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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

     Bu projede amaç insan sağlığına zarar vermeden bebek bezinden elde edilmiş kağıt 

hamuru ve sodyum poliakrilatın, pamuktan imal edilen kulak kurulama çubukları 

yerine kullanılmasını sağlamaktır. Pamuktan imal edilen kulak kurulama çubukları 

sadece kulak kepçesinin kıvrımları ve giriş kısmının kurulanmasında kullanılabilir, 

kulak kanalının içerisine girdirilmemelidir. Bu kulak kurulama çubuğu nemli kulak 

kanalına girdirildiğinde nemin etkisiyle pamuk katman kulak içinde dağılır ve kulak 

kirliliği oluşturarak kulağın duyma yetisine zarar vermektedir. Bu çalışma ile kulak 

içinde dağılmayan ve emme kapasitesi daha fazla olan bir ürün ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

     Çalışmada ilk olarak pamuktan imal edilmiş bir kulak kurulama çubuğunun bir 

ucundaki pamuk katman gövdesinden ayırıldı. Yerine bebek bezine emici özelliğini 

veren kağıt hamuru ve sodyum poliakrilat yerleştirildi. Ürünün polipropilenden 

üretilen dış yüzeyi, sodyum poliakrilatı ve kağıt hamurunu çevreleyecek şekilde 

kazein tutkalı yardımıyla kulak kurulama çubuğuna sabitlendi. Elde edilen ürün ile 

pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğunun musluk suyunu absorbe güçleri ve 

musluk suyuna dayanıklılıklarının karşılaştırılması amacıyla kontrollü deney yapıldı. 

İnsan kulağına sadece banyo, havuz gibi ortamlarda değil, deniz suyu gibi herhangi bir 

tuzlu ortamda da su kaçabilceği düşünülerek sodyum poliakrilattan hazırlanan ürün ile 

pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğunun tuzluluk oranı %10 olan tuz-su 

karışımı içinde de karışımı absorbe güçleri ve karışıma dayanıklılıkları test edildi. Her 

iki kontrollü deneyin de gerçekleştirildiği ortam koşulları sabit tutulmuştur.  

     Yapılan deneyler sonucunda sodyum poliakrilattan imal edilecek ürünün pamuktan 

imal edilmiş kulak kurulama çubuklarından daha sağlıklı ve güvenilir olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu alanda kullanılan pamuğun tekstil ve hazır giyim 

sektörlerinde, kağıt, optik, inşaat ve makine sanayisinde kullanılmasının daha verimli 

olacağı düşünülmektedir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

     Kulağa su kaçması genellikle su sporlarıyla ilgilenen insanlarda görülse de aslında 

kulak kanalının suya maruz kaldığı her durumda yaşanan bir rahatsızlıktır. Kulağa 

kaçan su nemli bir ortam oluşturarak, bakteri ve mantarların çoğalması için uygun 

ortam şartlarını sağlayarak enfeksiyonlara, kulakta dolgunluk hissine ve geçici işitme 

kaybına yol açabilmektedir. Bütün bu olumsuz sonuçlardan korunabilmek, su kaçması 

ya da diğer sebeplerden dolayı nemli kulağı kurulamak için kullanılan sıradan kulak 

kurulama çubukları kulak içindeki sıvı ile temas ettiğinde dağılmaya başlar. Kulak 

içinde dağılan pamuk katmanın kendisi bile kulak tıkanıklığına sebep olmaktadır. 

Projemizde  sıradan kulak kurulama çubuklarında kullanılan pamuğun daha verimli 

alanlarda kullanılması da hedeflenmektedir. 

 

3. Çözüm 

     Kulağa su kaçması önemsenmediğinde toplumdaki birçok bireyde işitme 

rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Proje çalışmamızda kulak rahatsızlıklarından 

korunma ve alternatif yardımcı tedavi amaçlı, insan sağlığına zarar vermeden sodyum 
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poliakrilatın hidrofilik özelliğinden yararlanılarak bir kulak çubuğu tasarlanmıştır. 

Poliakrilat, kendi kütlesinin yaklaşık 300-400 katı kadar suyu emer ve absorbe eder. 

Ayrıca cilt tarafından emilimi oldukça düşük olan bu madde doğadaki kalıcılığının 

fazla olmamasından dolayı güvenli olarak kabul edilmektedir(1).  

    Üründe cilde temas edecek olan yüzey polipropilenden imal edilmiştir. Polipropilen 

(PP)  sert, opak ve sağlam bir malzemedir. Düşük özgül ağırlığa sahiptir, suda 

yüzebilir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesiyle elde edilen polipropilen asit 

ve bazlara karşı da dirençlidir[8]. Ürünün cilde temas eden yüzeyinin polpropilenden 

imal edilmesinin sağlığa olumsuz bir etkisi gözlemlenmemiştir. Nitekim 

polipropilenden yapılmış plastiklerle in vitro çalışmalar ile kanserejen olduğuna dair 

bir kanıt da bulunmamaktadır(2). Bu yüzden tasarladığımız kulak çubuğunda pamuk 

yerine bu maddenin kullanılması uygun görülmüştür. 

 

4. Yöntem 

     Sodyum poliakrilattan imal edilen ürün  ile pamuktan imal edilen kulak kurulama 

çubuğunun musluk suyunu absorbe güçlerinin ve musluk suyuna dayanıklılıklarının 

karşılaştırılması amacıyla 2 deney düzeneği hazırlanmıştır. Hazırlanan 1. deney 

düzeneği için 500 ml’lik bir beherglas, 200 ml musluk suyu, pamuktan imal edilen iki 

kulak kurulama çubuğu ve bir bebek bezi kullanılmıştır. Malzemeyi kulak çubuğuna 

sabitlemek için  hazırlanan kazein tutkalı için ise 300 ml süt, 50 ml su, yaklaşık 7,5 ml 

beyaz sirke, karbonat, ısıya dayanıklı kap ve süzgeç kullanılmıştır. 

 

 
Görsel 1. Kazein tutkalının hazırlanışı 

     Deney laboratuvarda, oda koşullarında yapılmıştır. Ortam sıcaklığı 20-22°C,  ortam 

nemi ise %40-50 aralığında ayarlanmıştır. 

     Bir bebek bezi görsel 2’deki gibi kesilerek katmanlarına ayrıldı. Pamuktan imal 

edilmiş bir kulak kurulama çubuğunun bir ucundaki pamuk katman gövdesinden 

ayırıldı(Görsel 3).Yerine bebek bezinin orta katmanından (Görsel 2) alınan kağıt 

hamuru ve sodyum poliakrilat kulak kurulama çubuğunun gövdesine yerleştirildi 

(Görsel 4). Polipropilenden üretilen bezin iç katmanı (Görsel 2) sodyum poliakrilatın ve 

kağıt hamurunun dağılmaması için kazein tutkalı yardımıyla kulak kurulama çubuğunun 

gövdesine sabitlendi (Görsel 5). 
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            Görsel 2. Katmanlarına ayrılmış                   Görsel 3. Bir ucundaki pamuk katmanı 

            bebek bezi                                                         gövdesinden ayrılmış kulak kurulama 

                                                                           çubuğu                                                                       

 

                              
            Görsel 4. Gövdesine sodyum                          Görsel 5. Numune ürün 

            poliakrilat ve kağıt hamuru  

           yerleştirilmiş kulak kurulama çubuğu 

 

     Birinci deneyin ilk düzeneği için 500 ml’lik bir beherglas 100 ml musluk suyu ile 

dolduruldu. 100 ml’lik musluk suyuna pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğu 

batırılarak deney gerçekleştirildi (Görsel 6). Pamuktan imal edilen kulak kurulama 

çubuğunun musluk suyunu absorbe gücü ve musluk suyu içerisinde dağılıp dağılmadığı 

kontrol edildi (Görsel 7). 

                    
Görsel 6. Birinci deneyin birinci                    Görsel 7. Musluk suyuna batırılan 

kulak 

düzeneği                                                            kurulama çubuğu  
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     Birinci deneyin ikinci düzeneği için 500 ml’lik bir beherglas 100 ml musluk suyu ile 

dolduruldu. 100 ml’lik musluk suyuna sodyum poliakrilattan imal edilen ürün 

batırılarak deney gerçekleştirildi (Görsel 8). Sodyum poliakrilattan imal edilen ürünün 

musluk suyunu absorbe gücü ve musluk suyu içerisinde dağılıp dağılmadığı kontrol 

edildi (Görsel 9). 

                   
Görsel 8. Birinci deneyin                                Görsel 9. Musluk suyuna batırılan  

ikinci düzeneği                                                 numune ürün 

 

     Deney 3 kez tekerrür edildi ve her seferinde sodyum poliakrilattan imal edilen ürün 

ile pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğunun musluk suyunu absorbe güçleri ve 

musluk suyuna dayanıklılıkları gözlemlendi.                    

 

     İnsan kulağına sadece musluk suyu vb. türdeki su kaçmaz. Kulağa yüzme esnasında 

da denizin tuzlu suyu kaçabilir. Bu bilgi doğrultusunda sodyum poliakrilattan imal 

edilen ürün  ile pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğunun tuzluluk oranı %10 

olan tuz-su karışımını absorbe güçlerinin ve karışıma dayanıklılıklarının 

karşılaştırılması amacıyla 2. Deney düzeneği hazırlandı. 2. Deney düzeneği için 500 

ml’lik bir beherglas, 200 ml musluk suyu, 20 gram sofra tuzu [NaCl], sodyum 

poliakrilattan imal edilen ürün ve pamuktan imal edilen bir kulak kurulama çubuğu 

kullanıldı.  

     Projede kullanılan tuzlu suyun tuzluluk oranı Dünya’nın en tuzlu denizinin tuzluluk 

oranı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Deney laboratuvarda, oda koşullarında 

yapılmıştır. Ortam sıcaklığı 20-22°C, ortam nemi ise %40-50 arasında olacak şekilde 

ayarlanmıştır. 

  

     İkinci deneyin birinci düzeneği için 500 ml’lik bir beherglas 100 ml musluk suyu ile 

dolduruldu ve şırınga yardımıyla doldurulan suyun 10 ml’si alındı.90 ml suya 10 gram 

sofra tuzu eklenip karıştırılarak tuzluluk oranı %10 olan tuz-su karışımı elde edildi 

(Görsel 10). 



7 

 

                  
            Görsel 10. Tuzluluk oranı %10 olan 

            tuz-su karışımı 

     Tuzluluk oranı %10 olan tuz-su karışımına pamuktan imal edilen kulak kurulama 

çubuğu batırılarak deney gerçekleştirildi (Görsel 11). Pamuktan imal edilen kulak 

kurulama çubuğunun tuzluluk oranı %10 olan tuz-su karışımını absorbsiyonu ve 

karışımın içerisinde dağılıp dağılmadığı kontrol edildi (Görsel 12). 

                 
Görsel 11. İkinci  deneyin                               Görsel 12. Karışıma batırılan kulak  

birinci düzeneği                                                kurulama çubuğu 

 

     İkinci deneyin ikinci düzeneği için 500 ml’lik bir beherglas 100 ml musluk suyu ile 

dolduruldu ve şırınga yardımıyla doldurulan suyun 10 mililitresi alındı.90 mililitre suya 

10 gram sofra tuzu eklenip karıştırılarak tuzluluk oranı %10 olan tuz-su karışımı elde 

edildi. Tuzluluk oranı %10 olan tuz-su karışımına sodyum poliakrilattan imal edilen 

ürün batırılarak deney gerçekleştirildi (Görsel 13). Sodyum poliakrilattan imal edilen 

ürünün tuzluluk oranı %10 olan tuz-su karışımını absorbe gücü ve karışımın içerisinde 

dağılıp dağılmadığı kontrol edildi (Görsel 14). 

 

               

 
Görsel 13. İkinci  kontrollü deneyin              Görsel 14. Karışıma batırılan numune  

ikinci düzeneği                                                 ürüm 
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     Deney 3 kere tekrarlandı ve her seferinde sodyum poliakrilattan imal edilen ürün ile 

pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğunun tuzluluk oranı %10 olan tuz-su 

karışımını absorbe güçleri ve karışıma dayanıklılıkları gözlemlendi. 

 

Tablo 1. Sodyum poliakrilattan hazırlanan ürün ile pamuktan imal edilen kulak 

kurulama çubuğunun musluk suyunu absorbe güçlerinin ve musluk suyuna 

dayanıklılıklarının sonuçları 

 

     Pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğunun musluk suyunu emdiği fakat 

musluk   suyu içinde dağıldığı gözlemlenmiştir. 

     Sodyum poliakrilattan hazırlanan ürünün ise musluk suyunu emdiği ve musluk 

suyu içinde dağılmadığı gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 2. Sodyum poliakrilattan hazırlanan ürün ile pamuktan imal edilen kulak     

kurulama çubuğunun tuzluluk oranı %10 olan tuz-su karışımını absorbe 

güçlerinin ve karışıma dayanıklılıklarının sonuçları 

 Materyaller 

Deney Soruları PAMUKTAN İMAL 

EDİLEN KULAK 

KURULAMA ÇUBUĞU 

SODYUM 

POLİAKRİLATTAN 

HAZIRLANAN ÜRÜN 

Tuz-su karışımını 

emdi mi? 

Evet ( yaklaşık 0,09 ml) Evet ( yaklaşık 1 ml) 

Tuz-su karışımı 

içinde dağıldı mı? 

                 Evet                    Hayır 

 

     Pamuktan imal edilen kulak kurulama çubuğunun tuzluluk oranı %10 olan tuz-su 

karışımını emdiği fakat karışım içinde dağıldığı gözlemlenmiştir. 

     Sodyum poliakrilattan hazırlanan ürünün ise tuzluluk oranı %10 olan tuz-su 

karışımını emdiği ve karışım içinde dağılmadığı gözlemlenmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Pamuktan imal edilen kulak kurulama çubukları sadece kulak kepçesinin kıvrımları 

ve giriş kısmının kurulanmasında kullanılabilir, kulak kanalının içerisine 

girdirilmemelidir. Bu kulak kurulama çubuğu nemli kulak kanalına girdirildiğinde 

nemin etkisiyle pamuk katman kulak içinde dağılır ve kulak kirliliği oluşturarak kulağın 

 Materyaller 

Deney Soruları PAMUKTAN İMAL 

EDİLEN KULAK 

KURULAMA ÇUBUĞU 

SODYUM POLİAKRİLATTAN 

HAZIRLANA ÜRÜN 

Musluk suyunu emdi 

mi? 

 Evet ( yaklaşık 0,2 ml 

kadar) 

  Evet ( yaklaşık 1,5 ml kadar) 

Musluk suyu içinde 

dağıldı mı? 

              Evet Hayır 
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duyma yetisine zarar verir. Bu çalışma ile kulak içinde dağılmayan ve emme kapasitesi 

daha fazla olan bir ürün ortaya konulması sağlanmıştır. Kulak çubuğu üretim sektöründe 

bizim tasarladığımız sodyum poliakrilattan tasarlanmış ürünün olmaması, projemize 

büyük bir özgünlük katmaktadır. Projemizde sodyum poliakrilatı seçmemiz hem kulak 

çubuğu üretim sektörüne hem de sodyum poliakrilatın kullanımına yenilikçi bir bakış 

açısı kazandırmıştır.     

 

6. Uygulanabilirlik 

     Pamuktan imal edilen sıradan kulak kurulama çubukları kulak içinde dağılarak 

işitme problemlerine yol açabilen bir ürün olduğu için aslında amacına uygun bir ürün 

değildir. Sıradan kulak kurulama çubukları yerine dış yüzeyi polipropilen ile kaplı, 

kağıt hamuru ve sodyum poliakrilattan imal edilen kulak kurulama çubuklarının 

kullanımı insan sağlığı için bu amaçta daha uygundur. İnovasyon ile bebekler için de 

kullanılabilecek olan sodyum poliakrilattan imal edilen kulak kurulama çubukları 

gündelik hayatta kullanılabilir bir ürün olarak üretilebilir ve toplumun gündelik 

kullanımına sunulabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

                                              Tahmini Maliyet Tablosu 

Deneyde Kullanılan 

Malzemeler 

 Deneyde Kullanılan    

Adet Sayısı 

Malzemelerin Birim 

Fiyatı 

Süt 1 LT          1 Kutu           10.90 TL 

Karbonat          1 Paket 

         

        6.50 TL   

           

Beyaz Sirke 1LT         1 Adet           14.03 TL 

Kulak Kurulama Çubuğu 60’lık         1 Paket           10.52 TL 

Bebek Bezi 60’lı         1 Paket           106.69 TL 

Higrometre ( Nem Ölçer) 

 

        1 Adet           38.90 TL     
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Dijital Termometre         1 Adet          28.79 TL 

                                  TOPLAM MALİYET:  216.33 TL 

 

                                        PROJE İŞ/ ZAMAN ÇİZELGESİ 

                                                  AYLAR 

İŞİN    

TANIMI    

AĞUSTOS 

2021    

EYLÜL 

2021   

 EKİM  

2021  

 KASIM 

2021  

 ARALIK 

2021  

 OCAK 

2022 

ŞUBAT 

2022    

MART 

2022   

Literatür 

Taraması    

X    

    

X    X    X    X                

Verilerin   

Toplanması 

ve  

Analizi    

    

  

X    X    X    X    X            

Proje    

Raporu    

Yazımı    

                    X    X    X    

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

     Kulağa su kaçması genellikle su sporlarıyla ilgilenen insanlarda görülse de aslında 

gündelik hayatta yani banyo yaparken, denizde ya da havuzda yüzerken herkesin 

karşılaştığı bir sorundur. Hazırlanan ürün bebekler için de gerekli standartlarda 

hazırlanarak herkes tarafından kullanılabilir.   

9. Riskler 

     Sodyum poliakrilattan imal edilen kulak kurulama çubuğunda kullanılan kazein 

tutkalı doğal bileşenleri nedeniyle küflenmeye karşı hassastır. Bu yüzden ambalaj 

üzerinde raf ömrü ya da son kullanma tarihi gibi uyarılar yapılmalıdır. İkinci bir çözüm 

yolu olarak daha da doğal olabileceğini düşündüğümüz yapışkan özelliği olan bitkisel 

reçinelerin kullanılması tasarlanabilir. Üçüncü çözüm yolu olarak da  yapışkan kütleyi 

mantar, küf görünümünden korumak için kazein tutkalına  çok az miktarda amonyak 

eklenebilir. İkinci risk ise dış katmanı oluşturan polipropilen ise UV ışınlarına karşı 

dayanıksız olup yüksek termal genleşme gösterebilir. Ayrıca yanıcı bir madde olan 

polipropilen klor içeren solventlerle de etkileşime girebilir. Bu nedenle ürün güneş 
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görmeyen,serin ve yakıcı maddelerde uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Uzun 

vadede ürünün muhafaza edileceği yer konusunda ürün ambalajında gerekli 

bilgilendirme yapılmalıdır. Yetişkinler için olan kulak kurulama çubukları bebeklerin 

hassas kulakları için kullanılmamalı. Bebekler için ise daha hassas ve bebek kulağı 

anatomisine uygun sodyum poliakrilattan imal edilen kulak kurulama çubukları 

üretilebilir. 
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