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1.Proje Özeti

Bu çalışmadaki hedefimiz özellikle salgın döneminde, Pikan cevizinin (Carya illinoinensis)
farklı bölümlerinden( yaprak, iç kabuk, dış kabuk) gümüş iyonlarının sentezlenmesi ile elde
edilen özüt, çok temas edilen yüzeylere uygulanarak virüsün toplum içerisinde daha yavaş
bulaşması ve salgın riskini azaltmak amaçlanmıştır. Nano gümüşün antibakteriyel özelliğinin
önemi çok eski zamanlardan gelmektedir ve günümüzde bambaşka alanlarda ilerlemekte olup
insan hayatı için kolaylıklar sunmaktadır. Nanoteknolojide, nano gümüş parçacıklarının
antibakteriyel tesiri epey fazladır. Nano gümüşten, sağlık, tıbbi cihazlar, kozmetik, tekstil
endüstrisi gibi farklı sektörlerde yararlanılmaktadır. Gümüşte, toksik bulunmamasından
dolayı metal, fayans, boya ve tekstil gibi farklı tür malzemelerin yüzeylerine kaplanabilir.
Nano gümüş partikülleri, farklı etki mekanizmaları ile bakterileri yok edebilirler. Nano
gümüş, insan yaşamını tehdit eden bakteri, virüs gibi hastalığa neden olan mikroorganizmalar
üzerinde basit ve kalıcı olarak etki gösteren antibakteriyel özelliği ile ilgi çekmektedir.
Bitkisel malzemeler ve özütlerin, metal nanoparçacıkların biyosentezinde önemleri giderek
artmaktadır. Araştırmamızda, pikan cevizin farklı bölümlerinden elde ettiğimiz ekstratların
gümüş nanoparçacıklarının antibakteriyellik özelliğini inceledik. Bu çalışmayla cevizden elde
edilen Ag+ iyonlarının antibakteriyellik özelliğinden yararlanılması amaçlanmıştır. Pikan
cevizinin (Carya illinoinensis )farklı bölümlerinden gümüş nanopartikülleri elde edilmiştir.
Elde edilen nano gümüş ile petri kaplarında agar içerisinde preparatlar hazırlanmıştır.
Antibakteriyel etkinlikleri incelenmiştir. Bitki özütlerinin çözeltilerinin antibakteriyel etkinlik
sağladıkları belirlenmiştir.
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2. Problem Durumunun Tanımlanması:

Artan insan popülasyonu ve bilinçsiz insan davranışları sonucunda çeşitlenen hastalık türleri
insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde Covid, Maymun çiçeği gibi pek çok
örnekleri mevcuttur. Toplum içerisinde hızla yayılan bu hastalıkları önlemek amacıyla
kullanılan yolların büyük bir kısmı hem insan sağlığına hem çevreye zarar vermesi, kötü
kokması, vücut organlarının farklı bölümlerini riske atması daha sürdürülebilir ve ucuz bir
çözümü gerektirmektedir. Yaşam alanlarında bakterilerin/virüsün hızla yayılması ve
önlemede kullanılan yolların insan ve çevreye zararlı olması büyük bir sorun
oluşturmaktadır.

3. Çözüm

Problem bölümünde bahsedilen nedenlere çözüm bulmak amacıyla çalışmamızda doğal bir
besin olan pikan cevizin çeşitli bölümlerinden yararlanarak Ag+ iyonları elde edildi. Elde
ettiğimiz antibakteriyel özellik gösteren Ag+ nano parçacıklarıyla antibakteriyel bir
dezenfekte ürün elde ederek virüsün yayılarak toplum sağlığını tehdit etmesini engellenmesi
sağlandı. Geliştirdiğimiz ürün bitkisel bir maddeden üretilmesi, çevre ve insan sağlığına zarar
vermemesi, güzel kokması, diğer ürünlere nazaran kolay elde edilmesi, her bütçenin
erişebileceği fiyatta olması, milli sermaye oluşturması ve dış pazarlara açılmamızı sağlaması
projemizin üstün yönlerindendir.

4. Yöntem

Çalışmamız nicel analiz yöntemine göre yapılacaktır. Deneysel yöntem uygulanmıştır.
Konumuzla ilgili Akdeniz üniversitesinden uzman kişilerin görüşleri alınmış.Önerileri
dikkate alınarak Literatür çalışmamıza uygun deneysel uygulama belirlenmiştir. Deneysel
çalışmamızda 3 tekrarlı, 72 saat arayla gözlemler yapılmış, fotoğraflanmıştır. Kontrol
grubunda petri kabında gümüş iyonları bulunmaması için herhangi bir pikan cevizi özütü
içermeyen agar agar kullanılmıştır. Deney grubunda ise Ag+ iyonları oluşturacak Pikan
cevizi yaprağı, iç tahta kabuğu ve dış kabuğu kullanılmıştır. Pikan cevizinin farklı
bölümlerinden elde edilen özütler ile ilgili veriler (Tablo1) kaydedilir. Deneyde Pikan
cevizinin farklı bölümlerinin özütünden elde edilecek Ag+ iyonlarının antibakteriyel etkisi
gözlemlenecektir.

Deney düzenekleri, malzemeleri ve deneysel süreçleri

Kültür mantarı (Agaricus bisporus), Pikan cevizi(Carya illinoinensis), Cam kavanoz, Amyant
tel, Üç ayak, Bistüri sapı, Diseksiyon iğnesi , Streç folyo, Alkol ocağı, Petri kabı(farklı
ebatlarda), Saf su, Saf alkol (%95'lik), Peçete, Alüminyum folyo, Bistüri, Hassas terazi (Kern
pcm 0,001), Agar, Erlenmayer, Alkol ocağı, manyetik karıştırıcı

Besi yeri

Erlenmayere 250 ml saf su doldurulur. Erlenmayer üç ayağın üstüne alkol ocağının altına
konulur ve saf su ısıtılmaya başlanır(Alüminyum folyonun ağırlığı=0.6 g). Alüminyum

2



folyonun içerisine 12 gram besiyeri konulur. Besiyeri erlenmayerin içine dökülür. Besi
ortamı erlenmayerin içinde hazırlamak için saf su ve pikan cevizinin belirlenen bölümlerinin
özütleri kullanılarak 3 tekrarlı olacak şekilde besi ortamı oluşturulur. 10 dakika boyunca
besiyerleri manyetik karıştırıcıda 40 rpm de karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Kaynama
noktasına gelince kavanozun içine dökülür. Kavanozun ağzına peçete,peçetenin üstüne
alüminyum folyo konulur,paket lastiği ile bağlanır ve kapak üstüne sıkıştırılarak hava
almaması sağlanır. Kağıt havluya alkol dökülüp petri kapları(10 tane) dezenfekte edilir ve
alüminyum folyoya sarılırlar. Bistüri dezenfekte edilip alüminyum folyoya sarılır. İşlemlerin
ardından kavanoz, petri kapları ve bistüri basınçlı kapta 20 dakika boyunca yüksek sıcaklıkta
ısıtılarak bakteri ve virüslerden sterilize edilir. 40 ⁰C sıcaklığa geldikten sonra besiyerleri
petri kaplarına doldurulur, streç film ile kapatılır ve donması (jöle kıvamı) beklenir. 48 saat
bekletilir ve enfeksiyon olup olmadığına bakılır. Eğer enfeksiyon yoksa besi yerinin içine
ekim yapılır. Birkaç gün karanlık bir ortamda bekletilir ve içerisinde misel oluşumu
gözlemlenir. Mikroskop altında misel oluşumları gözlemlenir
(https://youtu.be/4TWTwGf2-EU).

Çalışmada toplanan veriler ve verilere ait analiz sonuçları

Resim1. Hazırlanan petri kapları

Resim 1 de kontrol grubu ve deney grupları hazırlanmıştır.

Resim 2. İkinci gözlem Resim 3. Üçüncü gözlem

Resim 2’de ikinci gözlem verileri alınmıştır.Resim 3’te üçüncü gözlem verileri alınmıştır.
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Resim 4.Beşinci gözlem                                         Resim 5 Altıncı gözlem

Resim 4’te beşinci gözlem verileri alınmıştır.      Resim 5’te altıncı gözlem verileri alınmıştır.

Resim 6. Yedinci gözlem

Resim 6’da yedinci gözlem verileri alınmıştır.

Tablo 1 Pikan cevizinin pH , resistivity ve salinity değerleri

Dış yeşil kabuk Yaprak İç tahta kabuk

pH 5,5 5,0 5,5

Res 0,62 0,50 0,40

Sal 0,9 1,1 1,4

Tablo 1’de Pikan cevizinin farklı bölümlerinden elde edilen özüt ile ilgili değerler
belirlenerek özütler ile ilgili veri sahibi olunmuştur.

Çalışmamız sonucunda pikan cevizinden (Carya illinoinensis) elde edilen özüt ile yapmış
olduğumuz antibakteriyel çalışmanın etkili olduğu gözlemlenmiştir. Resim 2-3-4-5 ve 6 da 72
saat arayla yapılan ölçümler fotoğraflanmıştır. Çalışma 10 haftalık bir süreçte
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tamamlanmıştır. Petri kaplarında bulunan dış yeşil kabuk, iç tahta kabuk, yaprak ve agar agar
ile ekim yapılmıştır. Yapılan gözlemlerde iç tahta kabukta en etkili antibakteriyel özellik
gözlemlenmiştir. En az antibakteriyel etki ise dış yeşil kabukta gözlemlenmiştir. Yapılan
çalışmada pikan cevizinden (Carya illinoinensis) elde edilen özütlerin antibakteriyel özelliği
bulunduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1 de görüldüğü üzere yapılan pH ölçümlerinin birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir.
Direnç ölçümlerinde en az iç tahta kabukta olduğu görülmektedir. Bu da antibakteriyel
özellikte etkili olmuş olabileceğini gösterebilir. Tuzluluk miktarı iç tahta kabukta daha
yüksek düzeydedir. Tuzluluk miktarının fazla olması antibakteriyel etken maddenin suda
çözünme miktarının iç tahta kabukta daha fazla olabileceğini göstermektedir.

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü

Kimyasal olarak elde edilen antibakteriyel ürünler doğaya oldukça zararlıdır. Elde ettiğimiz
bitkisel dezenfektan diğer kimyasal antibakteriyel ürünlerin aksine daha az kimyasal
barındırmasından dolayı doğaya zarar vermez.

En önemli yenilikçi yönü Ag+ iyonlarının doğal bir besin olan Pikan cevizinin çeşitli
bölümlerinden elde edilmesidir.

Kimyasal dezenfektanların birçoğu cilde zarar verirken, ürünümüzün bilinen bir cilde zararı
yoktur. Erken yaştaki bireylerin ciltlerinin hassas olmasından kaynaklı kimyasal
dezenfektanlar ciltte kızarıklık, aşınma gibi etkilere yol açabilmektedir. Bu nedenle
çocuklarda kimyasal dezenfektanlar çok kullanılmazken, üretmiş olduğumuz dezenfektan
çocuk/ büyük ayrımı  olmadan kullanılabilir.

6. Uygulanabilirlik

Projemiz ticari bir ürüne dönüştürülebilir durumdadır. Dezenfektanımızın dermatolojik olarak
testleri laboratuvarlarda yapıldıktan sonra sağlığa ve çevreye uygun raporu alınır. Ardından
ürünün patenti alınacaktır. Üretim ile ilgili kişiler araştırılıp. Bu çerçevede çevremizde pikan
cevizi üretimi yapan kişilerle görüşülecek. Dönümde ne kadar verim elde edildiği hakkında
bilgiler edinilecek. Üretim yapabilecek kapasitesi bulunan ilgili işletmelerle görüşülecek.
Maliyet hesabı çıkartılacak. Üretime başlanacaktır. Reklam şirketleriyle anlaştıktan sonra
ürün piyasaya sürülecektir. Ürünümüz fabrikalarda seri üretime dönüştüğünde maliyet
oldukça düşecektir.

Risk analizi için “Tehlike ve İşletebilme Analiz Metodu (HAZOP)” uygulanmıştır. Bu analiz
Kimya sektöründe ve kritik sistemlerde uygulanır. Kazaya neden olabilecek durumların
saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır
(https://multinet.com.tr/blog/inovasyon-girisimcilik/risk-analizi-nedir-ve-nasil-yapilir).
Kazaya neden olabilecek durumlardan birisi küçük yaştaki çocukların dezenfektanı içmesi,
gözüne sürmesidir. Bir diğer neden de pikan cevizine alerjik rahatsızlığı olan kişilerin
kullanma durumudur. Bu sorunlardan ilkini ortadan kaldırmak için dezenfektanı küçük
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yaştaki çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalıdır. İkinci durumu ortadan kaldırmak için
farklı bitkisel dezenfektan kullanılması önerilir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tablo2. Projenin tahmini maliyet ve zaman planlaması

Zaman İş Ürün Maliyet (TL)

Mayıs Materyal Temini Agar (25g)
Pikan Cevizi (250g)
Petri kabı
Cam kavanoz
Amyant tel
Üç ayak
Bistüri sapı,
Diseksiyon iğnesi
Alüminyum folyo
Saf su(1L)
Saf etil alkol(250mL)
Streç Film
Bistüri
Hassas terazi
Erlenmayer
Alkol ocağı
Manyetik karıştırıcı

30
20
20
5
39
10
5
5
14
5
35
27
7
79
29
15
118

Haziran Besi Ortamı
Hazırlama

Temmuz Yaygınlaştırma

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

Projemizde elde edilen ürün toplum sağlığına hitap ettiği için pikan cevizine alerjisi olmayan
tüm bireyler tarafından kullanılabilir bir üründür.

9. Riskler

➢ Bazı insanların pikan cevizine alerjisi olması, (Yüksek risk)
➢ Küçük yaş grubundaki çocukların dezenfektanı yutması, gözlerine temas

ettirmesi,(yüksek risk)
➢ Gereğinden fazla ürün kullanılması, (Çok düşük risk)
➢ Ceviz rekoltesinin düşük olması, (Düşük risk)
➢ Cevizlerde çeşitli hastalık kaynaklı verim düşüklüğü, (Orta risk)
➢ Gelir/gider dengesizliği, (Düşük risk)
➢ Ceviz ağacı popülasyonunun düşmesi. (Çok düşük risk)
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