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Gümüþ Ýyonunun Antibakteriyel Olarak
Kullanýmý
Prof. Dr. Nesrin Hasýrcý
Kimya Bölümü
Gümüþün mikroorganizmalar
üzerindeki öldürücü etkisi çok eski
çaðlardan beri bilinmektedir. Eski
Romalý ve Yunanlýlarýn sularýnýn taze
kalmasýný saðlamak için gümüþ
kaplar kullanmalarý, Avrupa'daki
veba salgýnýnda zengin ailelerin
kendilerini salgýndan koruyacaðýný
düþündükleri için gümüþ tabaklardan
yemek yemeleri, Amerika'daki ilk
göçmelerin, bakterilerin oluþumunu
önlemek için su ve süt taþýdýklarý
kaplara gümüþ paralar koymalarý
bilinen örnekler. Günümüzde ise
gümüþ týp uygulamalarýnda yaygýn
olarak kullanýlmaktadýr. Yeni
antibiyotikler keþfedilmeye baþlanana
kadar gümüþ yanýk örtülerinde,
burun ve göz damlalarýnda mikrop
öldürücü olarak kullanýlmýþtýr. Yýllar
boyu kullanýlan antibiyotiklere direnç
gösteren bakteri türlerinin ortaya
çýkmasýyla günümüzde gümüþün
antibakteriyel olarak kullanýmý
yeniden ilgi odaðý olmuþtur.
Dünya üzerinde mikroorganizmalarý
öldüren binlerce kimyasal madde
bulunur. Bunlardan çoðu, bitki ve
hayvansal özler, arsenik, kurþun,
kalay, civa, gümüþ gibi doðal
maddelerdir. Ancak bazý maddelerin
insan ve çevreye karþý da toksik
etkileri bulunmaktadýr. Araþtýrmalara
göre gümüþ iyonunun (Ag+)
antibakteriyel özelliði metal halinden
(Ag) çok daha etkilidir. Dolayýsýyla
antibakteriyel etkisi bulunan bir

malzeme hazýrlayabilmek için,
gümüþün iyon halinde bulunabileceði bir sistem hazýrlamak gerekir.

mekanik, termal ve geçirgenlik
özelliklerinden dolayý; son yýllarda
dünya çapýnda ilgi odaðý olmuþtur.

Zeolitlerin onlarý diðer inorganiklerden ayýran pek çok önemli
özelliklerinin yaný sýra mükemmel
katyon deðiþtiriciler olmalarý ve
gümüþ iyonu bulundurabilmeleri,
anti-bakteriyel uygulamalar için çok
önemlidir. Zeolitler, temelde silisyum
ile alüminyum oksitlerin silikat ve
aluminat yapýsýnda birleþmesi ile
oluþan nano boyutlarda homojen
gözenek yapýsýna sahip, düzgün
kristal yapýlardýr. Hazýrlanýþ
kompozisyonuna baðlý olarak yapýya
farklý metaller eklemek, gözenek
büyüklüðü ve kristal yapýsýný
deðiþtirmek mümkündür. Zeolitler,
iyon deðiþtirici, adsorbant ve
katalizör olarak çok çeþitli alanlarda
kullanýlabilmektedir. Zeolitlerin
gözenek yapýlarýna tutunmuþ
bulunan bazý iyonlar, özel iþlemler
sonucu gümüþ iyonuyla yer
deðiþtirebilir ve böylece zeolite
antibakteriyel özellik kazandýrýlabilir.

Mükemmel doku ve kan uyumluluklarýyla týbbi alanda yaygýn
kullanýlan poliüretanlar ile
antibakteriyel zeolitlerin birleþtirilmesi,
uygulama potansiyeli yüksek olan
kompozitleri çýkarmýþtýr. Zeolitlerin
poliüretan içinde kullanýlmasý; bir
yandan polimerin yapýsýný
güçlendirirken diðer yandan toz
halinde bir malzemeyi kullanmanýn
zorluklarýný da ortadan kaldýrmýþ
oluyor.

Zeolitler toz halinde olduklarý için
iþlenebilirlikleri çok azdýr ve
dolayýsýyla kullaným alanlarý kýsýtlýdýr.
Ancak, nano-teknolojik uygulamalarda (örneðin molekül ayýrýcý,
molekül veya mikroorganizma
kapsülleyici, ilaç veya gen taþýyýcý,
vb.) kullanýmlarda zeolitlerin nanogözenekli yapýlarýndan faydalanmak
mümkündür. Polimerler ile zeolitlerin
birleþtirilmesi ile hazýrlanan
kompozitler, gösterdikleri mükemmel

Poliüretanlar geniþ ve kapsamlý
yapý/özelliklerinden dolayý; bugün
en çok kullanýlan biyo uyumlu ve
kan uyumlu malzemedir. Bu
malzemeler, kataterden tüm bir
yapay kalbe kadar birçok medikal
cihazýn geliþtirilmesinde önemli bir
rol oynar. En önemli noktalardan
biri, ürettiðimiz poliüretanýn medikal
saflýkta olmasýdýr. Vücuda toksik etki
gösterecek, zehirli çözücü ve diðer
kimyasallarý içermemesidir. Ayný
zamanda poliüretanlarýn çok farklý
formlarda (elastik film, köpük, lif...)
hazýrlanabilmesi de antibakteriyel
zeolit-poliüretan kompozitlerinin
uygulama alanlarýný geniþletmekte
ve yeni malzeme tasarýmlarýna
olanak saðlamaktadýr. Hazýrlananan
kompozitlerde hedeflenen antibakteriyel etkinligin yakalandýðý;
bakterilerin büyümesinin durduðu,
mikrobiyal kolonilerin oluþumunun
önlendiði görülmüþtür. Ýstenilen

onlarýn kanal ve kafes yapýsý
deðiþtirilerek uygulama amacýna
yönelik boyutlarda üretimleri
saðlanabilir. Böylece zeolitlerin
yapýsal özellikleri kontrollü bir þekilde
deðiþtirilerek, nanoteknoloji alanýnda
zeolitlere yepyeni uygulama
alanlarýnýn yaratýlmasý mümkündür.

biyolojik hedefte ve mekanik
özellikteki kompozit malzemelerin
hazýrlanmasý; nanoteknoloji,
biyoteknoloji ve polimer teknolojisi
alanlarýnda öneme sahiptir.
Grubumuz tarafýndan ilk kez
hazýrlanan poliüretan zeolit
kompozitlerinde, polimerlerin
mekanik özelliklerinin deðiþtirilmesinde zeolit partiküllerinin etkin
rol oynadýðý, ayrýca termal ve
mekanik bozunmaya karþý dayanýklýlýk kazandýðý ve istenilen özelliklerde malzeme elde etmek için
organik-inorganik kompozitlerin
alternatif bir metod oluþturabileceði
görülmüþtür. Poliüretanlar, kan ve
doku ile çok iyi uyum gösterdikleri
için; kanla temas eden, kalp
kapakçýklarý, kateterler ve yapay
damarlarýn yapýmýnda en çok
kullanýlan polimerlerdir. Poliüretanlarýn yapý birimlerinin deðiþimi ve
eklenen katký malzemelerini modifiye
edebilme kapasiteleri, biyomedikal
uygulamalardaki uygunluðu artýrmaktadýr. Araþtýrma grubumuz zeolit
ve poliüretanýn modifiye edilebilme
kapasitelerini kullanýp biyomedikal
amaçlar için antibakteriyel kompozit
malzeme geliþtirmeyi hedeflemistir.

Laboratuvarlarýmýzda sentezlenen
z e o l i t l e r, m o d i f i y e e d i l e r e k
antibakteriyel özellik kazanmýþ ve
yine laboratuvarlarýmýzda biyomedikal saflýkta ve elastomerik özelliklerde sentezlenen poliüretana
katýlmýþ, oluþan nanokompozit
malzemelerin antibakteriyel özellik
gösterdiði ispatlanmýþtýr.

Prof. Dr. Nesrin Hasýrcý, Prof. Dr.
Nurcan Baç, Dr. Burcu Akata, Ayþe
Aksoy ve Kübra Kamýþoðlu
tarafýndan yürütülen projenin
antibakteriyel deney sonuçlarý
(Antibakteriyel etkiler E-coli kültür
ortamýnda ve ODTÜ-Saðlýk Merkezimizin yardýmlarý ile yapýlmýþtýr.
Mikrobiyoloji Laboratuvarlarýna
teþekkür ederiz) Kompozitlerin
çevresindeki boþluklar mikroplarýn
o bölgeye yapýþamadýðýný ve o
bölgede öldüðünü göstermektedir.

Zeolitler aslýnda; yeryüzünde bulunan
doðal volkanik minerallerdir. Ancak
zeolitleri laboratuvar ortamýnda
kontrollü olarak istenilen özelliklerde
üretmek de mümkündür. Zeolitler,
çok düzgün kanallardan ve bu
kanallarýn birleþtiði noktalarda
oluþan kafeslerden meydana gelmektedir. Bu yapýsal özelliklerinden
dolayý zeolitlerin laboratuvar
ortamýnda sentezlenmeleri de önem
kazanmýþtýr çünkü sentez koþullarý
ve kimyasý ayarlandýðý takdirde

Kontrol (Çevrede boþluk bulunmuyor, mikroplar
üreyebiliyor) b, c, d) Antibakteriyel filmler
(Çevrelerinde þeffaf görünen kýsýmlar mikroplarýn
o bölgelerde öldüðünü gösteriyor. )

Laboratuvarlarýmýzda hazýrlanan
mikron boyutlu zeolit kristalleri

Ýnsan Bilgisayar Etkileþimi
Araþtýrma ve Uygulama Laboratuvarý

Kontrol Zeolite Beta,
http://www.iza-structure.org/databases/

Günümüzde hayatýmýzýn vazgeçilmez
bir parçasý olan bilgisayarlarýn ve bu
bilgisayarlar üzerinde çalýþan
programlarýn, bir diðer deyiþle
arayüzlerin herkes tarafýndan etkili
ve verimli bir þekilde kullanýlabilmesi
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ve bu yönde geliþtirilmesi gitgide
önem kazanmaktadýr.
Bu geliþmeler ýþýðýnda, ÝnsanBilgisayar Etkileþimi (Human
Computer Interaction - HCI) olarak

adlandýrýlan bu alanda çalýþmalar
yapmak üzere; Üniversitemiz
bünyesinde, 2006 Haziran ayýnda,
TÜBÝTAK desteði ile Ýnsan Bilgisayar
Etkileþimi Araþtýrma ve Uygulama
Laboratuvarý faaliyete baþlamýþtýr.

ODTÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý'na
(BÝDB) baðlý olarak iþletilen Ýnsan
Bilgisayar Etkileþimi Araþtýrma ve
Uygulama Laboratuvarý'nýn aþaðýdaki
amaçlarla hizmet etmesi planlanmýþtýr:

ODTÜ BÝDB Ýnsan Bilgisayar Etkileþimi Araþtýrma ve Uygulama
Laboratuvarý'nda geleneksel kullanýlabilirlik testleri ile göz izleme
cihazýnýn sunduðu veriler beraber
deðerlendirilerek daha güvenilir veriler
elde edilmektedir. Bu çalýþmalar
sayesinde, etkileþimli teknolojilerin
(web siteleri ve diðer bilgisayar
yazýlýmlarý gibi) tasarým aþamasýnda,
tasarým süreci içerisinde veya
sonrasýnda, kullanýcýnýn tasarýma
yaklaþýmý, tasarýmý nasýl kullandýðý ve
onda ne tür sorunlarla karþýlaþtýðý
hakkýnda bilgi sahibi olunarak;
tasarým geliþtirilebilmekte, deðiþtirilebilmektedir. Diðer bir deyiþle;
kullanýcýnýn daha az hata yaparak,
daha kýsa sürede ve daha az zorlukla
arayüzü kullanmasý hedeflenmektedir.
Laboratuvar, kontrol ve test odasý
olarak adlandýrýlan iki odadan
oluþmaktadýr.

1. Eðitim ve araþtýrma amaçlý
kullaným,
2. Bölüm/Birim web sayfalarýnýn
geliþtirilmesi aþamasýnda destek,
3. BÝDB tarafýndan geliþtirilen
arayüzlerin tasarýmýnda
tasarýmcýlara destek,
4. Eriþilebilirlik çalýþmasý,
5. Diðer üniversitelerle iþbirliði,
6. Kamu ve özel sektörle iþbirliði
yaparak etkili ve verimli
arayüzlerin geliþtirilmesi.
Tasarýmcý odaklý arayüzler yerine
kullanýcý odaklý arayüzlerin geliþtirilmesini hedef alan Ýnsan Bilgisayar
Etkileþimi; insan davranýþý, psikoloji,
biliþsel bilimler, bilgisayar teknolojileri
ve yazýlým mühendisliðinin yaný sýra
ergonomi, grafik ve endüstriyel
tasarým, sosyoloji, antropoloji ve
eðitim bilimleri gibi alanlarla iliþkili,
disiplinlerarasý bir çalýþma alanýdýr.

kameradan ve ses sisteminden alýnan
kayýtlarla beraber kontrol ve test
odasýnda bulunan bilgisayarlarýn
ekran görüntülerini kaydetmek için
kullanýlan iki adet bilgisayar
bulunmaktadýr.
Ayrýca göz izleme cihazýndan alýnan
ikinci bir klavye, fare ve ekran çýkýþý
ile, test odasýnda bulunan bilgisayarýn
kontrol odasýnda bulunan araþtýrmacý
tarafýndan da kontrol edilebilmesi
saðlanmaktadýr.
Ayrýca kameralardan alýnan
görüntüleri ve bilgisayarlarýn ekran
görüntülerini anlýk olarak gösteren
bir adet monitör bulunmaktadýr.
Bunlara ek olarak test ve kontrol odasý
arasýnda iletiþimi saðlamak amacýyla;
2 amfi, 3 hoparlör, 2 mikrofon ve 1
adet ses mikseri içeren ses sistemi
bulunmaktadýr. Ses sistemi ile ilgili
bütün ayarlamalar kontrol odasýnda
bulunan ses mikseri üzerinden
yapýlmaktadýr. Gerekli
durumlarda; ses mikseri,
sadece araþtýrmacýlarýn
kullandýðý bilgisayara
Kontrol
Odasý
baðlanarak, kaliteli bir ses
kaydý yapýlabilmesi için de
k u l l a n ý l a b i l m e k t e d i r.

Test
Odasý

Kontrol odasýnda, biri araþtýrmacýlarýn deney sýrasýnda kullanýmý için,
diðeri ise test odasýnda bulunan
kullanýcýnýn suratýný ve el hareketlerini
kaydetmek amacýyla kullanýlan iki
3

Iþýklandýrma, tavanda
bulunan spotlar ve
duvarlardaki ek aydýnlatmalar tarafýndan
yapýlmakta ve kontrol
odasýndan kontrol edilmektedir.

Test odasý, kullanýcýnýn
deney sýrasýnda tek baþýna
olacaðý ve yalnýzca test edilecek
arayüzü kullanacaðý bilgisayarýn
bulunduðu, dýþarýdan gelebilecek
rahatsýz edici faktörlerin, ses yalýtýmý
ve tek taraflý ayna kullanýmý ile, en

baðýmsýz 2 adet hoparlör bulunmaktadýr.
Laboratuvarda temel olarak 3 yazýlým
kullanýlmaktadýr.

aza indirgendiði bir oda olarak
tasarlanmýþtýr.
Kullanýcýnýn arayüzü test edeceði
bilgisayar, üzerinde kurulu yazýlýmlar
sayesinde, kontrol odasýndaki
bilgisayar tarafýndan izlenebilmekte,
kontrol edilebilmekte ve kaydedilmektedir. Ayrýca bu bilgisayar,
normal bir monitör görünümünde ve
üzerinde 2 yansýtýcý, 3 alýcý kýzýlötesi
kamera olan bir göz izleme cihazýna
baðlýdýr.
Göz izleme cihazý sayesinde;
kullanýcýnýn nereye, ne kadar süre ve
kaç kere baktýðýna, anlýk ve geçmiþ
dikkatinin nerede yoðunlaþtýðýna,
niyetine ve zihinsel durumuna iliþkin
bilgi saðlanmaktadýr. Sayýsal ve görsel
þekillerde sunulan bu bilgi sayesinde;
kullanýcýnýn arayüz ile etkileþiminin
nasýl olduðuna dair fikir yürütülebilmektedir.
Göz izleme cihazýndan alýnan verilerin
yaný sýra kullanýcýnýn çalýþma sýrasýnda
yüz ve el hareketlerini kaydetmek
üzere; tavana monte edilmiþ, yatayda
360 °, dikeyde ~90° hareket edebilen
yüksek çözünürlüklü iki adet kamera
bulunmaktadýr.
Kullanýcýnýn dikkatini daðýtmamak
amacýyla tavana yerleþtirilmiþ bir adet
mikrofon sayesinde kontrol odasý ile
iletiþim saðlanmaktadýr. Ayrýca ayrý
ayrý kontrol edilebilen, birbirinden

Clearview yazýlýmý; laboratuvarda
kullanýlan Tobii 1750 göz izleme
cihazýnýn üreticileri tarafýndan
geliþtirilmiþ, monitör üzerinde bulunan
alýcý ve yansýtýcý kýzýlötesi kameralardan aldýðý bilgileri görsel ve
sayýsal veriler haline dönüþtüren,
kaydeden ve sonradan bu verilerin
analiz edilmesi için çeþitli araçlar
sunan yazýlýmdýr.
Noldus Observer yazýlýmý; gözlemleri
bilgisayar diline çevirdikten sonra
oluþturduðu bu veriyi iþleyerek istatistik
çýkaran ve bu istatistiklere baðlý olarak
grafikler oluþturan bir programdýr.
Observer; gözlenen verinin toparlanmasý, yönetimi, analizi ve sunumu
için kullanýlan bir yazýlýmdýr. Bu
yazýlým; davranýþ geliþimi, iletiþim,
eðitim, dil edinimi, kavrama, psikolojik
deðerlendirme konularýnda bilgi
toplamada yar-dýmcý olmakla beraber,
ürün kullanýlabilirliði ve insan-makine
etkileþimi deðerlendirmede de
kullanýlan bir programdýr.
Morae yazýlýmý ise; yazýlýmlarýn, web
sitelerinin kullanýlabilirlik analizlerini
yapmak amacýyla geliþtirilen,
kullanýcýnýn ve sistemin bilgilerini
kaydeden ve senkronize eden bir
yazýlýmdýr.
Bütün bu cihazlardan ve yazýlýmlardan alýnan verilerin bir araya
getirilip deðerlendirilmesi ile,
programýn kullanýlabilirliði hakkýnda
bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadýr.
Kurulumundan bu yana geçen zaman
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içinde Ýnsan Bilgisayar Etki-leþimi
Araþtýrma ve Uygulama Laboratuvarý,
ODTÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý'nýn
verdiði servislerin kullanýlabilirlik
çalýþmalarý, ODTÜ ve diðer
üniversitelerin farklý bölümlerinin tez
çalýþmalarý ve yüksek lisans çalýþmalarý
için kullanýlmýþtýr.
Bu bölümler:
Bilgisayar ve Öðretim
Teknolojileri Eðitimi Bölümü
Biliþim Sistemleri
Biliþsel Bilimler
Bilgisayar Mühendisliði
Psikoloji
Bilgisayar Bilimleri
Kullanýlabilirlik kavramý, kullanýlabilirlik testleri ve laboratuvarýn
kullanýmý ile ilgili ayrýntýlý bilgi web
sayfasýnda bulunmaktadýr.
Web adresi:
http://ibe.bidb.odtu.edu.tr (Türkçe)
http://hci.cc.metu.edu.tr (in English)

haberodtü
Bu Haftanýn ekidir.

Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Adýna Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut
Yayýn Kurulu
Prof. Dr. Bilgehan Ögel (Sorumlu Müdür)
Serpil Savaþ
Aylin Turgut
Emre Çalýþkan
GrafikTasarým/Uygulama
Ýdil Ayçe Aba
Ýletiþim:
Tel: 210 35 34 / 210 38 01
e-mail: savass@metu.edu.tr

