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özet: Bu çalışmada Türkiye'de hazırlanıp, satılrnalcta olan bazı basit 
plasterlerin kalite kontrolleri yapılarak standartlara uygunlukları ince
lenmiştir. 

Türk Farınaopesi (1974) 'te plasterlerin kalite kontrolleri ile ilgili 
herhangi bir kayıt bulunmadığından, örneklerin kalite kontrolleri için 
bazı yabancı farmakopelerde kayıtlı yöntemler uygulanmıştır. Bu far
makopelere göre, basit plasterlerde kontrolu ·gereken nitelikler, uzunluk, 
genişlik, santirnetredeki iplik sayısı, dokumanın ağırlığı, yapışıcı küt
lenin ağırlığı, yapışıcı kütlenin çinko oksit içeriği, gerilme direnci ve 
yapışma kuvveti tayinleridir. Yapılan kontroller sonucu, santimetre
deki iplik sayısı ve yapışıcı kütlenin çinko oksit içeriği tayini dışında 
kalan bulguların istenilen standartlardan sapmalar gösterdiği gözlen
miştir. 

Bulgularımıza dayanılarak plasterlerin ve kalite kontrol yöntemle
rinin Türk Farmakopesi kapsamına alınması gereği vurgulanmıştır. 
QUALITY CONTROLS OF SOME OF THE ADHESİVE PLASTERS 
Summary: Quality controls of some of the adhesive plasters manu
factured in Turkey were performed and their suitability to pharmaco
poeia requirements \Vere examined in this study. The absance of the 
quality control techniques of the adhesive plaster in Turkish Pharma
copoeia (1974), necessitates the usage of the control procedures of dif
ferent pharmacopoeia. Hence, the length, \Vidth, threads per stated 
length, weight of the fabric, 'iveight of the adhesive mass, zinc oxide 
content in the adhesive mass, tensile strength and adhesive strength 
controls of samples were performed according to the requirements 
reported in these pharmacopoeia. Except the threads per stated length 
and zinc oxide content in the adhesive mass, the rest of the properties 
examined sho\ved unacceptable deviations from the standards given in 
different pharmacopoeia. 

According to the data obtained the particular necessity of including 
the quality control methods of adhesive plasters to Turkish Pharmaco
poeia is suggested as an assential item. 
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GİRİŞ 

Plasterler1 bir dokuma veya 
film tabakasının bir yüzünün ba
sınçla, yapışkan bir karışımın ho
mojen olarak kaplanmasıyla hazır

lanırlar. Esas olarak koruyucu, des
tekleyici, belli bir bölgeyi sabitleş

tirmek, etl~en maddelerle deriyi 
uzun süre temasta bırakmak ama
cıyla kullanılan cerrahi materyel
lerdir Kullanım amaçlarına göre 
ilaçlı ve biısit plasterler olmak üze
re iki grupta incelenirler (1). Plas
terler çok eskiden beri bilinmekte 
olup Celsus tarafından yazılan «De 
Medicina» adlı kitapta emplastrum 
adıyla kayıtlıdırlar (2). Bu eski tip 
plasterler bir yakı preparatı olarak 
kabul edilirler ve ilk uygulama Ame
rika'da başlamıştır (3). 1882'de ha
zırlanan ilk patentli Alman plasteri 
katı yağ, mum ve yağ asitlerinin 
tuzlarından yapılmıştır (4). Bu tip 
katkı ajanları hem dokumaya ya
yılmaları sırasında hemde deriye 
uygulanmadan önce ısıtılmayı ge
rektiriyorlardı. Bu tür plaster küt
lesi artık yerini kauçuk yapıştırıcı 

veya sentetik polimerizat tipi mad
delere bırakmıştır (5 - 7). 

Yapıştırıcı kütlesi kauçuk kö
kenli plasterlerde kullanılan en 
önemli yardımcı maddeler, reçineler, 
yumuşatıcılar ve dolgu maddeleri'" 
dir (5 - 7). Reçine olarak kolofan ve 
türevleri, politerpenik reçineler, ole
fin sınıfı hidrokarbon reçineleri kul
lanılır. Bunlar kütlede çabuk yapış
ma, özelliği sağlarlar (6, 7). Plaster~ 
lerde kullanılan yumuşatıcı madde
ler su tutma yeteneklerinden dolayı 
deri üzerinde devamlı ve: iyi bir ya
pışma sağlarlar. Bu amaçla en çok 
lanolin kullanılır. Lanolin yanında 
vazelin, uzun zincirli yağ asidi ester
leri, düşük ısıda eriyen politerpen ve 
hidrokarbon reçineleride kullanılabi
lir (7). Plasterlerde en önemli dolgu 
maddesi çinko oksittir. Bu madde 
reçine yağlarını nötralize etmesi 

yanında yapıştırıcıya bakteriostetik 
özellik vermesi açısındanda önem .. 
lidir. Çağdaş teknolojide dolgu mad
desiz yapıştırıcı kütleside kullanıl

maktadır (7). Kauçuk yapıştırıcı 

kütlesi içeren plasterlerde kauçuk ağ 
oluşturmayan bir yapı gösterdiğin

den özellikle doymamış kauçukta 
zamanla değişmeyi önlemek için ko
ruyucu kullanılması gereklidir. Kau
çuk yapıştırıcı kütlesi için en uy
gun karışım, 1/3 kauçuk, 1/3 reçine, 
yumuşatıcı ve 1/3 dolgu maddesi ka
tılımıyla elde edilen karışımdır (7). 

Sentetik yapıştırıcı içeren plas
terlerde, bu kütlenin hazırlanmasın
da kullanılan maddeler genellikle 
akrilik asidin esterlerinden oluşan 

polimer tipi maddeleridir·.- Akrilat 
yapıştırıcılar esas olarak unipolime
rik sistemler olduğundan, kauçuk 
yapıştırıcı kütlenin hazırlanmasın

da olduğu gibi çok sayıda yardımcı 
madde kullanmaya gerek yoktur. 
Akrilat yapıştırıcılarda adhezyon, 
kohezyon ve akış özellikleri arasın
daki denge, monomer seçimi ve po
limerizasyon reaksiyonunun kont
rolu ile saptanır. Polimer hazırlan
dıktan sonra herhangi bir formülas
yon veya işleme gerek yoktur (5). 

Plasterler, içerikleri nedeniyle 
allerjik ve iritan deri reaksiyonları 

oluşturabilirler (8, 9). Bu reaksiyon
lar, plaster deriden çekilirken oluş

turduğu travma, üzerindeki yapış

kan tabakanın içeriği, deride uzun 
süre kalması sonucu boynuzsu ta
bakanın maserasyonu ve derideki 
bakteri florası dengesinin bozulma
sı gibi nedenlerden kaynaklanır. Al
lerji yapına özelliği yapışıcı kütleyi 
oluşturan kauçuk, antioksidan ve 
reçinelerden dolayı ortaya çıkar (10, 
11). Delikli plasterler ter tutulması 
ve boynuzsu tabakanın maserasyo~ 

nunu önler. Akrilat yapıştırıcılı 

plasterler allerji tehlikesini ortadan 
ka.ldırırlar (5, !il. 



Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 
hazırlanıp satılmakta olan basit 
plasterlerin kalite kontrollerinin ya
pılarak uygunluklarının saptanma
sıdır. Bu konuda daha önce yapıl
mış bir ihtisas tezi (12) ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerince hazırlanmış bir 
şartname (13) olmasına kar.5ın, Türk 
Farmakopesi (1974) 'te plasterlerle 
ilgili bir kayıt yoktur. Bu nedenle 
elde edilen bulgulara dayanılarak 

plasierlerin Türk Farmakope3ine 
11ınması gereği tartışılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
örnek Seçimi : Bu araştırmanın 

kapsamına sadece basit plasterler 
alınmıştır. Türk piyasasında satıl

makta olan basit plasterler belli 
başlı birkaç firma tarafından yapıl
maktadır. Bu plasterlerin sağlana

bilen her markasından rastgele ör
nekleme ile yedişer adet toplanmış 
ve küme olarak nitelendirilen bu 
gruplar A'dan G'ye kadar kodlan
dırılmıştır. Örneklerin en, boy ve 
küme numaraları Tablo l'de göste-

Tablo 1. Plasterlerin Örnek Seçimi 

Küme 
Na. 

1 

2 

3 

4 

A B 
--------
En Boy En Boy 

2.5 100 2.5 100 

2.5 100 2.5 100 

5.0 500 2.5 100 

2.5 100 2.5 100 

c 

En Boy 

2.5 500 

1.25 100 

2.5 100 

2.5 100 

rilmiştir. 

Kullanılan Araç. Cam Malzeme 
ve Kimyasal Maddeler : 

Araçlar: Büyüteça, Çelik levhaa, 
elekb, gerilme direnci tayin aygıtıc~ 

nem tayin cihazıd, su banyosue, te
razif. 

Cam Malzemeler: Yerli balon, 
beher, damlalık, deney tüpü, erlen 
ve pipetler kullanılmış-t.1!'. 

Kimyasal Maddeler: Amonyakg, 
Amonyum klorürh, Asetik asith, Di
sodyum edetatg, Hidroksilamonyum 
klorürg, Kloroformg, Metanol9, Mor~ 
dant siyahı9, Sodyum nitrith. 

Kontrol Yöntemleri: Türk Far
kopesi (1974) 'te plasterlerle ve kont
rol yöntemleriyle ilgili bir kayıt ol
madığından örneklerimizin kalite 
kontrolleri için bazı yabancı farına~ 
kopelerde (14, 15) kayıtlı kontroller 
ve yöntemler kullanılmıştır. Bu far~ 
makopelere göre basit plasterlerde 
yapılması gerekli kontroller Tablo 
2'de görülmektedir. 

Örnek kod numarası 

D E F G 

En Boy En Boy En Boy En Boy 

5.0 500 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

1.25 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

2.5 100 1.25 100 2.5 100 2.5 100 

2.5 100 2.5 100 1.25 100 1.25 100 

Not: Örneklerin en ve boyları cm. olarak belirtilmiştir. 

a. Yerli yapım 
b. Endecott, 150 mesh, İngiltere 
c. Healograph, Model 200 sx, İngil

tere 
d. Viasala HMI 12, Finlandiya 

e. Kötterman 3004 - 3006, Almanya 
f. Mettıer H - 20, İsviçre 
g. Merek 
h. Riedel 
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Tablo 2. Bazı Farmakopelere Gö·re Basit Plasterlerde Yapılması Ge
rekli Kontroller 

Gerekli Kontroller 

Uzunluk 

Genişlik 

Santimetredeki iplik sayısı 

Dokumanın ağırlığı 

Yapışıcı kütlenin ağırlığı 

Yapışıcı kütlenin çinko oksit içeriği 

Gerilme direnci 

Yapışma kuvveti 

Delikli olanlarda delik tayini 

Bu kontroller yapılmadan ön
ce plasterler ambalajından çı

karılıp 18 - 22"C'de ve % 63 - 67 
bağıl nemde en az 12 saat bekletil
melidir (14, 15). Çalışmamızda ör
nekler ambalajından çıkartıldıktan 

sonra 20°C'de, o/o 66 bağıl nemde 12 
saat bekletilmiştir. 20°C'de o/o 66 ba
ğıl nem sodyum nitritin doymuş 
çözeltileri ile sağlanmıştır (16). Bu 
çözeltiler bir desikatör içine kona
rak ortamın nemi bir nem ölçerle 
kontrol edilmiş ve örnekler, istenen 
bağıl nem sağlandıktan sonra desi
katöre yerleştirilmiştir. 

örneklerin uzunluk ve genişlik 
kontrolleri U.S.P. (XVIII) 'e göre, 
santimetredeki iplik sayısı, dokuma
nın ağırlığı, yapışıcı kütlenin ağır
lığı, yapışıcı kütlenin çinko oksit 
içeriği tayinleri B.P.C. (1973) 'le ka
yıtlı yöntemler kullanılarak yapıl

mıştır. 

Gerilme direnci ölçümleri için 
Healograph 200 SX gerilme direnci 
ölçüm aygıtı kullanılmıştır (Şekil 1). 
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~~~~~~F_a~rın.akop~e_A~d_ı~~~ 
U.S.P. (XVHI) B.P.C. (1973) 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

.+ + 

+ 

Aygıtın çalışma prensibi bir test 
çubuğunun uygulanan yükle oran
tılı olarak, sabit hızla uzaklaşması 

esasına dayanır. Aygıtın biri hare
ketli diğeri sabit iki kolu ve bu kol
ların ucunda iki kıskacı vardır. Ör
nek aletin kıskaçları arasına sıkış

tırılarak sabitleştirilir. Alet çalıştı

rıldığında hareketli kol sabit hızla 
yukarı doğru uzaklaşır. Kıskaçlar 

arasında bulunan örnek koptuğu 

zaman hareketli kol üzerinde bulu
nan doğrusal bir iletiul' mekanizma
sıyla uygulanan kuvvet yazıcı üze
rinde büyütülerek grafiklenir. Çalış
mamızda plaster örnekleri aletin 
kıskaçları arasındaki uzaklık 17 .5 
cn1. olacak şekilde yerleştirilerek 

sabitleştirilnıiştir. Alet 30 cmJdk. 
hızla hareket edecek ::;ekilde ayar
lanarak çalıştırılmış ve kopma ger
çekleştiği anda uygulanan aletin 
yazıcısından okunmuştur. 

Örneklerin yapışma kuvveti ta
yinleri, yöntem farkını gözlemek 
amacıyla hem U.S.P. (XVIII) hem
de B.P.C. (1973) 'le lrnyıtıı yöntemler 



uygulanarak yapılmıştır (17). Ancak 
B.P.C. (1973) 'te kayıtlı yöntem ile 
çalışırken özellikleri belirtilen 
levha (18) yerine, kendi olanak
larımızla s'a':tlanan levhalar kulla
nılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA: 
Plasterlerin uzunluğu etiketin

de belirtilen uzunluğun o/o 98'inden 
az olmamalıdır (14). İncelenen ör
neklerin uzunlukları ölçülerek eti
ketinde belirtilen uzunluğa uy~un-

Şekil 1. Araştırmada Kullanılan Gerilme Direnci Ölçüm Aygıtı 

Tablo 3. incelenen Örneklerin Uzunluklarının o/o Sapmaları 

KümeNo. Örnek kod numarası 

A B c D E F G 

1 -4 -3 -2.2 -] -4 -2 o 
2 -2 -4 -1 1 -2 -3 -3 

3 -1.5 -2 -1 -3 -3 -4 -3 

4 -2 1 -3 -5 -3 -] -4 
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l 'lukları kontrol edilmiş ve bulgular 
Tablo 3'te o/o sapma olarak veril
miştir. 

.~'-
~~;:ı Tablodanda görüldüğü gibi 1 

numaralı kümede A, B, C, E, 2 nu
maralı kümede B, F, G, 3 numa
ralı kümede D, E, F, G, 4 numaralı 
kümede C, D, E, G kod numaralı 
örneklerin uzunlukları uygun -bulu
namamıştır. Bu uygunsuzluklar, yak
laşık olarak tüm örneklerin o/o 50'si
ni oluşturmaktadır. 

Genişlik kontrolu için plasteri_n 
merkez çizgisi boyunca beş değişik 

yerinde genişliği ölçülür. Ölçümle

rin ortalaması etiketinde belirtilen 
genişlikten 1.6 mm. veya daha az 
olmamalıdır (14). incelenen örnekle
rin genişlikleri istenilen şekilde öl
çülerek etiketinde belirtilen genişli
ğe uygunlukları kontrol edilmiştir. 

Bulgularımıza göre (17), 4 numaralı 
kümenin tümü ve 2 numaralı kü
mede C kod numaralı örnek ilgili 
farmakopenin standardına uygun. 
bulunamamıştır. Bu uygunsuzluklar 
tüm örneklerin o/ı.ı 30'u civarındadır. 

Santimetredeki iplik sayısı tayi
ninde, tüm örneklerin atkı ve çöz
gü sayılarının ilgili farmakope stan
dardına uygun olduğu saptanmıştır 
(17). 

Dokumanın ağırlık tayinine iliş
kin bulgular Tablo 4'te görülmekte
dir. B.P.C. (1973) 'e göre dokumanın 
ağırlığı 125 g/m2'den az olmamalı
dır. Tablodanda görüldüğü gibi sa
dece 4 numaralı kümede B kod nu
maralı örnek uygun bulunmuştur. 

özellikle dokuma kısmı sentetik 
olan plasterlerde büyük sapmalar 
görülmüştür. 

Yapışıcı kütlenin ağırlık tayini
ne ilişkin bulgular Tablo 5'te veril
miştir. B.P.C. 0973) 'e göre yapışıcı 
kütlenin ağırlığı 115 g/m2'den az 

olmamalıdır. Tablonun incelenme
sinden anlaşılacağı gibi 1 numaralı 
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kümede B, D, F, G, 2 numaralı kü
mede A-, B, C, F, ve 4 numaralı kü

menin tüm örnekleri uygun buluna
mamıştır. Sadece 3 numaralı küme
de -tam bir uygunluk vardır. Yine 
aynı tabloda 1 ve 2 numaralı küme
lerin varyasyon katsayılarının yük
sekliği dikkati çekmektedir. Yapışıcı 
kütlenin ağırlığındaki bu uygunsuz
luklar doğal olarak yapışma kuvve
tinide etkileyecektir. 

Yapışıcı lı::ütlenin çinko oksit 
içeriği bulguları (17) tüm örnekleu 
rin ilgili farmakope standardına uy
gun olduğunu göstermiştir. 

Plasterlerin gerilme direnci 2.54 
cm. en için 20.4 kg.'dan az olına

malıdır (14, 15). Bu tayine ilişkin 

bulgular Tablo 6'da verilmiştir. Gö
rüldüğü gibi örneklerin tamamının 
gerilme dirençleri istenilen stan
dardlara uymamaktadır. Tüm ör
neklerin dayanabildiği kopma kuv
veti 13 u 19.5 kg/2.54 cm. arasında de
ğişmektedir. Bu bulgulara dayana
rak plasterlerin sağlam kumaşlar

dan yapılmadığı kanısına varılabilir. 
Dokumanın ağırlığı bulgularıda bu 
kanıyı kuvvetlendirmektedir. 

Plasterler için en önemli özel
liklerden biride deriye sağlan1 ola
rak yapışabilmeleridir. Bu özellikte, 
yapışma kuvveti tayini ile saptana
bilir. örneklerin yapışma kuvveti iki 
değişik yöntemle (14, 15) incelen
miştir. U.S.P. (XVIII) 'e göre geril
me direnci tayin aygıtında yapılan 
yapışma kuvveti ölçümleri sonucu 
bu kuvvet 2.5 cm. en için 18 kg. dan 
az olmamalıdır. B.P.C. (]973) 'e gö-· 
re ise etüvde yapılan ölçümlerde 30 
dk.'da 2.5 ınm.'den fazla kayma ol
mamalıdır. U.S.P. (XVIII) yöntemt 

ile çalışıldığında tüm örneklerin ya
pışma kuvvetlerinin uygun olmadığı 
saptanmıştır. Ancak B.P.C. (1973) 
yöntemiyle çalışıldığında 4 numara
lı kümedeki örneklerin dışındakile

rin yapışma kuvvetlerinin uygun 



"'''1 

Tablo 4. incelenen Örneklerde Dokumanın Ağırlığı (g/m2) 

örnek Kod Numarası 
KümeNo. A B c D E F G x s Sx v 

1 118.400 116.840 120.005 114.816 120.013 118.120 115.240 117.633 2.097 0.792 1.783 

2 91.908 83.152 75.648 116.547 112.433 120.492 114.632 102.116 18.135 6.854 17.739 

3 110.796 110.408 115.280 123.973 123.128 120.456 114.440 116.925 5.620 2.124 4.806 

4 118.520 127.949 120.640 116.840 120.450 124.520 118.640 121.079 3.784 1.464 3.20( 

Not: x: Ortalama 
s : Standart sapına 
Sx: Standart hata 
V: Varyasyon katsayısı 



Tablo 5. incelenen örneklerde Yapışıcı Kütlenin Ağırlığı (g/m2) 

Örnek Kod Numarası 

KümeNo. A B c D E F G x s sx v 

1 155.360 105.832 148.960 105.516 157.880 102.415 106.492 127.493 25.104 9.488 19.690 

2 87.145 94.695 94.786 121.600 123.750 107.892 115.468 106.476 14.486 5.475 13.605 

3 141.690 133.652 125.440 130.803 125.720 140.793 135.932 133.432 6.569 2.482 4.923 

4 91.724 94.229 92.384 93.642 93.103 95.224 92.635 93.420 1.224 0.462 1.310 

Tablo 6. İncelenen Örneklerin Gerilme Direnci (kg/2.54 cm) 

Örnek Kod Numarası 

KümeNo. A ıı c D E F G x s Sx v 

1 18.560 19.200 15.300 16.960 15.840 17.440 15.300 16.942 1.558 0.589 9.197 

2 16.660 13.440 15.520 13.672 16.320 16.240 18.720 15.796 1.821 0.688 11.531 

3 19.520 13.344 17.536 19,225 16.392 17,640 17.400 17.293 2.053 0.775 11.871 

4 J.3.720 14.408 16.000 14.720 13.680 15.740 12.924 14.456 1.125 0.425 7.783 



olduğu görülmüştür. Yapışma kuv
vetindeki bu uygunsuzluklar yapışı

cı kütlenin ağırlık tayini bulguların
dan kaynaklanmaktadır. 

Yapışma kuvveti tayini için uy
gulanan yöntemler karşılaştırıldı
ğında, U.S.P. (XVIII) 'de kayıtlı 

yöntem için özel bir aygıt gerekli
dir. B.P.C. (1973) yönteminde ise 
özellikleri belirtilen levhalar (18) 
ile laboratuvar koşullarında ta
yinin yapılması mümkündür. Bu 
nedenle B.P.C. (1973) 'te kayıtlı yön
tem pratik açıdan daha uygun gibi 
görülürsede. U.S.P. (XVIII) yönte
mi daha sağlıklı sonuçlar vermek
tedir. Ayrıca 1975 yılında yayınla

nan B.S. 3.J. lO'da plasterlerin ya
pışma kuvveti tayininde aygıtla ya
pılması uygun görülmüştür (18). 

Birçok plaster ham maddesinin 
iritan ve allerjik özellikte olduğu 
bilinmektedir (8 - 11). Bu nedenle 
plasterler deriye uygunlukları açı_"· 
sındanda kontrol edilmelidir. Fakat 
incelenen farmakopelerde (14, 15) 
bu konuya ilişkin herhangi bir kont
rol yöntemine rastlanamamıştır. 

SONUÇ 

Yurdumuzda, araştırmamızda in
celenen basit plasterlerin üretimi 
için ruhsat alma gerekliliği yoktur. 
Ayrıca Türk Farmakopesi (1974) 'te 
plasterler ve kalite kontrolleri ile 
ilgili hiçbir kayıt bulunmadığından, 
piyasadan toplanmış örnekler in
celenen farmakopelerin standartları 
ile karşılaştırıldığında, büyük sap-
malar görülmüştür. 1977 yılında ha
zırlanan bir tezde (12) Türkiye'de 
üretilmekte olan plasterlerin büyük 
bir kısmının istenilen standartlara 
uymadığı gösterilmiştir. Bulguları

mız, o zamandan, çalışmamızın ya
pıldığı 1980 yılına kadar geçen süre 
içinde, Türkiye'de üretilmekte olan 
plasterlerin kalitelerinde bir düzel
me olmadığını belirlemiştir. Bu 

araştırmalar, Türkiye'de plasterle
rinde bazı standartlara uyması ge
reğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ilaç şartna
melerinde (13), plaster standartları
nın bulunması ve orduya bu şart
larla plaster alınması memnunluk 
vericidir. Ancak, sadece Türk Silah
lı Kuvvetleri için değil, tüm sağlık 
kuruluşları ve tüketici açısından 

düşünülerek bu standartların Tür
kiye genelinde yasallaştırılması ge
rekmektedir. Bu durumda, plaster
ler ve kontrol yöntemlerinin, Türk 
Farmakopesi kapsamına alınması en 
uygun önlem olarak düşünülmek

tedir. 

Son zamanlarda basit plasterle
rin üretimi için ruhsat alma gereği 
konusunda çalışmalar yapıldığı ve 
farmakope komisyonunun, plaster
leri, Türk Farmakopesinin çıkacak 
olan eklerine almayı kararlaştır

mış olduğu memnuniyetle öğrenil

miştir. 
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