya) yaklaşık 30 dakika inkübe edildi. 

Bakterilerin optik yoğunluğu spektrofotometrede (Boeco S-22 UV/Vis spektrofotometre, 

Almanya) OD 650nm = 0.4 olacak şekilde ayarlandı. 

Kaplanmış ve kaplanmamış materyaller 24 kuyucuklu steril plaklara yerleştirildi. Absorbansı 

0.4 olarak ayarlanmış bakteri süspansiyonlarından 100 µL alınarak içerisinde kaplanmış ve 

kaplanmamış yüzey bulunan plak kuyucuklarına dağıtıldı. 30°C’de 16 saat inkübasyona 

bırakıldı (Etüv, Sanyo, Japonya). 16 saat sonra her bir kuyucuğa 900 µL Luria-Bertani sıvı 

besi yeri eklendi. 10 kat dilüsyon sağlayabilmek için her kuyucuktan 100 µL alınıp 101-106 

arasında seri dilüsyon yapıldı. Seri dilüsyon yapılmış süspansiyonlardan Luria-Bertani Agar 

besiyerine 10 µL steril plastik öze yardımıyla ekildi. Bir gece boyunca 30°C’de inkübasyona 

bırakıldı. Her dilüsyonda bulunan bakteri miktarı sayıldı. Kaplanmamış materyaller kontrol 

amaçlı kullanıldı. Tüm çalışmalar üç tekrarlı olarak yapıldı. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/escherichia
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/staphylococcus


 21 

 

 

 

3.7. Toksisite ve Hücre Yapışması Testleri 

3.7.1. Hücre Kültürü Yöntemi 

Toksikolojik değerlendirme için normal fare embriyonik fibroblast hücre dizisi NIH / 3T3 

(ATCC® CRL-1658 ™) kullanıldı. Hücreler, % 10 fetal sığır serumu (FBS) (Gibco) ve% 5 

penisilin-L-glutamin (Gibco) ile takviye edilmiş Dulbecco's Modifiye Eagle's Medium'da 

(Gibco) kültürlendi. Hücreler, nemlendirilmiş bir atmosferde 37 °C'de plastik kültürde tutuldu. 

Alt kültür sırasında, bir Sınıf II Laminer Akışta (Steril VBH Kompakt) steril koşullar altında % 

70-80 birleşme sağlandığında hücreler tripsinizasyon yoluyla ayrıldı. 

 

3.7.2. Toksikolojik Değerlendirme 

İnce film kaplı lamellerin NIH / 3T3 hücrelerinin çoğalması üzerindeki etkisi, XTT (Intron 

Biotecnology), 24 kuyucuklu steril hücre kültürü plakaları üzerinde çalışıldı. XTT Reaktifi, 

yaşanabilirliğin göstergesi olan çözünür formazan kristallerini oluşturmak için uygulandı. 

Formazan kristalleri canlı hücrelerin mitokondriyal enzimleri tarafından üretildi. Otoklavda 

121 ° C'de 15 dk boyunca sterilize edilmiş olan kaplanmış ve kaplanmamış lameller 

kullanıldı. Optimizasyon çalışması yapıldı ve her bir oyuğa 2x104 hücre ekildi. Kaplanmış ve 

kaplanmamış lameller, 24 oyuklu hücre kültürü plakalarına yerleştirildi. Daha sonra NIH / 3T3 

hücreleri, kuyucuklara ekildi ve 72 saat süreyle kuluçkalandı. Tüm çalışmalar üç kez tekrar 

edildi. 72 saat kültürden sonra, oyuklara XTT reaktifi ilave edildi. Optik yoğunluk, plakaların 4 

saatlik inkübasyonundan sonra bir ELISA plaka okuyucusunda (CLARIOstar) 475 nm dalga 

boyunda okundu. İnce filmin hücre proliferasyonu üzerindeki etkisi belirlendi. Ayrıca, ince 

filmin hücre morfolojisi üzerindeki etkisi gözlemlendi ve ters mikroskop altında fotoğraflandı 

(Nikon Eclipse Ts2, 10 ×). 

 

3.8. Karakterizasyon çalışmaları 

Kaplama kalınlıkları gerçek zamanlı olarak lazer interferometre yöntemi ile ölçülmüştür. Bu 

ölçümlerin doğruluğu kaplama sonrasında ince film reflektemetre cihazı (Avaspec-

ULS2048L) ile ölçülmüştür. Bu cihazda AvaLight-DH-S BAL model bir ışık kaynağı 

kullanılmıştır. Kaplamaların kimyasal yapıları Fourier Transform İnfrared Spektrofotometri 

(FTIR) ve X-Işınları Fotoelektron Spektrofotometri (XPS) teknikleri ile açığa çıkarılmıştır. 

FTIR analizi Bruker Vertex 70 cihazında reflektans aksesuarı kullanılarak 4000 – 500 cm-1 

dalga numarası aralığında 4 cm-1 çözünürlükte yapılmıştır. XPS analizi Thermoscientific, K-
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Alpha model cihazda monokromatize Al Kα X-ray kaynağı (hν = 1486.68 eV) kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. XPS genel taraması 200 eV geçiş enerjisi ile, enerji adım aralığı 1 eV ve 

dwell süresi 50s olarak alınmıştır. Yüksek çözünürlüklü spektrumlarda ise daha düşük geçiş 

enerjisi (30 eV) ve enerji adım aralığı (0.1 eV) kullanılmıştır.  

Biyomimetik replikaların pürüzlülük değerlerini ortaya çıkarmak için AFM (NT-MDT) analizi 

yarı temas modunda gerçekleştirildi. Yumurta kabuğunun ve replikaların morfolojilerini 

araştırmak için optik mikroskop (iSCOPE, euromex) ve SEM (Model LS-10, Zeiss) 

kullanılmıştır. SEM ölçümü, 20kV hızlanma voltajı ile yapıldı. Kopyaların temas açıları, pH'ı 

7.0'a yakın olan 2.0 μL saf su kullanılarak ortam sıcaklığında bir gonyometre (Kruss Easy 

Drop) ile ölçülmüştür. 

Silanlama yapılan yüzeylerde, kaplamaların dayanım artışını test etmek için standart Scotch 

bandı adezyon testi uygulanmıştır. Yapılan test ASTM D3359 standardına göre yapılmıştır. 

İlk olarak kaplamalara eşit aralıklar (1mm) ile maket bıçağı ile 90° açıyla en az 10 adet çizik 

atılmıştır. Daha sonra üzerine 3M Scoth Tape ile yapıştırılmıştır. Sonrasında yapıştırılan bant 

hızlı bir şekilde çekilmiştir. Malzeme yüzeyinde bant çekimi sonrasında meydana gelen 

değişimler ışık mikroskopu (iSCOPE, euromex) ile incelenmiştir 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. iCVD Tekniği ile Farklı Yüzeylere Poli(dietilaminoetil metakrilat) Homopolimer ve  

Poli(dietilaminoetil metakrilat-vinil benzil klorür) Kopolimer Kaplamaları, 

Karakterizasyonları ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi 

Bu çalışmanın amacı, farklı yüzeylere tersiyer amin içeren polimerik homopolymer ve 

kopolimer ince filmleri iCVD tekniği ile kaplamaktır. Bu amaca yünelik olarak, Tablo 3.1 de 

verilen 2-Dimetil aminoetil metakrilat (DMAEMA), 2-Dietil aminoetil metakrilat (DEAEMA) ve 

2-Diizopripil aminoetil metakrilat (DIPAEMA) monomerleri ile iCVD homopolimer kaplamaları 

gerçekleştirilmiştir. Kaplamaların tamamında di-tertbütil peroksit (TBPO) başlatıcı olarak 

kullanılmıştır. Bu homopolimerlerin yanı sıra, etilenglikol dimetil akrilat (EGDMA) ile birlikte 

ilgili tersiyer amin bileşikleri eş zamanlı iCVD reaktörüne beslenerek P(DMAEMA-EGDMA), 

P(DEAEMA-EGDMA), P(DIPAEMA-EGDMA) kopolimerleri silikon alttaşlar üzerine 

kaplanmıştır. Bu homopolimer ve kopolimer kaplamalarının tersiyer amin gruplarının 

protonlanması sonrasında, PDEAEMA kaplaması haricinde hiç birisinin antibakteriyel aktivite 

göstermedikleri tespit edilmiştir. Proje kapsamında vaat edilen kopolimer kaplamalar için, 

çapraz bağlayıcı olarak vinil benzil klorür (VBC) kullanılmış, bunun sonucu olarak üstün 

antibakteriyel aktivite gösteren yüzeyler elde edilmiştir. Raporun bu bölümünde antibakteriyel 

aktivite gösteren protonlanmış PDEAEMA ve P(DEAEMA-VBC) kaplamalarına ait detaylar 

verilmiştir.  

 

Kaplamaların kimyasal yapıları ilk olarak FTIR spektrofotometre tekniği ile incelenmiştir. Şekil 

4.1’de iCVD tekniği ile sentezlenen 2 kopolimer filmin FTIR spektrumları homopolimer ve 

monomer spektrumları ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Polimer filmlerin FTIR 

spektrumlarında gözlenen piklerin dar, şiddetli ve ayırdedici özellikte olması, kaplama 

sonrasında monomere ait özellikle karbonil ve tersiyer amin fonksiyonel grupların önemli 

ölçüde korunduklarını göstermektedir. DEAEMA monomerine ait 1650 cm-1 dalga 

numarasında gözlemlenen C=C titreşim piki polimer spektrumunda gözlemlenmemiştir, bu 

durum polimerleşmenin doymamış C=C bağı üzerinden gerçekleştiğini ima etmektedir 

(Gunzler ve Gremlich, 2002). DEAEMA spektrumunda, metakrilat polimerlerine ait 

karakteristik absorbans pikleri gözlemlenmiştir: C-H gerilmesi 3100 - 2800 cm-1 arasında, 

C=O bağı 1730 cm-1’de, C-H bükülmesi 1500-1350 cm-1 arasında ve C-O gerilmesi 1240 - 

1275 cm-1 arasında (Sarıipek ve Karaman, 2014). VBC spektrumunda, C-Cl bağı 670 cm-1’de 
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gözlemlenmekte olup, bu pikin kopolimer spektrumundaki şiddetinin iCVD reaktörü girişindeki 

VBC/DEAEMA akış oranı ile değiştiği gözlemlenmiştir. Kopolimer spektrumları hem tersiyer 

amin (2970-2800 cm-1) hem de C-Cl bağına ait pikleri içermekte olup, bu gözlem iCVD ile 

kopolimer sentezinde her iki fonksiyonelliğin de korunduğunu göstermektedir. C-Cl pikinin 

şiddeti reaktör beslemesindeki  VBC miktarının artması ile artmıştır.  

 

 

Şekil 4.1. DEAEMA monomer, VBC monomer, 1 ve 2 numaralı kopolimerler ve  PDEAEMA 

homo polimerine ait FTIR spektrumları 

 

Kaplamaların kimyasal yapıları aynı zamanda XPS tekniği ile de analiz edilmiştir. Şekil 4.2  

PDEAEMA, PDEAEMA-VBC-1 ve PDEAEMA-VBC-2 filmlerine ait XPS genel tarama 

spektrumlarını göstermektedir. Beklendiği gibi, PDEAEMA genel tarama spektrumunda 

sadece C, O, ve N atomlarına ait pikler mevcuttur. Kopolimer spektrumlarında ise Cl 

atomuna ait ilave pik belirmektedir. PDEAEMA için genel tarama spektrumundan 

hesaplatılan C/O/N atom oranları (Şekil 4.2) 10.6/2.9/1 olup, bu değerler DEAEMA 

monomerinin kimyasal formülünden hesaplanan teorik atom oranları ile (10/2.3/1) uyum 

içerisindedir. Kaplama içerisindeki oksijen miktarındaki az da olsa artışın atmosferik oksijen 
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ya da havada bulunan nemden kaynaklandığı düşünülmektedir.  Monomer besleme oranı 

(DEAEMA/VBC) 1/1 olduğu durumda, kopolimer yapısındaki azot ve klor atomic oranları 

sırasıyla 2.62 ve 4.9 olup; monomer besleme oranı 1/0.5 olduğu durumda oranlar sırasıyla 

6.64 ve 1.09 olmaktadır. 

 

Şekil 4.2. XPS genel tarama spektrumları  

 

Şekil 4.3 silikon yüzeye kaplanmış homopolimer ve kopolimer film yüzeylerinden alınan 

yüksek çözünürlüklü N1s spektrumlarını göstermektedir. PDEAEMA spektrumunun N1s piki 

bağlanma enerjisi 399.7 eV olan sadece tek bir pik bileşeni ile fit edilebilmektedir.  Bu pik 

tersiyer amin fonksiyenel grubuna ait azot atomundan kaynaklanmaktadır (Beamson, 1992; 

Xu ve ark., 2006). Aynı pikin kopolimer spektrumlarında da gözlemlenmesi tersiyer amin 

fonksiyonelliğinin kopolimer kaplamalarda da korunduğunu göstermektedir. Kopolimer 

spektrumlarında bu pik bileşenine ilave olarak 402 eV bağlanma enerjisinde merkezlenen 

ikinci bir pik de gözlemlenmiştir. Bu pikin şiddeti, yapısında daha fazla VBC bulunan 

kopolimer kaplamada daha yüksektir. Bu pik tersiyer amin fonksiyonel grubunun 

protonlanması neticesinde ortaya çıkmıştır. Protonlanmış tersiyer amin fonksiyonel grubu, 

kaplamaların antibakteriyel özellik göstermelerinin kaynağıdır.  Kopolimerlerin iCVD ile 
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kaplanmasında DEAEMA yapısında bulunan tersiyer amin fonksiyonel grubu VBC yapısında 

bulunan klor fonksiyonel grunu ile protonlanmaktadır. Bu çalışmada, kendi kendine 

protonlanmaya olanak veren bu mekanizmanın yanı sıra, kaplamaları oksijen plazmasına 20 

saniye boyunca maruz bırakmak sureti ile kuru protonlama adını verdiğimiz işlem de 

gerçekleştirilmiştir.  Bu kuru protonlama işlemi neticesinde protonlanmız azot piki, PDEAEMA 

polimerinde belirmiştir. (Şekil 4.3 b).  

 

 

Şekil 4.3. Plazma ile kuru protonlama öncesi ve sonrası yüksek çözünürlüklü N1s XPS 

spektrumları a,b) PDEAEMA, c,d) P(DEAEMA-VBC) 1, e,f) P(DEAEMA-VBC)2 

 

Diğer ince film uygulamalarına benzer şekilde, antibkteriyel özellikte ince film kaplamam 

uygulamalarında da kaplamaların mekanik dayanımı önemli bir performans göstergesidir.   

Bu proje kapsamında elde edilecek bilgi birikimi sonucunda toplum yararına ve ticari olarak 

da kullanılabilecek ince film kaplamalarının son uygulamalarında, tekrarlanan yüksek şiddetli 

olabilecek mekanik streslere karşı, kaplamaların yeterince dayanıklı olması gerekmektedir. 

iCVD tekniği ile çözünmeyen çapraz bağlı ve mekanik dayanımı yüksek ince film kaplamaları 

geliştirmek mekanik dayanımı artırmak için etkili bir stratejidir (Tenhaeff ve Gleason, 2008). 

Diğer önemli bir strateji de kaplanan film ve alttaş arasındaki yapışmayı artırmak için, filmleri 

alttaş yüzeyine kimyasal olarak aşılamaktır (Gleason, 2015). Bu çalışmada her iki yaklaşım 

da uygulanmıştır. Alttaş ve iCVD kaplamaları arasında kovalent bağlanmayı sağlamak ve bu 

sayede film-alttaş yapışmasını kuvvetlendirmek için alttaş yüzeyleri APTES ile silanlanmıştır. 

Silikon tabaka üzerine kaplanan filmlerin dayanımlarını değerlendirmek için scotch (3M) 

bandı testi uygulanmıştır. Şekil 4.4’de film yüzeylerin bant çekim öncesi ve sonrasına ait 

optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Silanlama yapılmamış silikon yüzeyde ki PDEAEMA 
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kaplamasında bant çekimi sonrasında gözlemlenen yapısal bozukluklar ve boşluklar bu 

yüzeyde homopolimer filmin oldukça dayanıksız olduğunu göstermektedir. Aynı film 

silanlanmış yüzeye kaplandığında ise bant çekimi sonrasında yapısal bozukluklarda gözle 

görülür bir azalma meydana gelmiştir. Ancak doğrusal yapıda ki PDEAEMA homopolimer 

kaplamasının alttaş yüzeyi silanlı olsa bile mekanik dayanımın yüksek olmadığı bant testi 

neticesinde açığa çıkarılmıştır. Mekanik mukavemeti ve dolayısı ile film dayanımını artırmak 

için proje kapsamında VBC ko-monomer olarak sisteme beslenerek P(DEAEMA-VBC) 

kopolimer kaplamaları gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.4’den de görülebileceği üzere, bant 

yapışma testine en dayanıklı kaplamanın silanlanmış yüzeydeki kopolimer film kaplaması (g-

h) olduğu açıktır. Test sonucunda bu filmin yapısında neredeyse hiç önemli bir bozulma 

olmamıştır.  

 

 

Şekil 4.4. Scotch bandı yapıştırma-çekme testi öncesi ve sonrası yüzeylerin optik mikroskop 

görüntüleri; a-b) PDEAEMA-silansız Si yüzey, c-d) PDEAEMA-silanlı Si yüzey, e-f) 

PDEAEMA-co-VBC 2-silansız Si yüzey, g-h) PDEAEMA-co-VBC 2-silanlı Si yüzey 

 

4.1.1.Antibakteriyel Aktivite Test Sonuçları 

Bu proje kapsamında antibakteriyel aktivite gösteren protonlanmış tersiyer amin fonksiyonel 

gruplarına sahip nanokaplamaların iCVD tekniği ile sentezi projenin Türkiye ekibi tarafından 

amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak cam, kumaş ve PET olmak üzere üç farklı yüzey 

üzerine kaplanan PDEAEMA homopolimer ile iki farklı P(DEAEMA-VBC) kopolimerinin, iki 

farklı bakteri türüne karşı antibakteriyel aktiviteleri Şekil 4.5’de verilmiştir. P(DEAEMA-VBC)-

1 film kaplaması hariç, kaplamaların çoğunluğunun çok yüksek antibakteriyel aktivite 

gösterdikleri tespit edilmiştir.  

XPS yüksek çözünürlüklü N1s taramasında P(DEAEMA-VBC)-1 kaplamasının yapısında 

bulunan amino grubunun protonlanmadığı göz önüne alındığında bu beklenen bir sonuçtur. 

Bu durumun nedeni, kopolimer yapısında bulunan tersiyer amin fonksiyonel grup oranının az 
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olmasıdır. Diğer film kaplamaları XPS sonuçlarına göre etkili bir şekilde 

protonlanabilmişlerdir. Bakterilerin hücre duvarlarındaki farklılıklar nedeni ile, farklı bakterilere 

karşı yüzeylerin antibakteriyel etkinlikleri farklılık göstermektedir (Beveridge, 1999; Hasan ve 

ark., 2015). Şekil 4.5’de açıkça görüldüğü üzere, alttaşın türü de antibakteriyel aktiviteyi 

etkileyen önemli bir faktördür. Kumaş yüzeyinde kopolimer film kaplamasının antibakteriyel 

aktivitesi homopolimer filmin aktivitesinden daha yüksektir. Bu durumun nedeni olarak, 

kopolimer film kaplamasının kumaş gibi bir esnek yüzeyde daha dayanıklı olması 

gösterilebilir. Cam gibi sert bir yüzeyde hem homo hem de kopolimer film kaplamaları, log-

eksiltme değerleri 4’ün üzerinde olan antibakteriyel aktivite göstermişlerdir. Literatürde ve 

endüstride log-eksiltme değeri 3 ve üzeri üstün antibakteriyel yüzey olarak tanımlandığı göz 

önüne alındığında, proje kapsamında iCVD tekniği ile hazırlanan film kaplamalarının bakteri 

öldürmede oldukça başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Şekil 4. 5. Farklı iCVD kaplamalarını Cam, kumaş ve PET yüzeylerdeki antibakteriyel 

aktiviteleri 

 

4.1.2. Hücre Canlılığı Analiz Sonuçları  

Literatürde yer alan antibakteriyel ince film çalışmalarının birçoğu yalnızca filmlerin 

antibakteriyel aktivitesine odaklanmıştır. Ancak, antibakteriyel ince filmlerin antibakteriyel 

aktivitesinin yanı sıra, gündelik hayattaki kullanımlarında toksik olmaması da oldukça 

önemlidir. Bu sebeple P (DEAEMA-VBC) 2 ince filminin NIH/3T3 hücre canlılığı üzerindeki 
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etkisi de araştırıldı. XTT test sonuçlarına göre, P (DEAEMA-VBC) 2 ince filminin hücrelere 

karşı toksik olmadığı sonucuna ulaşıldı. Şekil 4.6-d’de kaplanmamış ve P(DEAEMA-VBC) 2 

filmi kaplı substratları üzerindeki hücre kontrolü üzerindeki hücre canlılığı yüzdelerini 

göstermektedir. NIH / 3T3 hücrelerinde hücre canlılığı, kontrol hücresi, kaplanmamış ve 

P(DEAEMA-VBC) 2 film kaplanmış substratlar üzerinde test edilmişti. Kontrol hücresi, 

kaplanmamış ve kaplanmış susbtratlardan elde edilen canlılık değerleri sırasıyla şu şekilde 

bulundu: %100, %96.89 ve %98.55. Şekil 4.6-a,b,c’de alttaşların, üzerine hücreler ekildikten 

72 saat sonraki optik görüntüleri verilmektedir. Söz konusu görüntülerde, hücrelerin varlığı 

gözlemlenmiştir. Hücre canlılığı analizine dayanarak, elde edilen bulgular ışığında üretilen 

iCVD antibakteriyel filmlerin toksik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

Şekil 4.6. 72 saatlik inkübasyon sonucu NIH/3T3 hücre görüntüleri (a) kontrol hücresi, (b) 

kaplanmamış substrat, (c) P (DEAEMA-VBC) 2 ince film kaplı alttaş ve (d) NIH/3T3 

hücrelerinin substratlar üzerine ekildikten sonraki 72 saat sonraki yaşam yüzdeleri 

 

4.1.3. Elde edilen kaplamaların ticari potansiyeli 

 

Ticari olarak çeşitli firmalar tarafından üretimi yapılan antibakteriyel ahşap/PVC zemin 

kaplamaları, tekstil materyalleri, fayans-seramik malzemeler, boya-derz dolgusu gibi yapı 

malzemeleri; özellikle hastane, restoran, mutfak, banyo-tuvalet, havuz, su deposu, sauna, 

duvar yüzeyleri, yatak ürünleri, anahtar ve priz gibi uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Bu 

ürünlerde kullanılan antibakteriyel malzemelerin büyük çoğunluğunun nano gümüş ya da 

kolloidal gümüş yapıda oldukları bilinmektedir. Proje kapsamında geliştirilen polimerik 

yapıdaki nano kaplamalar temasla öldürücü dayanıklı yüzeyler olup, gümüş ve benzeri liç 

olan antibakteriyel yüzeylerde olduğu gibi bakteriyel dirence katkıda bulunmaz. Gümüş ve 
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benzeri nanopartiküllerin liç olduklarında insan ve doğal yaşam için toksik özellikte olduklarını 

bildiren çalışmalar mevcut olup, yakın gelecekte bu tür malzemelerin antibakteriyel özellikte 

ürünlerin üretiminde kullanımlarının yasaklanması beklenmektedir. Bu durum göz önüne 

alındığında, proje kapsamında geliştirilen polimerik nanokaplama temelli antibakteriyel 

malzemelerin gelecekte birçok ticari ürün için aranan ve rakipsiz malzemeler olması 

öngörülmektedir. 

iCVD tekniği kolaylıkla endüstriye entegre edilebilecek bir tekniktir. iCVD, gerek kesikli 

sistemlerde doğrudan malzeme yüzeylerine, gerek ise roll-to-roll sistemlerde sürekli bir 

şekilde esnek şerit, kâğıt ya da film yüzeylerine kaplamaya olanak vermektedir. Bu tip roll-to-

roll sistemlerde esnek altlıklarda geniş alanlarda üretilen nanokaplamalar, esnek PET 

benzeri altlıkların uygulama yüzeyine laminasyonu neticesinde sınırsız kullanım alanına 

sahip olabilir. iCVD tekniğinin en önemli avantajı, potansiyel ticari üretimlerde oldukça düşük 

işletme maliyetleridir. iCVD’nin en önemli gider kalemi hammadde olarak kullanılan monomer 

ve başlatıcı maliyetleridir. Sistemde kaplamalar oldukça düşük basınçlarda ve gaz fazında 

gerçekleştiği için, kaplama sırasında siteme buhar akışı çok düşük hızlarda olmakta, bu da 

kullanılan hammadde miktarının, dolayısı ile kaplama maliyetinin önemli ölçüde düşük 

kalmasını sağlamaktadır. Tablo 4.1. de iCVD süresince kullanılan hammadde ve enerjinin 

yaklaşık fiyatları verilmiştir. Tablo 4.2’de ise bu maliyetler temel alınarak oluşturulmuş, 100 

nm antibakteriyel kaplama elde etmek için toplam yaklaşık maliyet hesabı verilmektedir. 

Tablodan görüleceği üzere, 100 nm kaplama yapmanın yaklaşık maliyeti 13 kuruş 

mertebesindedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu maliyetin, laboratuvar skalasında 

bir sistemde ve çok düşük miktarlarda araştırma amaçlı özel hammadde alımlarında ortaya 

çıkmasıdır. Büyük endüstriyel sistemlerde ve tonajlı malzeme alımlarında, hesaplanan bu 

yaklaşık maliyetin çok daha düşmesi beklenmektedir. Özellikle roll-to-roll sistemlerde geniş 

alanlarda kaplama yapıldığında, m2 başına kaplama maliyetlerinin oldukça düşük olacağı 

açıktır. Piyasada mevcut sprey kaplamalarının gerek maliyetleri gerek çevresel ya da sağlık 

üzerine etkileri göz önüne alındığında, iCVD tekniği ile polimerik nanokaplama temelli 

antibakteriyel yüzeylerin ticari potansiyelinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, 

Tablo E.3 de verilen ve hastane benzeri ortamlarda tercih edilen PVC zemin kaplamasının 

fiyatları 13 euro/m2’ye kadar çıkmaktadır. Sıradan bir PVC yüzeyine iCVD tekniği ile 

antibakteriyel kaplamanın getireceği ekstra maliyet ise güncel kur ile metrekarede sadece 13 

kuruş olmaktadır. Bu karşılaştırmalı örnekten de açıkça görüleceği gibi, iCVD tekniği ile 

yüzeylere yapılacak antibakteriyel kaplamanın; ürünlere ekleyeceği katma değer göz önüne 

alındığında, oldukça yüksek bir ticari potansiyeli mevcuttur.  

  Tablo 4.1. iCVD Tekniği ile Antibakteriyel Kaplama Hammadde/Enerji Fiyatları 

Hammadde Fiyat  Birim 
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Monomer (DEAEMA) 148 euro (Sigma-Aldrich) 1 Litre  

Monomer (VBC) 62 euro (Sigma-Aldrich) 100 ml 

Başlatıcı (TBPO) 200 euro (Sigma-Aldrich) 1 Litre 

Elektrik 75 kuruş 1kW-saat 

Tablo 4.2. iCVD Tekniği ile Antibakteriyel Kaplama Maliyet Tablosu 

Parametre Miktar Birim 

Kaplama Hızı 100 nm/dak. 

DEAEMA Akış Hızı 1 sccm 

VBC Akış Hızı 1 sccm 

TBPO Akış Hızı 1 sccm 

100 nm kaplama süresi 1 dak. 

Güç (vakum pompası) 500 watt 

Güç (filamet teli) 100 watt 

Toplam Monomer Tüketimi 0,00030 gr/dak. 

Başlatıcı Tüketimi 0,00015 gr/dak. 

Monomer Maliyeti 0,01 euro/100 nm kaplama 

Başlatıcı Maliyeti 0,003 euro/100 nm kaplama 

Enerji Maliyeti 3,7 krş / 100 nm kaplama 

Toplam Maliyet* 13,1 krş/100 nm kaplama 

*1 Euro=7,2 TL olarak alınmıştır. 

 

4.2. Biyobenzetim İle Antibakteriyel Yüzey Tasarımı 

4.2.1. Bradyporus gocmeni yumarta kabuğu yapısı 

Bradyporus gocmeni yumurtaları, doğal habitat alanlarından biri olan iç Anadolu bölgesinde 

toprağın 1-2 cm altında bulunmuştur. Bradyporus gocmeni yumurtasının genel görüntüsü ve 

SEM görüntüleri Şekil 4.7’de verilmiştir. Yumurtalar genel olarak 7-9 mm uzunluğunda ve 3-

3,5 mm çapında oval şeklindedir. Yumurta kabuğunun yüzeyinde altıgen yapılardan oluştuğu 

ve bu yapıların içinde nano/mikro yapılar gözlemlenmiştir. Bu pürüzlü yapıların zararlı toprak 

organizmalarında embroyu korumak için, antibakteriyel aktiviteye katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir.  
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Şekil 4.7. Bradyporus gocmeni yumurtasının fotoğrafı (a) ve SEM fotoğrafları (b-e) 

4.2.2. Biyomimetik antibakteriyel replikalar 

Yumuşak litografi kullanarak doğal nano/mikro yapıları üretmek için, literatürde genellikle iki 

aşamalı bir prosedür uygulanmaktadır (Gürsoy ve ark., 2017; Lee ve ark., 2017; Wang ve 

ark., 2017a). İlk önce, doğal yüzeyden bir negatif kalıp hazırlanır ve daha sonra, negatif 

yüzeyden bir kopya üretilir. Bununla birlikte, bizim çalışmamızda, negatif bir kalıp üretmek 

için oldukça küçük ve oval şeklindeki yumurta kabuğu yüzeyine doğrudan bir çözelti dökmek 

etkili bir yaklaşım olmayabilir. Üstelik, üzerine doğrudan bir çözelti dökmek yerine, yumurta 

kabuğunun kırılganlığını göz önüne alarak; benzer yüzey yapısına sahip alternatif bir şablon 

olarak, zımpara kağıtları kullanılmıştır. Üretilen kopyalar, iCVD ile P (DEAEMA-ko-VBC) ince 

filmlerle kaplandı ve üretilen replikaların topografileri, Şekil 4.8'de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.8. Optik mikroskop görüntüleri a) düz yüzey, b) P1 ve c) P2. 

 

Hidrofobiklik, bakterilerin yüzeye yapışmasını azaltması sebebi ile temasla öldüren 

antibakteriyel yüzeyler için istenen bir özelliktir. Düşük bakteriyel yapışma sonucu, yüzeyde 

biyofilm birikmesinin önüne geçilerek, sürdürülebilir bir antibakteriyel aktivite sağlanması 

beklenebilir. Bu nedenle, hidrofobiklik uzun süreli ve sürdürülebilir antibakteriyel aktivite için 
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önemli bir özelliktir. Bu çalışmada, kopyaların ıslanabilirliği araştırılmıştır. Tüm kopyaların 

temas açısı sonuçları, Şekil 4.9'da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.9. Temas açısı sonuçları a) düz yüzey, b) P1 ve c) P2. 

 

 

Şekil 4.9'da replikaların temas açısı görüntüleri ve değerleri gösterilmektedir. Replikaların 

temas açısı sonuçları arasında önemli bir fark gözlemlenmiştir. Bu bulgu şaşırtıcı değildir, 

çünkü yüzey kimyasının yanı sıra, yüzey morfolojisinin de temas açısı üzerinde önemli bir rol 

oynadığı bilinmektedir. Sonuçlara göre, pürüzlü bir yüzeye sahip kopyaların temas açısı 

değerleri, pürüzsüz PDMS yüzeyine göre % 52 civarında arttığı gözlemlenmiştir. Yüzey 

pürüzlülüğü ve temas açısı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için AFM analizi yapılmıştır. 

Şekil 4.10'da gösterildiği üzere yüzey pürüzlülüğünün artmasıyla temas açısı değerlerinin 

arttığı tespit edildi. Yüzey pürüzlülüğünün ıslanabilirlik üzerindeki etkisini açıklayan Wenzel 

etkisine uygun olarak (Denklem 1), artan yüzey pürüzlülüğü ile temas açısı değerlerinin 

arttığı bulunmuştur (Wenzel, 1949). 

 

cosθ = Rf cos θ0             (Denklem 1) 

 

burada, θ ve θ0 sırasıyla pürüzlü ve düz yüzeye ait temas açısı değerlerini sembolize 

etmektedir. Rf ise yüzüy pürüzlüğünün sembolize etmektedir ve bu değer asıl yüzeye 

alanının, geometrik yüzey alana bölünmesi bulunmaktadır. Bu değer pürüzlü yüzeylerde 

1’den büyük olmak zorundadır. Hidrofobik yüzeylerde θ0 90∘’den büyük olmak zorunda 

olduğu için, Wenzel denklemine göre yüzey pürüzlülüğü arttıkça, yüzeyden elde edilen temas 

açısının artması beklenmektedir. Sadece yüzey pürüzlülüğü değil, aynı zamanda 

yüzeylerdeki nano/mikro yapıların yoğunluğu da ıslanabilirlikte önemli bir rol oynar. Cassie-

Baxter denklemi (Denklem 2), yüzey topografyası ile temas açısı arasındaki ilişkiyi 

tanımlamak için formülize edilmiştir (Cassie ve Baxter, 1944). 

 

cos 𝜃𝑐 = 𝑓1 cos 𝜃1 +  𝑓2 cos 𝜃2                 (Denklem 2) 
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burada, 𝜃𝑐 ölçülen temas açısı değerini, 𝑓1 ve 𝑓2 sırasıyla yüzeyin katı ve hava ile 

fraksiyonları sembolize ederken; 𝜃1 ve 𝜃2 sırasıyla suyun katı yüzeyi ve hava ile olan temas 

açılarını sembolize etmektedir. 𝑓1 +  𝑓2 = 1 ve 𝜃2, 180° olarak kabul edilebilir, böylelikle 

Denklem 2, Denklem 3’e dönüştürülebilir: 

 

cos 𝜃𝑐 = 𝑓1 cos 𝜃1 +  (1 − 𝑓1) cos 180 = 𝑓1 cos 𝜃1 + 𝑓1 − 1             (Denklem 3) 

 

𝑓1 değeri 0 ile 1 arasında olmalıdır. Denklem 3'e göre, 𝑓1, 0'a yaklaştığında, yüzeyin 

hidrofobikliği artar. Bunun nedeni, muhtemelen havanın su damlacıklarının altındaki 

nano/mikro yapılardaki boşluklara sıkışması olabilir. Su damlacıkları, bu hava cepleri 

nedeniyle yüzeyi ıslatamaz (Teare ve ark., 2002; Karaman ve ark., 2012). Şekil 4.10'a 

bakıldığında, zımpara ile üretilen replikalarda birim alandaki nano/mikro yapıların yoğunluğu, 

pürüzsüz yüzeye kıyasla çok daha fazla olduğu görülmektedir. Çalışmamızda, Cassie-Baxter 

modeline uyumlu olarak yüzeylerdeki nano/mikro yapıların yoğunluğu ile ölçülen temas açısı 

değerleri arasında doğru orantı olduğu görülmüştür. 

 

 

Şekil 4.10. AFM sonuçları a) düz yüzey, b) P1 ve c) P2. 

 

Tüm replikaların, hem gram-negatif E. coli hem de gram-pozitif S. aureus'a karşı 

antibakteriyel aktiviteleri test edildi. Antibakteriyel aktivite sonuçları log indirgemesi olarak 

ifade edildi ve Şekil 4.11'de ilgili sonuçlar verildi. Şekil 4.11’e göre, pürüzlü replika yüzeyleri, 

düz yüzeylere kıyasala E. coli’ye karşı daha iyi antibakteriyel aktivite göstermektedir. Öte 

yandan, yüzey morfolojilerinden farklı olarak, tüm replikalar S. aureus'a karşı en az 3-log 

indrigeme antibakteriyel aktivite sergilemiştir ve elde edilen sonuçlar kendi aralarında 

birbirine yakın bulunmuştur. Pürüzlü yüzeylerin her iki bakteriye karşı gösterdikleri 

antibakteriyel aktivitesindeki farklılığın olası bir nedeni, bakterilerin hücre duvarlarının 

yapılarındaki farklılıklar olabilir. Gram negative-bakteri türü olan E coli, birkaç kat 

peptidoglikan tabakadan oluşan ince bir hücre duvarına sahiptir (Beveridge, 1999). E. coli'nin 
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ince hücre duvarı, pürüzlü yüzeylerin nano / mikro yapılarıyla temas ettiğinde yırtılabilir. Bu 

nedenle, antibakteriyel ince film ve pürüzlü yüzey yapısının kombinasyonu, pürüzlü 

yüzeylerin E. coli'ye karşı daha iyi antibakteriyel aktivite göstermesinin başlıca nedeni 

olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, gram-pozitif bakteri türü olan S. aureus, çok sayıda 

peptidoglikan tabakasından oluşan kalın bir hücre duvarına sahip olduğu için, pürüzlü 

yüzeylerdeki nano / mikro yapılar, S. aureus'un hücre duvarlarına zarar vermemiş olabilir.Bu 

sonuçlar, literatürdeki diğer doğal yüzeyler ve replikalardan elde edilen veriler ile 

uyuşmaktadır. Örneğin, ağustosböceği kanadının (Pogodin ve ark., 2013) pürüzlü yüzeyi ve 

replikası (Hasan ve ark., 2015), gram-negatif bakterilere karşı gram-pozitife karşı 

gösterdiklerinden daha iyi bir antibakteriyel aktivite sergilemiştir. 

 

Şekil 4.11. Replikaların her iki bakteriye karşı antibakteriyel aktiveteleri 
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5. PROJE YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERi & İKİLİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA 

YAPILAN FAALİYETLERİN ANALİZİ 

 

İş bu proje Kâtip çelebi-Newton fonu kapsamında desteklenen bir ikili iş birliği projesidir. Bu 

projenin çeşitli iş paketlerinde Konya Teknik Üniversitesi, Durham Üniversitesi ve Selçuk 

Üniversitesi bünyesinde bulunan araştırma grupları ortak bilimsel faaliyetler yürütmüşlerdir. 

Bu faaliyetler; eğitim, ortak rapor hazırlama, ortak proje yaygınlaştırma faaliyetleri ve 

deneysel çalışmalar için karşılıklı bilgi/tecrübe paylaşımı şeklinde proje süresince 

gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim alanında kısa süreli karşılıklı öğrenci değişimleri gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye ekibinden iki doktora öğrencisi 2’şer haftalık süreler ile Durham Üniversitesi’ne 

giderek antibakteriyel test prosedürü ve PECVD tekniği ile polimerik ince film kaplamaları ve 

karakterizasyonları konularında uygulamalı eğitimler almışlardır. Durham Üniversitesi 

araştırmacılarının uyguladığı antibakteriyel test prosedürünün aynısı, proje kapsamında 

Konya Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından da iCVD kaplamalarının antibakteriyel 

aktivitelerini test etmek için uygulanmıştır.  

İkili iş birliği projesi kapsamında aşağıda listelenen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu 

faaliyetlerin tamamı proje kapsamındaki iş paketi görevleri ve kilometre taşları doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 Proje yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Türkiye ekibi 

“antibakteriyel.ktun.edu.tr” web sitesini yayınlamıştır. İngiltere ekibi de uluslararası 

bir web sitesi açmak için çalışmalara devam etmektedir. 

 Yayınlanan web sitesinde proje kapsamında da öngörüldüğü gibi hazırlanan 

“Antibakteriyel Yüzeyler Durum Raporları” eklenmiş, bu rapor ayrıca EK-2’de 

verilmiştir.  

 Proje kapsamında antibakteriyel yüzeylerin öneminin anlatıldığı, tamamen projede 

görev alan öğrenciler tarafından hazırlanan ve seslendirilen Türkçe, İngilizce ve 

Hintçe eğitim videoları “Functional Surfaces” youtube kanalında yayınlanmıştır. İlgili 

videolar aynı zamanda web sitesinde de yayınlanmıştır. 

(https://www.youtube.com/watch?v=kIwhd4JaQSg) 

 Proje kapsamında iCVD tekniği ile hazırlanan yüzeylerin pazarda bulunan mevcut 

ürünler ile karşılaştırılması yapılmış ve web sitesinde yayınlanmıştır. 
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 Proje kapsamında 2 adet çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylara sağlık, yapı, tekstil, 

dayanıklı tüketim malları, vb. iş kollarında üretim yapan çok sayıda Türk ve İngiliz 

firma iştirak etmiştir. Çalıştaylara ait görseller ve bilgiler web sitesinde yayınlanmıştır.  

 Proje kapsamında hedeflerden birisi özellikle Suriyeli sığınmacı kamplarında görülen 

enfeksiyon vakalarının minimuma indirecek güvenli, ucuz, kalıcı antimikrobiyal 

nanokaplama geliştirmektir. Bunun için; sağlık sektörü ile ilgili kuruluşlar ziyaret 

edilmiştir. Toplum sağlığı merkezi ve Konya’da sığınmacıların yoğun olarak 

kullandıkları Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden uzman doktorlar ve idareciler ile 

görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde; şu anda görülen bakteri kaynaklı 

enfeksiyon vakalarında Suriyeli ya da Türk hastalar arasında belirgin bir farkın 

kalmadığı; farkın göçün başladığı ilk yıllarda belirgin olduğu ancak zamanla toplumlar 

bir arada yaşayıp ortak mekanları kullandıkça hastalık florasının eşitlendiği sonucuna 

ulaşılmıştır. AFAD yetkilileri ile görüşmeler neticesinde de mülteci kamplarında 

bakteri kaynaklı enfeksiyon vakalarının, kamp dışındaki vakalara benzer olduğu ve 

farklı boyutta bir sorun teşkil etmediği bilgisi verilmiştir. Her iki toplum arasındaki 

bakteri florasındaki benzerliğin temel sebebinin, Suriyeli mültecilerin çoğunluğunun 

kamplarda izole bir şekilde yaşamaktansa, toplumumuza karışmalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) ile iş birliği başlatılmıştır. Bu iş 

birliği kapsamında BUHASDER başkanı Prof. Dr. Şükran KÖSE ve ekibi Konya’daki 

çalıştaya katılmış ve dernek temsilcisi bir sunum gerçekleştirmiştir. Çalıştay 

kapsamında yapılan toplantılar neticesinde, özellikle okul çağındaki çocuklarda el 

yıkama alışkanlıklarındaki sorunlar, ortak mekanlarda hijyen kurallarına uymamak, 

kanalizasyon ve çevre temizlik işlerinde ve hastanelerde çalışan personellerin 

yaşadıkları bakteri kaynaklı enfeksiyon problemleri en öncelikli sorunlar olarak tespit 

edilmiştir. BUHASDER ile başlatılan iş birliği kapsamında, dernek uluslararası 

İngiltere-Türkiye takip edecek (follow-on) iş birliği proje başvurularında çözüm ortağı 

olarak yer alacaktır. Yine bu iş birliği kapsamda, proje çıktılarının yaygınlaştırılması 

ve toplumsal bilincin artırılması için; Türk proje ekibi tarafından “antibakteriyel 

yüzeyler ve hijyen” konulu eğitimler ilkokul seviyesinde başlatılmıştır. Etkinliğe ait 

resimler web sitesinde yayınlanmıştır. Bu etkinlikler devam edecektir.  

 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmeler neticesinde, bu 

projenin çıktısı olan antibakteriyel özellikte, dayanıklı ve kalıcı nanokaplamaların, 

öncelikli olarak kullanılabileceği uygulama alanları belirlenmiştir. Buna göre; 

hastanelerde kapı kolları, aydınlatma anahtarları, kan alma merkezlerinde kullanılan 
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plastik kaplar, asansör/kapı düğmeleri, hasta yatak/yastık kılıfları ve yatak/yastık 

süngerleri, maske ve eldiven yüzeyleri potansiyel kaplama uygulama malzemeleri 

olarak belirlenmiştir. Kreş ve okullarda ki benzer yüzeyler; ayrıca toplu taşıma 

araçlarında kullanılan tutacaklar, düğmeler, ve koltuk başlık kılıfları da potansiyel 

kaplama yüzeyleri olarak önerilmektedir. Tüm bu uygulama yüzeylerine ilave olarak 

BUHASDER tarafından özellikle temizlik/kanalizasyon işlerinde çalışan işçilerin 

koruyucu kıyafetlerinde de proje kapsamında geliştirilen nanokaplamaların 

uygulamasının son derece faydalı olacağı önerilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen 

nanokaplamaların endüstriyel skalada bu türden malzemelerin yüzeylerine 

uygulanması, bakteri kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını önlemek için etkin bir 

çözüm olacağı belirlenmiştir. Yapılan çalıştaylarda, benzer malzemeleri üreten firma 

temsilcilerine sunumlar yapılmış; kaplamaların üniversite-sanayi iş birliği ile 

endüstriyel skalada üretimlerinin projelendirilmesi için olumlu adımlar atılmıştır.   

 Proje faaliyetleri sonucunda mükemmeliyet merkezi kurma hedefi için ön çalışmalar 

tamamlanmış olup, bu merkezi kurmak için gereken yatırım ve desteğin sağlanması 

için takip eden proje başvuruları yapılacaktır. Bu mükemmelliyet merkezinde, 

antibakteriyel kaplamalar alanında İngiltere ve Türkiye arasında daha uzun vadeli 

sürdürülebilir çalışmalar için yeni araştırmalar ve işbirlikleri başlatılarak, bölüm ve 

kurumsal seviyelerde kapasite geliştirme faaliyetleri yapılacaktır. Her iki ülkeden 

paydaşların erişimine açık olacak olan merkez aracılığıyla, araştırma bilgisinin somut 

hale dönüştürülmesini desteklemek için ticari işletmeler, kâr amacı gütmeyen STK’lar, 

kamu ve sektör temsilcileri ile güçlü bir katılım sağlanacaktır. Mükemmelliyet merkezi 

hem İngiltere hem de Türkiye'deki daha geniş araştırma toplulukları için kaynak 

merkezi olarak hareket etmenin yanı sıra seminerler ve teknik eğitim atölyeleri gibi 

faaliyetler için bir odak noktası olacaktır. Merkezin Konya Teknik Üniversitesi 

bünyesinde kurulması için çalışmalar devam etmektedir. 

 Proje kapsamında, hedeflenen kalıcı ve yüksek antibakteriyel etkiye sahip ince filmler 

başarı ile iCVD tekniği kullanılarak farklı yüzeylere kaplanmıştır. Çalıştaylara iştirak 

eden Türkiye’nin önde gelen bir tekstil firması ile iş birliği başlatılmıştır. Bu kapsamda, 

projenin çıktılarını ürüne dönüştürmek için ortak çalışma yürütülecektir. Firma şu 

anda, ekibimizin kaplamalarda altlık olarak kullanabileceği maske, yara örtüsü, 

temizlik bezi, çarşaf vb. ürünleri istenilen dokuma özelliklerinde Ar-Ge merkezlerinde 

tasarımına başlamıştır. Öncelikle sosyal sorumluluk projeleri yapılacak, bu kapsamda 

antibakteriyel maske ve temizlik bezi gibi ürünler, test, tescil ve sertifikasyon 

süreçlerinin ardından pilot üretim ile ihtiyaç duyulan yerlerde kullanıma sunulacaktır. 
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İş birliği kapsamında bir adet Mera-Net projesi başvurusu hazırlık aşamasındadır. Bu 

ve benzeri proje başvurularda, İngiltere ekibi de akademik ortak olarak yer alacaktır.  

 Proje’nin İngiltere çalışma ekibi tarafından aşağıdaki makale yayınlanmıştır. 

“Bioinspired multifunctional polymer–nanoparticle–surfactant complex nanocomposite 

surfaces for antibacterial oil–water separation”, A.W. Ritchie, H.J. Cox, S.N. 

Barrientos-Palomo, G.J. Sharples, J.P.S. Badyal, Colloids and Surfaces A, 560 

(2019) 352-359.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Proje kapsamında yapılan bilimsel faaliyetler neticesinde aşağıda listelenen genel sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

 

Sonuçlar 

 Bu çalışmada, iCVD tekniği ile antibakteriyel özelliğe sahip polimerik ince filmler farklı 

yüzeylere başarı ile kaplanabilmiştir. Homopolimer film olarak PDEAEMA kaplanmış, 

protonlama işlemi kuru ortamda oksijen plazması ile gerçekleştirilmiştir. Bu plazma 

protonlama işlemi neticesinde PDEAEMA kaplı yüzeylerin yüksek antibakteriyel aktivite 

gösterdikleri belirlenmiştir. Aynı filmlerin mekanik dayanımlarının düşük oldukları 

belirlenmiştir. 

 DEAEMA monomeri ile VBC monomeri eş zamanlı olarak iCVD reaktörüne beslendiğinde 

P(DEAEMA-VBC) kaplamaları elde edilmiştir. Kaplamalardaki amino ve klor fonksiyonel 

gruplarının oranlarının, reaktöre beslenen monomerlerinin akış hızına bağlı olarak değişim 

gösterdiği FTIR ve XPS analizleri neticesinde belirlenmiştir. Kopolimer kaplamalarının iki 

avantajı tespit edilmiştir. Birincisi; tersiyer amin fonksiyonel grubunun VBC yapısındaki 

klor fonksiyonelliği ile doğrudan protonlanmasıdır. Bu durum, yorucu protonlama 

işlemlerinin gereksinimini ortadan kaldırmıştır. Bu sayede P(DEAEMA-VBC)-2 kaplaması 

üstün antibakteriyel aktivite göstermiştir. İkinci önemli avantaj ise, kopolimer filmlerin 

dayanımlarının homopolymer filmlere nazaran daha yüksek olmasıdır.  

 Tersiyer amin fonksiyonel grubu içeren homo ve kopolimer kaplamalar iCVD tekniği ile 

cam, PET ve kumaş gibi gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan, dokunulan yüzeylere başarı 

ile kaplanabilmekte; mekanik dayanımı yüksek kaplamaların antibakteriyel aktiviteleri de 

yüksek olmaktadır. 

 Standart bant çekme testi neticesinde, dayanımı en yüksek olan kopolimer film kaplaması 

gram negatif ve gram pozitif bakterilerin ikisine karşı da en yüksek log-eksiltme ( 3) 

aktivitesi göstermiştir.  

 Hücre yaşam analizi neticesinde, proje kapsamında sentezlenen nano-kaplamaların 

toksik olmadıkları tespit edilmiştir. Bu bulgu, iCVD tekniği ile antibakteriyel özellikte 

polimerik kaplamaların ticari olarak uygulama potansiyelini geliştirmektedir.  

 Projenin bir diğer iş paketinde, biyobenzetim teknikleri kullanılarak antibakteriyel özellik 

gösterebilen doğal bir yüzeyin laboratuvar ortamında kopyalanması hedeflenmiştir. Bu 
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kapsamda, öncelikle proje önerisi kapsamına uygun bir şekilde bitki yapraklarının 

yüzeyleri araştırılmış ve incelenmiş, fakat istenilen antibakteriyel etkiyi yüzeyinde gösteren 

bir bitki çeşidi bulunamamıştır. Birtakım antibakteriyel özellik gösteren bitkiler mevcut olsa 

da bu bitkilerdeki antibakteriyel ajanlar, bitki ekstraktlarında bulunmaktadır. Projenin 

kapsamına uyacak yüzey olarak endemik bir çekirge türünün yumurtası model olarak 

belirlenmiştir.  

  Bradyporus gocmeni yumurtasının kabuğu esas alınarak, antibakteriyel nano/mikro yapılı 

esnek replika yüzeyler yumuşak litografi ve iCVD tekniklerinin kombinasyonu ile başarılı 

bir şekilde üretilmiştir. Bu biyobenzetim yapıların antibakteriyel aktiviteleri hem gram-

negatif E. coli hem de gram-pozitif S. aureus bakterilerine karşı test edilmiştir. Test 

sonuçlarına göre, yüzey pürüzlülüğünün gram negatif bakteriye karşı antibakteriyel 

aktivitede önemli bir parametre olduğu tespit edilmiştir. Replika yüzeyinde log-eksiltme 

değeri 7 olan, üstün antibakteriyel aktivite tespit edilmiştir. Pürüzlü yüzeylerde 

gözlemlenen yüksek su iticiliğin, biyofilm oluşumunu önleyerek antibakteriyel aktiviteyi 

artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Bu sonuçlar ve proje faaliyetleri sırasında edinilen tecrübeler ışığında aşağıda listesi verilen 

öneriler dikkate alınmalıdır: 

 

Öneriler 

 iCVD tekniği ile üstün yapısal ve fonksiyonel özelliklerde ince filmler farklı yüzeylere 

başarı ile kaplanabilmektedir. Ancak, iCVD ile tek bir monomer sisteme beslenip ilgili 

polimer sentezlendiğinde, elde edilen polimer genelde doğrusal yapıda olmaktadır. Bu tür 

doğrusal yapıda polimerler kolayca çözünebilmekte ve mekanik dayanımları zayıf 

olmaktadır. iCVD ile gerçek uygulamalar için kaplama geliştirildiğinde, özellikle mekanik 

dayanım gerektiren uygulamalar için, bir çapraz bağlayıcı kullanıp çapraz bağlı 

polimerlerin sentezlenmesi önerilmektedir. Vinil benzil klorür, divinil benzene, etilen glikol 

diakrilat vb. monomerler bu işlem için kullanılabilir. 

 iCVD fiziksel adsopsiyon temelli bir prosestir. Kaplama fiziksel olarak yüzeye bağlanmakta 

olup, alttaş-kaplama yapışması zayıftır. Bu yapışmayı artırmak için yüzeye kimyasal 

aşılama yapılması önerilmektedir. Kaplamanın türüne göre uygun bir silanlı bileşik 

kaplama öncesi alttaş yüzeyine aşılanarak, kaplama ve alttaş arasında kovalent etkileşim 

oluşturulabilir. 

 iCVD ile kopolimer sentezinde, ko-monomerlerin sisteme akış hızı, kaplamaların kimyasal 

yapılarını oldukça etkilemektedir. Bu nedenle iCVD tekniğinde kullanılacak akış ölçerlerin 
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hassas ve kaliteli olanlarının tercih edilmesi ve düzenli olarak gerekli kalibrasyonların 

yapılması önerilmektedir.  
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EKLER 

 

EK-1 Lazer İnterferometre Yöntemi ile Gerçek Zamanlı Film Kalınlık Ölçümü 

 

iCVD tekniğinin en önemli avantajlarından birisi, gerçek zamanlı film kalınlık ölçümüne 

olanak vermesidir. Bunun için basit bir lazer/güç dedektörü sistemi yeterli olmaktadır. Bu 

ölçümler için reaktör tabanında yerleştirilen bir alttaşın üzerine düşen lazer ışığını tamamen 

yansıtması ve bu yansıyan ışığın reaktör üzerine yerleştirilen bir lazer güç ölçer üzerine 

düşmesi gerekmektedir. Reaktör kapağı olarak kuvars cam seçilmesinin nedeni, kuvarsın 

reaktöre beslenen ve alttaştan yansıyan lazer ışınının reaktöre kırılmadan girip çıkmasına 

olanak vermesidir.  Silikon alttaş ise tüm kaplamalarda bu işlem için yansıtıcı referans yüzey 

olarak kullanılmıştır. Bu şekilde gerçek zamanlı kalınlık ölçüme olanak veren sisteme lazer 

interferometre sistemi denilmektedir. Sistem 3 mm spot çapında 632 nm dalga boyunda bir 

He-Ne lazer kaynağı (JDSU Uniphase) ve silikon tabaka yüzeyinden yansıyan lazer ışığın 

düştüğü bir silikon foto dedektör (Thorlabs) den oluşmaktadır (Şekil E.1). Reaktör üst kapak 

kısmının kuvars cam olması, lazer ışığının rahatlıkla ve kırılmadan reaktör içerisine girip 

çıkmasına olanak vermektedir.  
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Şekil E.1. Lazer interferometre sisteminde kullanılan lazer ve dedektör  

 

İnterferometre tekniğinde alttaş yüzeyine belirli bir açı (~10-15o) ile gönderilen lazer ışını 

substrattan yansıyarak lazer güç ölçerin dedektörüne düşer (Şekil E.2). Güç ölçerin algıladığı 

lazer ışınının şiddeti bir mikroişlemciden geçerek bağlı bilgisayara iletilir. 

 

 

 

 

Şekil E.2. Lazer interferometre sistemi şematik diyagramı  

 

Kaplama kalınlığı arttıkça, alttaştan yansıyan ışığın şiddeti de yansıma yasaları uyarınca 

değişir. Şiddet değeri kaplanan filmin kırılma indisine ve kalınlığına bağlıdır. Bu sayede, eğer 

Mikroişlemci 

Monitör 

632 nm He-Ne Lazer 

Dedektör 
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kaplanan filmin kırılma indisi bilinir ise, kaplama kalınlığı da hesaplanabilir. Bu hesaplama 

için Frensel Yansıma denklemleri ve Snell Yasası kullanılarak türetilmiş aşağıdaki denklem 

kullanılmıştır: 

 

                                    

 

Bu denklemde; 

λ : Lazer ışığının dalga boyu (632 nm) 

d : Kaplama kalınlığı 

θ1 : Alttaş yüzeyine düşen ışığın yüzey normali ile yaptığı açı 

θ2 : Film içerisinde kırılan ışığın yüzey normali ile yaptığı açı 

n1 : Film üzerindeki ortamın kırılma indisi (ortam havadır, indis 1 alınmıştır) 

n2 : Kaplanan filmin kırılma indisi 

 

Şekil E.3’de, denklem 1’de ki eşitliğe göre homojen bir film içerisinde gerçekleşen ışığın 

kırılması ve yansıması olayları gösterilmiştir. 

 

Şekil E.3. Kaplanan film içerisinde ışığın kırılması 

 

Bir iCVD kaplaması başlatıldığında film kalınlığının artması ile birlikte Şekil E.4’de ki gibi 

interferans paternleri gözlemlenmektedir. Burada, kaplanan  polimerlerin kırılma indisi 1.5 

olarak kabul edildiğinde denklem 1’e göre  paternde gözlemlenen her bir periyoda denk 

gelen film kalınlık değerinin yaklaşık 200 nm olduğu hesaplanır. Bu şekilde toplam periyot 

sayısından yola çıkılarak film kalınlık değeri gerçek zamanlı hesaplanır. Bu hesabın 

doğruluğunu teyit etmek için kaplama kalınlıkları iCVD işlemi sonunda ayrıca reflektometre 

(Avaspec-ULS2048L) ile ölçülmüş ve her iki yöntem ile elde edilen sonuçların birbirleri ile 

tutarlı oldukları gözlemlenmiştir.     
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Şekil E.4 Tipik bir lazer interferometre grafiği  

EK-2 Antibakteriyel Yüzeyler Durum Raporları 

Tablo E.1. Antibakteriyel yüzeyler kamu sektörü en iyi uygulama Türkiye durum raporu 

Kamu Sektörü Bakterinin Adı Güncel Çözümler 

Hastaneler 1. Staphylococcus aureus 
Gram+ (A grubu beta-
hemolitik streptokok) 
2. Metisiline Dayanıklı S. 
Aureus 
3. Enterococcus faecium 
4. Vankomisine Dayanıklı 
Enterokok 
5. Klebsiella pneumoniae 
6. Enterobacter coli 
7. Pseudomonas 

Tedavi İçin 
1. Penisilin G antibiyotik 
kullanımı. 
2. Glikopeptid antibiyotik 
kullanımı. 
3. Vankomisin + penisilin + 
aminoglikozid. 
4. VRE Dalbavansin 
[Dalvance], Tedizolid 
[Sivextro] tedavisi için yeni 
antibiyotiklerin geliştirilmesi, 
Enfeksiyona daha dirençli 
olan idrar sondaları ve 
intravenöz kateterlerin 
gelişimi. 
5. Karbapenem tedavisi 
sırasında yüksek düzeyde 
karbapenem dirençli suşlar 
seçilebilmektedir ve 
Amikasin ve / veya 
gentamisin kullanılmaktadır. 
6. Karbabenemlerin ve 
kinolonların kullanımı. 
Temizlik İçin 
1. Muayene odası, 
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ameliyathane, tuvalet ve 
benzeri mekanlarda 
antibakteriyel sabun 
kullanma. 
2. Dersliklerin, yemek 
hanelerin, tuvaletlerin 
hipoklorit esaslı deterjan ile 
temizlenmesi. 
3. Sisleme veya püskürtme 
yoluyla dezenfeksiyon sıvısı 
kullanımı. 

Okullar (masa, sandalye, 
tuvaletler) 

1. Koagülaz-negatif 
stafilokoklar 
2. Corynebacterium 
3. Bacillus 
4. Acinetobacter 
5. Pseudomonas 
6. Listeria spp 
7. Moraxella 
8. Stomatococcus sp. 

1. Öğrencilerin ellerini 
antibakteriyel sabunla 
yıkamaları. 
2. Dersliklerin, yemek 
hanelerin, tuvaletlerin 
hipoklorit esaslı deterjan ile 
temizlenmesi. 

Kreş 1. Koagülaz-negatif 
Stafilokoklar 
2. Corynebacterium 
3. Bacillus 
4. Acinetobacter 
5. Pseudomonas 
6. Listeria spp 
7. Moraxella 
8. Stomatococcus sp 
9. Legionella pneumophila 
10. Staphylococcus aureus 

1. Öğrencilerin ellerini 
antibakteriyel sabunla 
yıkamaları. 
2. Dersliklerin, yemek 
hanelerin, tuvaletlerin 
hipoklorit esaslı deterjan ile 
temizlenmesi. 
3. Sisleme veya püskürtme 
yoluyla dezenfeksiyon sıvısı 
kullanma. 

Hapishaneler 1. Mycoplasma pneumonia 
2. Koagülaz-negatif 
stafilokoklar 
3. Bacillus 
4. Enterobacter coli 

1. Genel deterjanlarla 
cezaevi ve tuvalet 
tuvaletlerinin temizlenmesi. 
2. Rutin kontroller 

Kamu Kurumları (masa, 
sandalye ve tuvaletler) 

1. Koagülaz-negatif 
Stafilokoklar 
2. Corynebacterium 
3. Bacillus 
4. Acinetobacter 
5. Pseudomonas 
6. Listeria spp 
7. Moraxella 
8. Stomatococcus sp. 

1. Odaların, 
yemekhanelerin, tuvaletlerin 
hipoklorit esaslı deterjan ile 
temizlenmesi. 

Toplu taşımalar 1. Staphylococcus aureus 
2. Enterobacter coli 
3. Bacillus 

Sisleme veya püskürtme 
yoluyla dezenfeksiyon sıvısı 
kullanmak 

Türk hamamları 1. Staphylococcus aureus 
2. Enterobacter coli 
3. Bacillus 

Odaların, yemekhanelerin, 
tuvaletlerin hipoklorit esaslı 
deterjan ile temizlenmesi 
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Tablo E.2.  Antibakteriyel yüzeyler toplumsal ihtiyaçlar Türkiye durum raporu  

Bakteri İsmi Toplumsal Etki Mevcut Çözüm 

Staphylococcus aureus Cilt ve solunum yolu 
enfeksiyonlarında ilk 
sıralarda yer almaktadır. 

Glikopepetidler 
Telitromisin  
Daptomisin  
Linezolid  
Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uymak 
Temas izolasyonu 

Streptococcus pyogenes Sinüzit, akut bronşitte 
gelişen sekonder bakteriyel 
enfeksiyonlar ve kronik 
bronşit alevlenmelerinde 
etkendir. 

Penisilin  
Penisilin alerji varsa 
eritromisin 
 

Streptococcus pneumoniae Sinüzit, akut bronşitte 
gelişen sekonder bakteriyel 
enfeksiyonlar ve kronik 
bronşit alevlenmelerinde  en 
sık etkendir. 

Pensilinler  
Pensiline direnç varsa 3. 
kuşak sefalosporinler 
 

Haemophilus influenzae Sinüzit, akut bronşitte 
gelişen sekonder bakteriyel 
enfeksiyonlar ve kronik 
bronşit alevlenmelerinde  3 
ay- 3 yaş arasında aşısı 
olmayan çocuklarda en sık 
etkendir. 

Pensilinler  
Pensiline direnç varsa 3. 
kuşak sefalosporinler 
 

Moraxella catarrhalis Sinüzit, akut bronşitte 
gelişen sekonder bakteriyel 
enfeksiyonlar ve kronik 

3. kuşak sefalosporinler 
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bronşit alevlenmelerinde  en 
sık etkenlerdendir. 

Escherichia coli Toplum kökenli üriner sistem 
enfeksiyonlarının en sık 
etkenidir. 
Nozokomiyal 
enfeksiyonlarda da ön 
planda yer almaktadır. 
Damar içi kateter ve üriner 
sonda işlemleri kaynak 
olarak ilk sıralarda 
gelmektedir. Yaklaşık %50 
oranlardında 
ESBL(genişlemiş spektrumlu 
beta-laktamazlar) üretimi 
saptanmaktadır. 

3. Kuşak sefalosporinler 
Kinolonlar 
ESBL  varsa karbapenemler 
Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uymak 
Temas izolasyonu 

Klebsiella pneumoniae Nozokomiyal enfeksiyonların 
en sık etkenlerdindendir. 
Yaklaşık %50 oranlardında 
ESBL (genişlemiş 
spektrumlu beta-laktamazlar)  
üretimi saptanmaktadır. Son 
yıllarda karbapenem ve 
kolistin direnci de eklendiği 
için tedavide zorluklar 
yaşanmaktadır. 

Karbapenemler 
Kolistin 
Tigesiklin 
Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uymak 
Temas izolasyonu 

Pseudomonasa eruginosa Hastane dışında gelişen 
bakteriyemilerde en sık giriş 
kapısı solunum sistemi ve 
üriner sistem iken, 
nozokomiyal sepsislerde 
damar içi kateter ve üriner 
sonda işlemleri ilk sıralarda 
gelmektedir. Yoğun bakım 
birimlerinde ise nozokomiyal 
pnömoniler primer 
enfeksiyon odağı olarak ön 
plana çıkmaktadır. 

Piperasilin-tazobaktam 
Karbapenemler 
Amikasin 
Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uymak 
Temas izolasyonu 

Acinetobacter baumannii Yoğun bakımlarda ve yanık 
ünitelerinde salgınlara neden 
olmaktadır. Çevresel 
yüzeylerde uzun yaşayarak 
sağlık çalışanı elleri yoluyla 
hastalar ve çevresel yüzeyler 
arasında taşınabilir. 

Kolistin 
Tigesiklin 
Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uymak 
Temas izolasyonu 

E.faecalis, E.faecium İnsan bağırsak florasında, 
ağız, üretra, vajina ve safra 
yollarında normal flora 
bakterileri olarak bulunur. 
Sıklıkla üriner sistem 
enfeksiyonu, 
intraabdominal enfeksiyon, 
endokardit ve bakteremiye 

Beta-laktam ve 
aminoglikozid 
kombinasyonu 
Glikopeptidler 
Linezolid 
Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uymak 
Temas izolasyonu 
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yol açarken, daha az olarak 
da menenjit, deri ve 
yumuşak doku 
enfeksiyonlarına neden olur. 
Çevresel yüzeylerde uzun 
yaşayarak sağlık çalışanı 
elleri yoluyla hastalar ve 
çevresel yüzeyler arasında 
taşınabilir. 
Hastalarda vankomisine 
dirençli enterokok taşıyıcılığı 
uzun  sürer, sağlık çalışanı 
elleri yoluyla hastalar ve 
çevresel yüzeyler arasında 
taşınabilir. 

Burkholderia cepacia 
 

Hastalara, bakım veren 
personele, 
çevresel yüzeylere, medikal 
cihazlara ve aletlere 
bulaşarak kolonize olur, 
yatan hastalarda 
nozokomiyal enfeksiyonlara 
ve salgınlara neden olur. 
 

Karbapenemler 
Trimetoprim-sülfometaksazol 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

Hastane enfeksiyonları, 
cerrahi alan enfeksiyonu, 
Primer kan dolaşımı 
enfeksiyonu, Pnömoni, 
Üriner sistem 
enfeksiyonlarının nadir 
etkenlerindendir. 
Karbapenemler dahil bir çok 
antibiyotiğe doğal dirençlidir. 

Trimetoprim-sülfometaksazol 
Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uymak 
Temas izolasyonu 

Legionella pneumophila Lejyoner hastalığı, 
Legionellapneumophila’nın 
etken olduğu bir solunum 
yolu enfeksiyonudur. 
Mortaliteyle sonlanabilen 
ciddi hastalık tablosuna 
neden olabilir. Suyun 
aspirasyonu, direkt 
inhalasyonu veya aerosoller 
yoluyla bulaşır. 

Makrolidler 
Su üniteleri ve klima gibi 
malzemelerin düzenli bakım 
ve temizliği 

Mycobacterium tuberculosis Solunum yoluyla bulaşan bir 
hastalıktır. Akciğer parankim 
tüberkülozu, Tüberküloz 
lenfadenit, (mediyastinal 
veya hiler) ve Tüberküloz 
plöreziye neden olur. 

Doğrudan Gözetimli Tedavi   
Streptomisin 
İzoniazid 
Rifampisin 
Prazinamid 
Etambutol 
 

Nontüberküloz Mikobakteriler 
(NTM) 

Akciğer enfeksiyonu, cilt, 
yumuşak doku ve kemik 
enfeksiyonları, 

İkinci seçenek anti-
tüberküloz ilaçlar 
Klaritromisin, Azitromisin 
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Çocuklarda servikallen 
fadenopati ve AIDS’lilerde ve 
diğer immün yetmezliklilerde 
yaygın hastalık tablosuna 
neden olabilir. 

Rifabutin, Etambutol 
Amikasin, Moksifloksasin 
Sülfonamidler 
Klofazimin 
Linezolid 
PAS 

Candida türleri Genito-üriner sistem, 
solunum sistemi, apseler, 
cerrahi yara enfeksiyonları 
ve nadiren safra yollarında 
enfeksiyona neden olur. En 
sık giriş kapısı solunum 
sistemi ve üriner sistem iken, 
nozokomiyal sepsislerde 
damar içi kateter ve ürüner 
sonda işlemleri ilk sıralarda 
gelmektedir.  

Azol türevleri 
Amfoterisin B  
Ekinokandinler 

Aspergillus spp. Çoğunlukla hava yoluyla 
bulaşan bir küf mantarıdır. 
Özellikle immünyetmezlikli 
hastalarda akciğer 
enfeksiyonlarına neden olur.  

Azol türevleri 
Amfoterisin B  
 

 

 

Tablo E.3. Antibakteriyel yüzeyler endüstriyel tedarikçiler Türkiye durum raporu 

 

Endüstriyel 
Tedarikçiler 

Antibakteriyel 
Yüzey Türü 

Fiyat Kullanılan Yerler 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarikçi A 
PVC Zemin 
Kaplaması 

9€ ve 13€ + KDV/m2 Hastaneler 

Tedarikçi B 
Metal, ahşap, tekstil, 
plastik kaplama 

10 tl/m2 + işçi maliyeti 
Hastaneler, yiyecek 
endüstrisi, kamu 
alanları vb. 

Tedarikçi C 
Polietilen malzemeler 
(nano-gümüş katkı 
malzemesi)) 

2913tl/25kg paket Plastik malzemeler  

Tedarikçi D Seramik 
52€+ KDV/ 20x20cm2 
seramik karo 

Banyo, tuvalet vb. 

Tedarikçi E Derz dolgusu 160tl/20kg paket 
Havuz, su tankları, 
sauna, kaplıcalar, 
banyolar 

Tedarikçi F Boya 85tl/2.5lt paket Duvar yüzeyleri 

Tedarikçi G Tekstil 1000tl Yatak ürünleri  

Tedarikçi H Plastik 23tl (bir parça) 
Anahtar ve priz 
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