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ÖZ 

Giriş: Karbonmonoksit zehirlenmesinin toksisitesi, doku hipoksisi ve hücrelerde doğrudan karbonmonoksit aracılı 
hasarın bir kombinasyonu sonucu gelişir. Bu çalışmada karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastalarda kan 
hemoglobin, laktat, karboksi-hemoglobin düzeyleri ile hiperbarik oksijen tedavisi yönetimi arasındaki ilişkiyi 
incelemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak yapıldı. Hasta verileri hastane veri tabanından toplandı. Hastaların 
demografik, klinik ve laboratuvar verileri tıbbi kayıtlardan (kağıt ve dijital kayıtlar) ve hastanenin veri kayıt 
tabanından elde edildi. Hastanın hiperbarik oksijen tedavisi almasıyla ilişkili faktörlerin tespiti logistik regresyon 
analiziyle yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 174 hastanın, 100’ü (%57,5) kadın ve hastaların ortanca yaşı 45 yıldı. Başvuru 
anındaki şikayetleri sıklık sırasına göre sırasıyla baş ağrısı, bulantı kusma, baş dönmesi ve senkop idi. Hastaların 
41’inin (%23,6) anemik olduğu ve 35’inin (% 20,1) hiperbarik oksijen tedavisi aldığı tespit edildi. Hastalar oksijen 
tedavisi açısından hiperbarik ve normobarik olarak iki grup şeklinde incelendiğinde, bikarbonat, karboksi-
hemoglobin ve laktat değerleri açısından gruplar arasında hiperbarik oksijen tedavisi lehine istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulundu (p˂0,05). Anlamlı çıkan faktörlerin logistik regresyon analizi incelendiğinde karboksi-
hemoglobin ve anemi+laktat birlikteliği hiperbarik oksijen tedavisi yönünden istatistiksel olarak anlamlı ve ilişkili 
bulundu (p˂0,05).  

Sonuç: Hastanın başvurudaki hemoglobin düzeyi ile hiperbarik oksijen tedavisi ihtiyacı arasında ilişki 
saptanmamakla birlikte, anemik hastalarda yüksek laktat birlikteliği hiperbarik oksijen tedavisi açısından anlamlı 
olabilir. 

 
SUMMARY 

Introduction: The toxicity of carbon monoxide poisoning results from a combination of tissue hypoxia and direct 
carbon monoxide -mediated damage to cells. In this study, we aimed to examine the relationship between blood 
hemoglobin, lactate, carboxy-hemoglobin levels and hyperbaric oxygen therapy management in patients with 
carbon monoxide poisoning. 
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Materials and Methods: The study was done retrospectively. Patient data were collected in the hospital 
database. Demographic, clinical and laboratory data of the patients were obtained from the medical records 
(paper and digital records) and the hospital database. The factors associated with the patient's need for 
hyperbaric oxygen therapy were determined by logistic regression analysis. 

Results: Of the 174 patients included in the study, 100 (57.5%) were female and the median age of the patients 
was 45 years. The complaints at the time of admission, in order of frequency, were headache, nausea, vomiting, 
dizziness, and syncope. It was determined that 41 (23.6 %) of the patients were anemic and 35 (20.1%) received 
hyperbaric oxygen therapy. When the patients were examined in two groups as hyperbaric and normobaric in 
terms of oxygen therapy, a statistically significant difference was found between the groups in favor of hyperbaric 
oxygen therapy in terms of bicarbonate, carboxy-hemoglobin and lactate values. (p˂0.05). When the logistic 
regression analysis of the significant factors was examined, the association of carboxy-hemoglobin and 
anemia+lactate was found to be statistically significant and related in terms of hyperbaric oxygen therapy 
(p˂0.05). 

Conclusion: Although no correlation was found between the hemoglobin level at the patient's admission and the 
need for hyperbaric oxygen therapy, high lactate coexistence in anemic patients may be significant in terms of 
hyperbaric oxygen therapy. 
 

 

GİRİŞ 

Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi dünyadaki en 
yaygın zehirlenmelerden biridir ve birçok ülkede 
bildirilen ölümcül zehirlenmelerin yarısından 
fazlasını oluşturmaktadır (1). Amerika Birleşik 
Devletleri'nde bir yılda 50.000'den fazla acil 
servis başvurusu olmaktadır (1). CO zehirlenme-
sinin toksisite mekanizmaları tam olarak anlaşıla-
mamıştır. CO, hemoglobine oksijenin yaklaşık 
220 katı bir afiniteyle bağlanır ve oksijenin 
dokulara taşınmasını engeller (2). Karbonmo-
noksit toksisitesinin, doku hipoksisi ve hücrelerde 
doğrudan CO aracılı hasarın bir kombinasyonun-
dan kaynaklandığı düşünülmekte (3). Hafif 
maruziyet sıklıkla baş ağrısı, miyalji, baş dönmesi 
veya hafif nöropsikolojik bozukluk gibi spesifik 
olmayan semptomlarla sonuçlanırken, şiddetli 
maruziyette ise bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybı 
dahil olmak üzere ölüme kadar giden nörolojik 
bozulmaya neden olur (1). Zehirlenmenin şiddeti, 
maruz kalma süresi, ortamdaki CO konsantras-
yonu ve hastanın altta yatan sağlık durumuyla 
ilişkilidir. İlk tanı için yararlı olan karboksihe-
moglobin (COHb) düzeyi, hastanın klinik 
sonlanımı ile zayıf bir korelasyon gösterir (4).  

Karbonmonoksit zehirlenmesi için kullanılan 
tedavi algoritmaları, hiperbarik oksijen tedavisini 
yalnızca yarar sağlanacağı düşünülen seçilmiş 
hastalarda önermektedir. Geçici bilinç kaybı veya 
devam eden zihinsel durum değişikliği olan 
hastalar, metabolik asidoz, hipotansiyon, ataksi 
ve miyokard hasarı gibi klinik durumlarda, 
hastalar genellikle HBOT için aday olarak kabul 
edilir. COHb düzeyleri mortalite, morbidite veya 

tedaviye yanıtı öngörme açısından zayıf kabul 
edilse de, COHb seviyelerinin %15, %20, %25 
veya %40'ı geçmesi durumunda, zehirlenme 
belirtileri veya semptomlarına bakılmaksızın 
HBOT uygulanması önerilmektedir (2).  

Anemisi olan kişilerde dokulara oksijen sunu-
munda azalma olabilir. Bu durum, CO’e maruz 
kalma durumunda daha da kötüleşebilir. Kronik 
anemili hastalarda CO maruziyetinin, belirgin 
yorgunluğa kadar, egzersiz süresinde azalmaya 
neden olduğu gösterilmiş (5). Bu çalışmada 
karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastalarda kan 
hemoglobin (Hb), laktat, karboksi-hemoglobin 
(COHb) düzeyleri ile hiperbarik oksijen tedavisi 
yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi acil 
servisinde etik kurulu onayı (EKK no:2021/67) 
alındıktan sonra yürütüldü. Çalışma için Ocak 
2015-Aralık 2020 tarihleri arasında acil servise 
CO zehirlenmesi nedeni ile başvuran 18 yaş ve 
üstü, gebe olmayan tüm hastalar değerlendir-
meye alındı. Hastalıkların ve sağlık sorunlarının 
uluslararası sınıflama sisteminde (ICD-10), 
karbonmonoksitin toksik etkileri (T58) tanı kodu 
ile hastane veri tabanında hasta taraması yapıldı. 
Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar 
verileri tıbbi kayıtlardan (kağıt dosya ve dijital 
kayıtlar) ve hastanenin veri kayıt tabanından elde 
edildi. Klinik veya laboratuvar bilgileri eksik olan 
veya dış merkezden CO zehirlenmesi tanısı ile 
sevk edilen tüm hastalar çalışma dışı bırakıldı.  
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Hastanemiz, HBOT merkezi olarak hizmet veren 
bir kurumdur. Acil servisimizde, CO zehirlenmesi 
tanılı hastalarda senkop, bilinç kaybı, nörolojik 
defisit, kardiyak iskemi, anlamlı metabolik asidoz 
veya COHb> % 25 varlığı HBOT endikasyonu 
olarak kabul edilmektedir (6). Bu kriterleri 
karşılamayan hastalarda ise normobarik oksijen 
tedavisi (NBOT) uygulanmaktadır.  

Hastalara ait demografik veriler (yaş, cinsiyet), 
başvuru laboratuvar verileri (Hb seviyesi), COHb 
seviyesi, arteriyel kan gazı verileri (pH, pCO2, 

HCO3, laktat), kronik hastalıkları, CO kaynağı ve 
HBO tedavisi uygulanıp uygulanmadığına ait 
veriler toplanarak analiz edildi 

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği tanı kriterine 
göre Hb değerinin erkeklerde <13g/dl ve kadın-
larda <12g/dl olması anemi olarak kabul edildi 
(7).  

Verilerin normallik analizi yapıldıktan sonra, 
çalışmada HBOT endikasyonu ile ilişkili olabile-
cek sürekli değişkenler t-testi kullanılarak analiz 
edildi. Kategorik değişkenler ise x2 testi kullanıldı. 
İlişkili faktörleri bulmak için logistik regresyon 
analizleri yapıldı. P<0,05 değeri istatiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. Çalışmanın tüm analizleri 
SPSS 26. versiyonu ile yapıldı. 

BULGULAR 

Kriterlere uyan 331 hasta tespit edildi. Dışlama 
kriterlerine uyan hastalar çıkarıldıktan sonra 
çalışma 174 hasta ile devam edildi. Çalışmaya 
dahil edilen hastaların 100’ü (% 57.5) kadın ve 
hastaların ortanca yaşı 45 yıldı. Hastaların baş-
vuruları, sıklık sırasına göre baş ağrısı, bulantı 
kusma, baş dönmesi ve senkop idi. Hastaların % 
86,2’sinin soba dumanına maruz kaldığı saptandı 
(Tablo 1).  

Hastaların 35’inin (% 20,1) HBOT aldığı, 41’inin 
(% 23,6) ise DSÖ anemi kriterine göre anemik 
olduğu tespit edildi. Hastalara ait diğer laboratuar 
değerleri Tablo 2’de sunuldu. 

Oksijen tedavisi açısından hastalar, HBOT veya 
NBOT alan şeklinde iki gruba ayrılarak incelendi-
ğinde, bikarbonat (HCO3), COHb ve Laktat 
değerleri açısından gruplar arasında HBOT 
lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu 
(p˂0,05). Diğer değişkenler açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
madı (p˃0,05) (Tablo 3). Anlamlı çıkan faktörlerin 
logistik regresyon analizi yapıldığında sadece 
COHb ve anemi+laktat birlikteliğinin HBOT 
yönünden istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görüldü (p˂0,05). Diğer değişkenler ise HBOT 
alma açısından istatistiksel olarak anlamlı ve 
ilişkili bulunmadı (p˃0,05) (Tablo 4). 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri. 
 

 N, ort., median (%, min-max) 
Cinsiyet   
    Kadın  100(%57,5) 
    Erkek   74(%42,5) 
Yaş 45 (18-87) 
 Başvuru şikayeti 
    Baş ağrısı 
    Baş dönmesi 
    Senkop  
   Nefes darlığı 
   Bilinç bulanıklığı 
   Bulantı kusma 
   Diğer  

 
82(%47,1) 
33(%19) 
16(%9,2) 
16(%9,2) 

9(%5,2) 
47(%27) 

9(%5,2) 
Maruziyet tipi  
    Soba  
    Yangın  
    Şofben  
    Diğer  

 
150(%86,2) 

16(%9,2) 
2(%1,2) 
6(%3,4) 

Ek hastalıklar    
    KAH 
    HT 
    DM 
    KOAH/ASTIM 
    KKY 
    SVH 
    Diğer  

 
7(%4) 

21(%12,1) 
9(%5,2) 
7(%4) 
4(%2,3) 
2(%1,1) 
2(%1,1) 

 

KAH: koroner arter hastalığı, HT: hipertansiyon, DM: diabetus 
mellitus, KOAH/ASTIM: kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
/astım, KKY: kronik kalp yetmezliği, SVH: serebro-vasküler 
hastalık. 
 
Tablo 2. Olguların HBOT alma ve anemi oranları ile klinik 

değerleri ortalama dağılımı. 
 

  N % 
- 139 79,9 

HBOT 
+ 35 20,1 
- 133 76,4 

Anemi 
+ 41 23,6 

    Ort.±SS Median (Min.-Max.) 
Sistolik KB 130,43±17,49 130 (92-195) 
Diastolik KB 76,98±9,11 78 (50-101) 
Nabız 87,06±15,44 85 (55-158) 
Solunum sayısı 18,61±5,28 18 (12-76) 
Satürasyon 96,48±7,01 98 (10-100) 
pH 7,37±0,07 7,37 (6,96-7,54) 
pCO2 42,7±7,32 43,7 (18,1-59,36) 
HCO3 23,2±2,8 23,55 (7,4-29,1) 
COHb 17,76±11,96 19,4 (0,1-54,3) 
Laktat 3,14±3,91 2,3 (0,9-43,7) 
Hgb 13,45±2 13,55 (6,2-17,6) 
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Tablo 3. HBOT alma durumuna göre yaş ve laboratuvar değerleri ortalama dağılımı 

  NBOT  HBOT  

  Ort.±SS Median(Min.-Max.) Ort.±SS Median(Min.-Max.) 

 
Z 

 
p 

Yaş 44,68±18,43 44 (18-86) 50,57±21,62 49 (18-87) -1,455 0,146 

Sistolik KB 131,19±17,12 130 (97-195) 127,4±18,86 125 (92-177) -1,377 0,169 

Diastolik KB 76,88±8,91 78 (54-101) 77,34±9,97 79 (50-100) -0,393 0,694 

Nabız 86,83±13,84 85 (55-135) 87,97±20,84 82 (58-158) -0,263 0,793 

Solunum S. 18,65±5,75 18 (12-76) 18,49±2,72 18 (15-28) -0,027 0,979 

Satürasyon 97,18±1,97 98 (90-100) 93,69±14,98 97 (10-100) -1,955 0,051 

pH 7,37±0,06 7,37(7,11-7,54) 7,35±0,09 7,37 (6,96-7,49) -0,873 0,383 

pCO2 42,92±7,34 43,7(18,1-59,36) 41,81±7,28 41,7 (24,6-56,6) -0,877 0,381 

HCO3 23,5±2,34 23,7 (13-29,1) 22±3,98 22,8 (7,4-27,8) -2,099 0,036 

COHb 15,28±10,86 15,5(0,1-45,6) 27,62±11,14 27,6 (3,9-54,3) -5,237 0,000 

Laktat 2,85±3,81 2,2 (0,9-43,7) 4,31±4,1 2,8 (1,3-24) -2,768 0,006 

Hgb 13,45±1,88 13,5(8,3-17,6) 13,44±2,48 13,6 (6,2-17,6) -0,008 0,994 
 
 
 
Tablo 4. ROC analizinde anlamlı bulunan değişkenler ve HBOT alma endikasyonu için etkili olduğu düşünülen değişkenler ile 

yapılan lojistik regresyon analizi sonuçları. 

  B p OR 95% CI 

HCO3 -0,072 0,757 0,931 0,591 1,466 

COHb 0,092 0,021 1,097 1,014 1,186 

Laktat 0,030 0,655 1,030 0,904 1,173 

Anemi+pH 0,135 0,915 1,144 0,095 13,774 

Anemi+pCO2 -2,685 0,058 0,068 0,004 1,095 

Anemi+HCO3 -1,870 0,428 0,154 0,002 15,678 

Anemi+COHb 1,642 0,271 5,167 0,278 96,052 

Anemi+Laktat 3,043 0,046 20,974 1,053 417,715 
 
 

Çalışmaya alınan hastaların 1’i servis, 1’ide 
yoğun bakım olmak üzere sadece 2 hasta HBOT 
aldıktan sonra yatışı yapılmış. Servis yatışı 
yapılan hasta soba kaynaklı CO maruziyeti olup, 
HBOT sonrası anemi tetkik amaçlı dahiliye 
servisine yatmış. İkinci hastamız ise evde yangın 
sonrası bilinçte bozulma ile başvurmuş, glaskow 
koma skalası düşük olması üzerine entübe edilip, 
HBOT sonrası yoğun bakım yatışı yapılmış. Diğer 
tüm hastalarımız HBOT veya NBOT sonrası 
taburcu edilen hastalardan oluşmaktadır. 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda CO zehirlenmesi olan hastaların 
HBOT endikasyonu ile ilişkili faktörlerin incelen-
mesinde yaş, cinsiyet, hastada anemi varlığı ve 
başvuru anındaki vital parametreler istatistiksel 
olarak ilişkili bulunmadı. Buna karşın, hastaların 
başvuru anındaki HCO3 düşüklüğü, COHb ve 
kan laktat düzeyi yüksekliği anlamlı çıksa da, 
logistik regresyon analizinde sadece COHb 

düzeyi ile aneminin eşlik ettiği laktat yüksekliği 
anlamlıydı.  

Acil servise CO zehirlenmesi nedeniyle başvuran 
201 hasta ile yapılan prospektif randomize bir 
çalışmada, hastaların en sık başvuru şikayetleri 
baş ağrısı, bulantı kusma ve senkop şeklindeydi 
(8). Bizim çalışmamızda da hastaların başvuru 
şikayetleri yönünden incelendiğinde benzer 
sonuçlar elde ettik.  

Prospektif, gözlemsel bir çalışmada, CO zehirlen-
mesi ile başvuran hastalarda, hastalığın kliniği ile 
başvuru anındaki kan laktat düzeyinin hafif artışı 
arasında bir ilişki tespit edilmiş (9). Yapılan başka 
bir çalışmada hastaneye başvuru anındaki kan 
laktat düzeyinin, klinik ciddiyet ve HBOT alma 
açısından COHb ile korelasyonuna bakmışlar ve 
yüksek korelasyon tespit etmişler (1). F. İçme ve 
ark. benzer amaçla yaptıkları prospektif bir 
çalışmada CO zehirlenmesinde, hem kan laktat 
hem de COHb düzeylerinin bilinç değişiklikleri ile 
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korele olduğunu ve HBOT için COHb ile birlikte 
kan laktat seviyelerinin de anlamlı olduğunu 
bulmuşlar (8). Ayrıca Moon ve ark. CO zehirlen-
mesi nedeniyle acil servise başvuran 80 hastayla 
yaptıkları bir çalışmada, başlangıç kan laktat 
seviyesinin, ciddi komplikasyon ve yoğun bakım 
tedavi ihtiyacı ile bağımsız olarak ilişkide oldu-
ğunu bulmuşlar (10). Doğan ve ark. ciddi CO 
zehirlenmesi olan 74 hastada başlangıç laktat 
düzeylerinin COHb değerleriyle pozitif ilişkili 
olduğunu tespit etmişler (11). 

Bizim çalışmamızda, hastaların ilk başvuru anın-
daki kan laktat, HCO3 ve COHb düzeylerinin 
hastanın HBOT ihtiyacı açısından istatiksel ola-
rak anlamlı bulundu. Ancak hastaların hemoglo-
bin düzeyi ile hastanın normobarik veya hiper-
barik tedavi ihtiyacı yönünden bir ilişki gözlen-
medi. Multivarite logistik regresyon analizi yapıl-
dığında HBOT endikasyonu açısından sadece 
başlangıç COHb düzeyinin anlamlı olduğunu, 
hastalarda anemi varlığında ise kan laktat düze-
yinin HBOT endikasyonu açısından istatistiksel 
olarak anlamlı olduğunu gözlemledik.  

Çalışmamız birkaç yönden önemli kısıtlılıklara 
sahipti. İlk kısıtlılığı retrospektif olması, bu 
yüzden birçok hasta verisine ulaşamadık ve bu 
durum tüm analizlerimizi daha küçük bir grupta 
yapmamıza neden oldu. Aynı sebepten dolayı 
mortalite ve morbidite açısından prognostik fak-
törler değerlendirilememiştir. İkinci kısıtlılığımız 
ise hastaların ilk tedavileri sonrası klinik bilgile-
rinin olmaması. Bundan dolayı verilen tedavinin 
etkinliğini ve takipteki klinik düzelme veya 
kötüleşme açısından değerlendirme eksikliğiydi. 

SONUÇ 

CO zehirlenmesi tıbbi acil bir durumdur. HBOT 
en önemli tedavi şeklini oluşturmakta. Hastaların 
erken tedavi alması, klinik durumun erken tanın-
masına bağlıdır. Hastanın başvurusundaki he-
moglobin düzeyi ile hiperbarik oksijen tedavisi 
ihtiyacı arasında ilişki saptanmamakla birlikte 
anemik hastalarda yüksek laktat birlikteliği hiper-
barik oksijen tedavisi açısından anlamlı olabilir. 

  

 
 
 
 
 
 

KAYNAKLAR 

1. Cervellin G, Comelli I, Rastelli G, Picanza A, Lippi G Initial blood lactate correlates with carboxyhemoglobin and clinical 
severity in carbon monoxide poisoned patients. Clin Biochem 2014; 47(18): 298-301.  

2. Wolf SJ, Lavonas EJ, Sloan EP, Jagoda AS. Clinical Policy: Critical ıssues in the management of adult patients presenting 
to the emergency department with acute carbon monoxide poisoning. Ann Emerg Med 2008; 51(2): 138-52.  

3. Liao WC, Cheng WC, Wu BR, Chen WC, Chen CY, Chen CH et al. Outcome and prognostic factors of patients treated in 
the intensive care unit for carbon monoxide poisoning. J Formos Med Assoc 2019; 118(4): 821-7.  

4. 4Buckley NA, Isbister GK, Stokes B, Juurlink DN. Hyperbaric oxygen for carbon monoxide poisoning a systematic review 
and critical analysis of the evidence. Toxicol Rev  2005; 24(2): 75-92. 

5. Aronow WS, Schlueter WJ, Williams MA, Petratis M, Sketch MH. Aggravation of exercise performance in patients with 
anemia by 3% carboxyhemoglobin. Environ Res 1984; 35(2): 394-8.  

6. Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK. Practice recommendations in the diagnosis, management, and 
prevention of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186(11): 1095-101.  

7. Eisenstaedt R, Penninx BWJH, Woodman RC. Anemia in the elderly: Current understanding and emerging concepts. Blood 
Rev 2006; 20(4): 213-26.  

8. Icme F, Kozaci N, Ay MO, Avci A, Gumusay U, Yilmaz M et al. The relationship between blood lactate, carboxy-hemoglobin 
and clinical status in co poisoning. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18(3): 393-7. 

9. Benaissa ML, Mégarbane B, Borron SW, Baud FJ. Is elevated plasma lactate a useful marker in the evaluation of pure 
carbon monoxide poisoning? Intensive Care Med 2003; 29(8): 1372-5.  

10. Moon JM, Shin MH, Chun BJ. The value of initial lactate in patients with carbon monoxide intoxication: In the emergency 
department. Hum Exp Toxicol 2011; 30(8): 836-43.  

11. Doğan NÖ, Savrun A, Levent S, Günaydın GP, Çelik GK, Akküçük H et al. Can initial lactate levels predict the severity of 
unintentional carbon monoxide poisoning? Hum Exp Toxicol 2015; 34(3): 324-9.  

 



278 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

 

Sorumlu yazar 

Caner SAĞLAM (Uzm. Dr.) 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
Acil Tıp Kliniği, İzmir 
Tel: 05557114981 
e-posta: canerdr77@gmail.com   
ORCID:  0000-0002-9967-4456   
 
 
Giray BOZKAYA (Doç. Dr.) ORCID:  0000-0002-5756-5796 

Elif Ebru ÖZER (Uzm. Dr.) ORCID:  0000-0001-5832-2844 

Birdal GÜLLÜPINAR (Uzm. Dr.) ORCID:  0000-0002-6657-5654 

Erden Erol ÜNLÜER (Prof. Dr.) ORCID:  0000-0003-0334-7440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	08 mak 273-

