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Uygun olmayan dezenfeksiyon











İnfeksiyon bulaşı
 Gastrointestinal endoskopi

 >300 infeksiyon bulaşı bildirilmiştir
 % 70’ inde etkenler Salmonella spp., P. aeruginosa,     H.

pylori
 Klinik spektrum

 Kolonizasyonölüme
 Bronkoskopi

 > 90 infeksiyon bulaşı
 Sık etkenler M. tuberculosis, Atipik Mikobakteriler, P.

aeruginosa
 Gastrointestinal endoskopi - salgın ilişkisi (36 salgın)

1974-2001:
 Dezenfeksiyon- 19 (%73)

 Gastrointestinal endoskopi
 >300 infeksiyon bulaşı bildirilmiştir
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Spach DH et al Ann Intern Med 1993: 118:117-128
Weber DJ, Rutala WA Gastroint Dis 2002



Tanımlar
 Sterilizasyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan

mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir

 Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde
bulunan patojen mikroorganizmaların yok
edilmesidir. Bakteri sporları dezenfeksiyon
düzeyine göre azalır

 Dekontaminasyon: Saglık çalısanının, tıbbi alet ya
da malzemeye herhangi bir koruyucu araç
kullanmaksızın elle dokunması durumunda risk
taşımaması anlamında kullanılan bir terimdir
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Dezenfeksiyon
 Isı ile dezenfeksiyon
 Pastörizasyon
 Sıvıların ısıtılması

 Kaynatma: ≥ 5 dakika
 > 70 0C 30 dakika

 Kimyasal ajanlarla dezenfeksiyon

 Isı ile dezenfeksiyon
 Pastörizasyon
 Sıvıların ısıtılması

 Kaynatma: ≥ 5 dakika
 > 70 0C 30 dakika

 Kimyasal ajanlarla dezenfeksiyon



Etkin Dezenfeksiyon

 Objelerin temizliği

 Organik ve inorganik madde yükü

 Mikrobiyal kontaminasyonun tipi ve yoğunluğu

 Dezenfektanın/sterilizanın konsantrasyonu ve
temas süresi

 Tıbbi gerecin yapısı

 Kuru-nemli oluşu

 Ortamın ısısı ve nem oranı

 pH

 Objelerin temizliği

 Organik ve inorganik madde yükü

 Mikrobiyal kontaminasyonun tipi ve yoğunluğu

 Dezenfektanın/sterilizanın konsantrasyonu ve
temas süresi

 Tıbbi gerecin yapısı

 Kuru-nemli oluşu

 Ortamın ısısı ve nem oranı

 pH



İdeal dezenfektan

 Antimikrobiyal spektrumu geniş olmalı
 Kısa sürede etki etmeli
 Organik madde varlığında etki sürmeli,

artıkları fikse etmemeli
Materyal uyumu iyi olmalı
 Hasta, sağlık çalışanı ve çevereye zararı

olmamalı
 Ucuz olmalı

 Antimikrobiyal spektrumu geniş olmalı
 Kısa sürede etki etmeli
 Organik madde varlığında etki sürmeli,

artıkları fikse etmemeli
Materyal uyumu iyi olmalı
 Hasta, sağlık çalışanı ve çevereye zararı

olmamalı
 Ucuz olmalı



Dezenfektan seçimini etkileyen faktörler

 Tıbbi gerecin kullanılacağı alan
 Kontamine eden mikroorganizma
 Alet uyumu
 Hasta, sağlık çalışanı ve çevreye etki
 İş yükü
Maliyet
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 İş yükü
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Sterilizasyon-Dezenfeksiyon
 Kritik aletler:
 Steril vücut boşluklarına, dokulara ve vasküler

sisteme giren aletler (cerrahi aletler, kardiyak ve
üriner kateterler, implantlar, vb.)

 Yarı-Kritik aletler:
 Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması

olan aletler (endoskoplar, laringoskop bladeleri,
ventilatör ve anestezi devreleri, vb.)

 Kritik olmayan alet ve yüzeyler:
 Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas (sürgüler,

yerler, duvarlar, mobilyalar, tansiyon aleti, vb.)

 Kritik aletler:
 Steril vücut boşluklarına, dokulara ve vasküler

sisteme giren aletler (cerrahi aletler, kardiyak ve
üriner kateterler, implantlar, vb.)

 Yarı-Kritik aletler:
 Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması

olan aletler (endoskoplar, laringoskop bladeleri,
ventilatör ve anestezi devreleri, vb.)

 Kritik olmayan alet ve yüzeyler:
 Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas (sürgüler,

yerler, duvarlar, mobilyalar, tansiyon aleti, vb.)
Spaulding EH. 1968



Hastane alanların sınıflanması
 Düşük Riskli alanlar

 İdari ofis alanları, Steril olmayan depolar, Tıbbi kayıt arşivi,
Mühendislik ofisleri, Çiçek seraları, Dış cephe, İlave dahili alanlar

 Orta Riskli alanlar
 Günlük aktivite alanları, Mutfaklar, laboratuarlar, Bekleme salonları,

OP Klinik, Patoloji laboratuarı, Eczane, Girişim odaları, Rehabilitasyon
alanları, Tedavi odaları, Kafeterya, Morg

 Yüksek Riskli alanlar
 Acil Servis, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Mikrobiyoloji laboratuarı

 Çok Yüksek Riskli alanlar
 Ameliyat odaları, Yoğun Bakım ünitesi, YYBU, Özel alanlar, İmmun-

süppresse hasta üniteleri, Yanık üniteleri, Onkoloji üniteleri,
Enfeksiyon hastalıkları ünitesi
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Enfeksiyon hastalıkları ünitesi



Dezenfeksiyon

 Bakteri sporları ve Mikobakterileri etkileme
seviyelerine göre 3 kategoride değerlendirilir
 Kimyasal Sterilizasyon
 Yüksek düzey dezenfeksiyon
 Orta düzey dezenfeksiyon
 Düşük düzey dezenfeksiyon

 Bakteri sporları ve Mikobakterileri etkileme
seviyelerine göre 3 kategoride değerlendirilir
 Kimyasal Sterilizasyon
 Yüksek düzey dezenfeksiyon
 Orta düzey dezenfeksiyon
 Düşük düzey dezenfeksiyon



Kimyasal sterilizasyon:
(Kritik gereçler)

Kimyasal sterilan süre ısı

Glutaraldehit (% > 2.0) 10 saat 20-25°C

Hidrojen peroksit-HP (% 7.5) 5 saat 20-25°C

Perasetik asit-PA (% 0.2) 12 dk. 50-56°CPerasetik asit-PA (% 0.2) 12 dk. 50-56°C

HP (1.0%) + PA (% 0.08) 8 saat 20°C

HP (7.5%) + PA (% 0.23) 3 saat 20° C

HP (8.3%) + PA (% 7) 5 saat 25°C

Glut (% 1.12) + Phenol/phenate (%1.93) 12 saat 25°C

Glut (% 3.4) + Isopropanol (% 26) 10 saat - 20° C

FDA, September, 2006
Hidrojen peroksit: HP, Perasetik asit: PA, Glutaraldehit: Glut



Yüksek düzey dezenfeksiyon

 Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon
için gerekenden (3 saat ve üzeri) daha kısa sürede
(5-20 dakika) uygulanır

 Çok dirençli bir kısım bakteri sporları dışında tüm
mikroorganizmaları inaktive eder

 Yüksek düzey dezenfektanlarla gerçekleştirilir
 Genellikle bakteriyel endosporlar hariç

mikroorganizmaların tümünü  >12 dakikada öldürebilen
dezenfektanlar

 Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon
için gerekenden (3 saat ve üzeri) daha kısa sürede
(5-20 dakika) uygulanır

 Çok dirençli bir kısım bakteri sporları dışında tüm
mikroorganizmaları inaktive eder

 Yüksek düzey dezenfektanlarla gerçekleştirilir
 Genellikle bakteriyel endosporlar hariç

mikroorganizmaların tümünü  >12 dakikada öldürebilen
dezenfektanlar



Yüksek Düzey Dezenfektanlar:
(Yarı kritik gereçler)

Germisit Konsantrasyon

Gluteraldehit %  >2.0

Orto-fitalaldehit (OPA) %  0.55

Hidrojen peroksit* % 7.5Hidrojen peroksit* % 7.5

Hidrojen peroksit + perasetik asit* %1.0 / %0.08

Hidrojen peroksit + perasetik asit * % 7.5 / %0.23

Hipoklorit (serbest klorin)* 650-675 ppm

Gluteraldehit + fenol/fenat** %1.21 / %1.93

* Kozmetik ve fonksiyonel hasar yapabilir

** Etkinlik doğrulanmamıştır



Orta düzey dezenfeksiyon

 Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat
mikobakteri, ve diğer mikroorganizmalara
(genellikle ≤10 dakika) etkili olan
dezenfeksiyon şeklidir

 Orta düzey dezenfektanlarla gerçekleştirilir
 Bakteri endosporları hariç tüberküloz basili ve

diğer mikroorganizmalara <10 dakikada etkilidir

 Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat
mikobakteri, ve diğer mikroorganizmalara
(genellikle ≤10 dakika) etkili olan
dezenfeksiyon şeklidir

 Orta düzey dezenfektanlarla gerçekleştirilir
 Bakteri endosporları hariç tüberküloz basili ve

diğer mikroorganizmalara <10 dakikada etkilidir



Orta düzey dezenfeksiyon:
(Yarı kritik gereçler)

Dezenfektan Konsantrasyon

Etil veya izopropil alkol % 60-95 (70)

Fenol ve fenol bileşikleri % 0.4-5Fenol ve fenol bileşikleri % 0.4-5

İyodoforlar 30-50 ppm serbest iyot

Glikoprotamine % 4



Düşük düzey dezenfeksiyon

 Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere
etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif
mikroorganizmalar ve lipit zarflı büyük virüslere
(genellikle ≤10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon
şeklidir

 Düşük düzey dezenfektanlar ile gerçekleştirilir

 Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere
etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif
mikroorganizmalar ve lipit zarflı büyük virüslere
(genellikle ≤10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon
şeklidir

 Düşük düzey dezenfektanlar ile gerçekleştirilir



Düşük düzey dezenfeksiyon:
(Kritik olmayan gereçler ve yüzeyler)

Dezenfektan Konsantrasyon*

Etil veya isopropil alkol % < 50

Fenol ve fenol bileşikleri % 0.4-5Fenol ve fenol bileşikleri % 0.4-5

İyodoforlar 30-50 ppm serbest iyot

Sodyum hipoklorit 100 ppm serbest klor

Kuaterner amonyum bileşikleri % 0.4-1.6

*Temas süresi >1 dakika



Dezenfektan seçimini etkileyen faktörler

 Tıbbi gerecin kullanılacağı alan
 Kontamine eden mikroorganizma
 Alet uyumu
 Hasta, sağlık çalışanı ve çevreye etki
 İş yükü
Maliyet
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Mikroorganizma duyarlılığı

Prion
Bakteri sporları

Protozoa kisti FDA’nın YDD tanımı
Kısa temas
süresinde
mikobakteri türlerini
106 düzeyinde
azaltan dezenfektan

Sterilizasyon

Mikobakteriler
Zarfsız virüsler

Mantarlar

Vejetatif  bakteriler

Zarflı virüsler

FDA’nın YDD tanımı
Kısa temas
süresinde
mikobakteri türlerini
106 düzeyinde
azaltan dezenfektan

Düşük

Orta

Yüksek



Antimikrobiyal etkinlik testi

 Test edilecek mikroorganizmalar
 Basit ilaç antibiyogramı gibi olması yeterli

değil
 Test ortamı oluşturulmalı
 Serum albumin, kan veya maya ekstresi

 Nötralize edici ajanlar kullanılmalı
 Tween, sodyum tiyosülfat, fosfat tampon

 Standartlara uyulmalı

 Test edilecek mikroorganizmalar
 Basit ilaç antibiyogramı gibi olması yeterli

değil
 Test ortamı oluşturulmalı
 Serum albumin, kan veya maya ekstresi

 Nötralize edici ajanlar kullanılmalı
 Tween, sodyum tiyosülfat, fosfat tampon

 Standartlara uyulmalı



Etkinlik testleri

Süspansiyon Uygulama şartları
Bakterisidal EN 13727 EN 14561
Fungisidal EN 13624 EN 14562Fungisidal EN 13624 EN 14562
Mikobakterisidal EN 14348 EN 14563
Virüsidal EN 14476 Geliştiriliyor
Sporisidal yok yok

Fraise A, Journal of Hospital Infection (2008) 70(S1) 8–10



Minimum Etkin Konsantrasyon (MEK)

 Kullanılım sırasında kimyasal sterilan-
dezenfektan seyrelmesi meydana gelir

 MEK takibi için test bantları kullanılmalıdır
 Gluteraldehit takibi için %1,5, OPA için % 0.3, HP % 6

test bantları
 Test bantları kullanım ömründen sonra

kullanılmamalıdır
 Test sıklığı, çözeltilerin hangi sıklıkta

kullanıldığına bağlıdır  (Günlük kullanım, en az
her gün test edin).

 Sonuçları kaydedilmelidir

 Kullanılım sırasında kimyasal sterilan-
dezenfektan seyrelmesi meydana gelir

 MEK takibi için test bantları kullanılmalıdır
 Gluteraldehit takibi için %1,5, OPA için % 0.3, HP % 6

test bantları
 Test bantları kullanım ömründen sonra

kullanılmamalıdır
 Test sıklığı, çözeltilerin hangi sıklıkta

kullanıldığına bağlıdır  (Günlük kullanım, en az
her gün test edin).

 Sonuçları kaydedilmelidir





Dezenfektan seçimini etkileyen faktörler

 Tıbbi gerecin kullanılacağı alan
 Kontamine eden mikroorganizma
 Alet uyumu
 Hasta, sağlık çalışanı ve çevreye etki
 İş yükü
Maliyet
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Dezenfektan alet uyumu
 Alet uyumu iyi olanlar

 Gluteraldehit
 OPA
 Glukoprotamin

 Metal uyumunda sorun olanlar (aluminyum, bakır,
pirinç, çinko)
 Hidrojen peroksit
 Perasetik asit
 Klorindioksit

 Endoskop uyumunda dikkatli olunması gerekenler
 Klorindioksit
 Hidrojen peroksit
 Perasetik asit
 Süperoksidize su ?

 Alet uyumu iyi olanlar
 Gluteraldehit
 OPA
 Glukoprotamin

 Metal uyumunda sorun olanlar (aluminyum, bakır,
pirinç, çinko)
 Hidrojen peroksit
 Perasetik asit
 Klorindioksit

 Endoskop uyumunda dikkatli olunması gerekenler
 Klorindioksit
 Hidrojen peroksit
 Perasetik asit
 Süperoksidize su ?



Korozyon
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Yan etki

 Allerjik reaksiyon,
 Gluteraldehit
 Ortofitalaldehit (OPA)

 İrritasyon
 Perasetikasit
 Klorindioksit
 Hidrojen peroksit

 Gametotoksik, embiryotoksik
 Gluteraldehit

 Allerjik reaksiyon,
 Gluteraldehit
 Ortofitalaldehit (OPA)

 İrritasyon
 Perasetikasit
 Klorindioksit
 Hidrojen peroksit

 Gametotoksik, embiryotoksik
 Gluteraldehit



Uyarıları dikkate almalıyız



Uyarıları dikkate almalıyız



Güvenlik önlemleri



Hasta kime emanet



Çevreye etki

 Çevreye zararlı etkisi olanlar
 Gluteraldehit
 OPA
 Klor

 Çevre dostu olanlar
 Hidrojen peroksit
 Perasetik asit
 Süperoksidize su

 Çevreye zararlı etkisi olanlar
 Gluteraldehit
 OPA
 Klor

 Çevre dostu olanlar
 Hidrojen peroksit
 Perasetik asit
 Süperoksidize su
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Yüksek düzey dezenfeksiyon için gerekli süre

Etken YDD için süre/dk
Gluteraldehit 20
OPA 5-12
HP 15HP 15
PAA 5-30
HP+PAA 5-25
Klor 10
Süper oksidize su 10



Diğer faktörler

 Solüsyonun hazırlanması
 Toz, sıvı

 Solüsyonun aktivitesinin süresi
 1 gün, 1 hafta, 2 hafta

 Solüsyonun hazırlanması
 Toz, sıvı

 Solüsyonun aktivitesinin süresi
 1 gün, 1 hafta, 2 hafta



Dezenfektan seçimini etkileyen faktörler
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Maliyet

 Salt litre fiyatı değil kullanım süreleri de
dikkate alınmalı

 Uygun olmayan kullanıma bağlı riskler
göz önünde bulundurulmalı
 Malzemede oluşacak hasar

 Uygun ortam oluşturulması
 Nötralizasyon vs.  için harcanacak tutar

 Salt litre fiyatı değil kullanım süreleri de
dikkate alınmalı

 Uygun olmayan kullanıma bağlı riskler
göz önünde bulundurulmalı
 Malzemede oluşacak hasar

 Uygun ortam oluşturulması
 Nötralizasyon vs.  için harcanacak tutar



FDA 2009- Yeni formüller

 % 3.4 gluteraldehit- % 6 izopropanol
 20 0C de 10 dakika

 % 5.75 orto-fitalaldehit (OPA )
 Sadece otomatize endoskop dezenfektörü için

ruhsatlı
 50 0C de 5 dakika

 2.0% Hidrojen peroksit
 20 0C de 8 dakika

 % 3.4 gluteraldehit- % 6 izopropanol
 20 0C de 10 dakika

 % 5.75 orto-fitalaldehit (OPA )
 Sadece otomatize endoskop dezenfektörü için

ruhsatlı
 50 0C de 5 dakika

 2.0% Hidrojen peroksit
 20 0C de 8 dakika



Yeni kullanım alanları







Dezenfektan kullanımı: ipuçları

 Servislerde görev yapan dezenfeksiyon
elemanı ile temizlik elemanı kesinlikle ayrı
olmalı ve bu elemanlara ek iş verilmemeli

 Dezenfektanların saklandığı konteynırlar
kullanılmadığı zaman kapalı tutulmalı

 Kullanım süresi geçmiş dezenfektanların
kullanılmamalı (stok kontrolu)

 Dezenfektan test stripleri’nin kullanım sıklığı
solüsyonun kullanım sıklığına göre
belirlenmeli

 Servislerde görev yapan dezenfeksiyon
elemanı ile temizlik elemanı kesinlikle ayrı
olmalı ve bu elemanlara ek iş verilmemeli

 Dezenfektanların saklandığı konteynırlar
kullanılmadığı zaman kapalı tutulmalı

 Kullanım süresi geçmiş dezenfektanların
kullanılmamalı (stok kontrolu)

 Dezenfektan test stripleri’nin kullanım sıklığı
solüsyonun kullanım sıklığına göre
belirlenmeli



Dezenfektan kullanımı: ipuçları

 Solüsyonun üzerine hazırlandığı
ve son kullanım tarihi,
hazırlayan kişinin adının
yazılması, günlük hazırlanıyorsa
her gün değiştirilmeli

 Dezenfektan solüsyon ürün
güvenlik önlemleri
 Material Safety Data Sheet - MSDS)
 Malzeme Güvenliği Veri Listesi – MGVL

SOLUSYON : En güçlüsü

HAZIRLAYAN : Tabi ki Ben

HAZIRLIK
TARİHİ : 18.11.2011

SON
KULLANMA
TARİHİ : 12.12.2011

 Solüsyonun üzerine hazırlandığı
ve son kullanım tarihi,
hazırlayan kişinin adının
yazılması, günlük hazırlanıyorsa
her gün değiştirilmeli

 Dezenfektan solüsyon ürün
güvenlik önlemleri
 Material Safety Data Sheet - MSDS)
 Malzeme Güvenliği Veri Listesi – MGVL

Firma Adı



Dezenfektan kullanımı: ipuçları
 Dezenfektan doğru sulandırımlarda en iyi çalışırlar,

Üretici firma önerilerini dikkate alın!

 Dilüe edildikten sonra hızla inaktive olurlar, Çoğu
aynı gün içinde kullanılmalıdır

 Daime temiz ve ayı bir kap içinde temiz su ile
karıştırılmalıdır

 Personel koruyucu ekipman daima ve uygun olarak
kullanılmalıdır

 Dezenfektan doğru sulandırımlarda en iyi çalışırlar,
Üretici firma önerilerini dikkate alın!

 Dilüe edildikten sonra hızla inaktive olurlar, Çoğu
aynı gün içinde kullanılmalıdır

 Daime temiz ve ayı bir kap içinde temiz su ile
karıştırılmalıdır

 Personel koruyucu ekipman daima ve uygun olarak
kullanılmalıdır



Dezenfektan kullanımı: ipuçları

 Eğitimsiz personel tarafından kesinlikle
hazırlanmamalıdır

 Uygun olmayan kaplara koymak kontaminasyon
riskini artırır

 Önerilenden daha uzun süre kullanılması
etkinlik azalmasına, daha kısa süre kullanılması
maliyet artışına neden olur

 Eğitimsiz personel tarafından kesinlikle
hazırlanmamalıdır

 Uygun olmayan kaplara koymak kontaminasyon
riskini artırır

 Önerilenden daha uzun süre kullanılması
etkinlik azalmasına, daha kısa süre kullanılması
maliyet artışına neden olur



Dezenfektan kullanımı: ipuçları

 Kritik veya yarı kritik gereçlerin dezenfeksiyonunda
asla düşük düzey dezenfektanları kullanmayınız

 Yüksek düzey dezenfektanları çevre temizliği veya
kritik olmayan gereçlerin dezenfeksiyonunda
kullanmayınız

 Önerilen konsantrasyonlarda ve önerilen temas
süresinde kullanınız (kısa etkisiz, uzun malzemeye
zararlı)

 Çok yüksek konsantrasyondaki dezenfektan bazen
mikrobisidal olmaz ama kullanıcı için toksik olabilir

 Kritik veya yarı kritik gereçlerin dezenfeksiyonunda
asla düşük düzey dezenfektanları kullanmayınız

 Yüksek düzey dezenfektanları çevre temizliği veya
kritik olmayan gereçlerin dezenfeksiyonunda
kullanmayınız

 Önerilen konsantrasyonlarda ve önerilen temas
süresinde kullanınız (kısa etkisiz, uzun malzemeye
zararlı)

 Çok yüksek konsantrasyondaki dezenfektan bazen
mikrobisidal olmaz ama kullanıcı için toksik olabilir



Altın kural

 Tüm hastalar potansiyel olarak
infeksiyözdür

 Tüm kullanılmış tıbbi gereçler infeksiyöz
kabul edilip standart işlem uygulanmalıdır

 Tüm hastalar potansiyel olarak
infeksiyözdür

 Tüm kullanılmış tıbbi gereçler infeksiyöz
kabul edilip standart işlem uygulanmalıdır





Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

 Ayrı bir birim olmalı ve tercihan başında bir Klinik
Mikrobiyolog olmalıdır

 Sterilizasyon etkinliğinin kontrolü
 Steril edilen malzemenin depolanma stratejisi
 Çok iyi düzenlenmiş arşiv  ve  kayıt sistemi
 Periyodik bakım ve işlemlerin aksatılmadan yapılması
 Çalışan personelin mümkün olduğunca değiştirilmemesi

ve sürekli hizmet içi eğitim ile desteklenmesi
 Ameliyathane ve tüm kliniklerle iyi bir iletişimin sağlanması

ve ünitelerin çalışma prensiplerinin aktarılması

 Ayrı bir birim olmalı ve tercihan başında bir Klinik
Mikrobiyolog olmalıdır

 Sterilizasyon etkinliğinin kontrolü
 Steril edilen malzemenin depolanma stratejisi
 Çok iyi düzenlenmiş arşiv  ve  kayıt sistemi
 Periyodik bakım ve işlemlerin aksatılmadan yapılması
 Çalışan personelin mümkün olduğunca değiştirilmemesi

ve sürekli hizmet içi eğitim ile desteklenmesi
 Ameliyathane ve tüm kliniklerle iyi bir iletişimin sağlanması

ve ünitelerin çalışma prensiplerinin aktarılması














