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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Bu çalışmada Türkiye’de bol miktarda bulunan bir biyokütle atığı olan muz kabuğundan 

aktif karbon üretilerek ıslak mendilde kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda ıslak mendil üretiminde gerekli olan aktif karbonun yapım aşamasında 

kullanılacak malzemeler hazırlanmıştır. Öncelikle saf su elde edilmiş daha sonra muz 

kabuğundan fermantasyon ile alkol üretilmiş ve bu alkolün damıtımı sağlanmıştır. Üretilen 

alkol ve saf su, aktif karbon yapımında kullanılmıştır. Üretim sağlandıktan sonra aktif karbonun 
oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin FTIR analizi yapılmış ve sonuç olumlu çıkmıştır. Aktif 

karbonun anti bakteriyel özelliği için ise disk kuyucuk yöntemi uygulanmış ve antibakteriyel 

olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ıslak mendillerin ıslanmasının sağlamak için aktif 

karbonun içine mikrop öldürücü etkisi olan ada çayı yaprakları demlendirilerek oluşturulan 

sudan konularak 20 x 15 cm boyutunda ıslak mendil telası üzerine eklenerek mendiller 

oluşturulmuştur.  Literatür tarandığında piyasadaki ıslak mendillerin birçok zararlı madde 

barındırdıkları görülmüştür. Doğal malzeme olarak zeolit, gümüş suyu, gül suyu gibi 

malzemeler kullanılarak yapılan ıslak mendiller olmasına rağmen aktif karbondan yapılmış bir 

ıslak mendile rastlanmamıştır. Aktif karbonun ıslak mendillerde kullanılması bir absorban 

olmasından, ada çayının kullanılması ise antibakteriyel etkisinden dolayıdır. Aktif karbonun 

ıslak mendil telasına nano teknolojiyle geçirilememesi ve protozoa kültürünün oluşturulup ıslak 

mendilin antibakteriyel özelliğinin incelememesi çalışmanın sınırlılıklarındandır. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
Salgınla mücadelede uzmanlara göre en önemli önlem hijyendir. Özellikle ellerin sık 

sık ve en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, 

yüzeylere, eşyalara, alışverişte alınan ürünlere temasa dair de uyarılarda bulunmaktadırlar 

(Nakipoğlu ve Gürler, 2004). Deri yaklaşık olarak 1.5 metre kare alana sahip vücudun en büyük 
organı olduğu için biyolojik olarak canlı ve ölü tabakalardan oluşan vücut savunmasının da en 

önemli  silahıdır (Günaydın, 2002). Bu nedenle eller öksürük ve hapşırıklardan havadaki 

mikroorganizma damlacıkları ile doğrudan temastan kolayca kontamine olabileceğinden 

(https://tr.weblogographic.com/difference-between-isopropyl,2021) el dezenfeksiyonu ilk 
işlemlerden biri olmalıdır (Yaman vd., 1992). Bu durum el sabunu, dezenfektan ve hijyen 
ürünlerinin satışında önemli yükselmelere sebep olmuştur (Nakipoğlu, Gürler. 2004). 

Yaşanılan salgın hastalıklar gibi COVID 19 pandemisinde, Sars-CoV 2 virüs bulaşını 

önlemede koruyucu faktörler çok önemlidir. Koruyucu faktörler maske, mesafe ve el 
temizliğidir. Elin viral kontaminasyonun önlenmesinde, su ve sabun ile yıkanması en iyi 

çözümdür. Ellerin su ve sabun ile yıkanmasının mümkün olmadığı durumlarda, el 

dezenfektanları kullanılır (Gül ve Dağlı, 2021). 

El dezenfeksiyonundan kasıt, ellerdeki geçici floranın etkili ve hızlı bir şekilde 

eliminasyonunun antiseptik özelliklere sahip bir dezenfektan kullanılarak ortadan 

kaldırılmasıdır (Çaylan, 2007). El dezenfektanları, çoğunlukla anti-mikrobiyal sabunlar, su 
bazlı veya alkol bazlı el dezenfektanları gibi çeşitli tip ve formlarda ticari olarak temin 

edilebilir. Farklı türde dağıtım sistemleri de formüle edilir. Bunlar örneğin, ovma, köpük veya 

mendil (Jing vd., 2021) gibi kişisel bakım ürünleridir. 

Kişisel bakım ve sağlık ürünlerine gösterilen talebin artması, emilimi yüksek benzersiz 

https://tr.weblogographic.com/difference-between-isopropyl
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ve gelişmiş ürünlerin üretiminde zorlu bir rekabet ortamını da beraberinde getirmektedir. 

Günümüzde, tek başına kişisel hijyen ürünleri bile büyük ve milyar dolarlık bir pazar 

oluşturmaktadır. Bu durumun nedeni, yüz milyonlarca bebeğin, çocuğun ve milyonlarca 

kadının ve yetişkinlerin kullandığı hijyen ürünlerine duyulan ihtiyacın giderek artmasıdır. 

Genel olarak bakıldığında, kişisel bakım ürünlerine gösterilen talep, özellikle endüstrileşmiş 

ülkelerde çok yüksektir ve gelişmekte olan ülkelerde de sürekli bir artış gözlemlenmektedir 

(Pulan 2015). Bebeklerin, çocukların, yetişkinlerin ve hastaların hijyen ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek adına çocuk bezi, ıslak mendil, hijyenik pedler, tuvalet kâğıtları ve klozet 

temizleme mendili gibi ürünlerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır (Durukan, 2020). 

Islak mendiller bebek hijyeni, yüz temizliği ve özel kişisel hijyen, ev, tıbbi, ofis 

temizliği, traş sonrası yağlayıcı mendiller, mobilyalar için cilalayıcı ve temizleyici mendiller, 

böcek kovucu mendiller gibi amaçlar için kullanılır (Yoh, 1990). Bu ıslak ürünler, yumuşaklığı, 

tutumu ve temizleme performansı yüksek, gelişmiş ürünlerin üretiminde zorlu bir rekabet 

ortamını da beraberinde getirmektedir (http:/ /www.personalcaremagazine.com). İlk ıslak 

mendil, Wet Nap tarafından, 1958'de özellikle taşıma ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış ve 

bir kağıt ürünü olarak icat edilmiştir. O zamandan beri çok çeşitli amaçlara hizmet için farklı 

ürünler geliştirilmiştir (Niğdelioğlu, 2021). 

Kişisel temizliğimizde paraben, propylene glycol, phenoxyethanol, benzl alcohol ve 

PEG gibi insan sağlığına son derece zararlı maddeler içeren ıslak mendillerin kullanılması 

dikkat çekicidir (Akar ve Güler, 2017). Hijyenik olduğunu düşünerek kullanılan ıslak mendiller, 

içerdikleri kimyasallardan dolayı büyük tehlikeler arz etmektedirler. Buna rağmen özellikle 

çocukların cilt temizliğinde birçok annenin ıslak mendil tercih ettiği ve bu nedenle özellikle 

bebeklerde pişik vb. cilt sorunlarının fazlaca görüldüğü yapılan araştırmalar sonucunda ortaya 

çıkmaktadır (Coşkun vd, 2006, Pulan, 2015). Örneğin 0-24 ay arası bebeği olan anneler ile 

yapılan bir çalışmada yer alan annelerin % 66,3’ünün bebeklerinin alt temizliğinde ıslak mendil 
kullanmayı tercih ettikleri saptanmış, ıslak mendil kullanan grupta pişiğin yüzde olarak daha 

yüksek oranda görüldüğü (%48) belirlenmiştir (Akar ve Güler, 2017). Bu nedenle ıslak 

mendillerde iyileştirmeye gidilmeli ve daha doğal malzemelerle ıslak mendiller üretilmelidir.  

3. Çözüm 
Son yıllarda, çevre koruma politikalarının büyümesi, birçok endüstriyel sektörde en 

yaygın olarak kullanılan adsorban olan aktif karbon için küresel talepte bir artışa neden 

olmuştur (Pallarés vd., 2018 ). Düşük inorganik ve yüksek karbon içeriğine sahip, ucuz 

hammaddeler aktif karbon üretimi için tercih edilmektedir (Akgöl ve diğ., 2015). Aktif karbon 

üretiminde en çok kullanılan odun, kömür ve hindistan cevizinin yanı sıra, birçok tarımsal 

kaynaklı atık ve ürün de sıvı ve gaz fazda bulunan bazı organik ve inorganik kirleticilerin 

uzaklaştırılmasında değerlendirilmek üzere aktif karbon üretiminde kullanılmaktadır (Tsai ve 

diğ., Akt. Güneş, 2012).  

Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye’de sahip olduğu endemik flora sayesinde çok 
sayıda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmektedir. Türkiye’de yaklaşık 500 kadar tıbbi bitki 

olduğu tahmin edilmekte olup; bu bitkilerin 200 tanesinin ihraç potansiyelinin olduğu 

bildirilmiştir (Aydın, 2004). 
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İhraç potansiyeline sahip en önemli bitkilerden biri de muzdur. Muz, iyi toprak yapısına 

sahip, nemin yüksek ve iklimin ılıman olduğu koşullarda yetişen bir meyvedir. Dünyada 10 

muzdan 8’i ihraç edilmektedir. Latin Amerika muz ihracatında en geniş yere sahiptir. Muz 

yiyecek meyve, dondurulmuş meyve, meyve konsantresi, meyve püresi, kızartılmış 

atıştırmalıklar, un, maya, hayvan yemi gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır (Şanslı, 2017). 

Muz kullanıldıktan sonra arta kalan muz kabukları ciddi çevre sorunlarına yol 

açmaktadır (Şanslı, 2017). Gelişmiş ülkelerde zirai kökenli endüsriyel atıkların giderilmesi 

başlı başına bir problem oluşturmaktadır. Muz kabuğu gibi zirai atıkların su ya da kara 

alanlarına terk edilmesi yaygındır. Bu atıklar çevreyle ilgili olarak ciddi tehlikeler  
oluşturmasının yanı sıra halk sağlığı açısından da tehlike arz etmektedir. Özellikle yapılan 

çalışmalar, bu atıkların değerli ürünlere biyolojik dönüşümü üzerine yoğunlaşmıştır. Önemli 

bir tarımsal potansiyele sahip olan ülkemizde de, çok çeşitli tarımsal atıklar kullanılmadan 

araziye atılmakta ve ham madde kaybına neden olduğu gibi çevre kirliliği de oluşturmaktadır 

(Essien et al. 2005). Bu nedenle projede muz kabuğunun aktif karbon üretiminde kullanılması 

gerektiğine karar verilmiştir. Aynı zamanda ıslak mendilin kimyasal malzemelerden 
arındırılması için ada çayı ve muz kabuğundan yapılan aktif karbonların ıslak mendillerde 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Cilt temizliğinde kullanılan ıslak mendillerin, yapılan araştırmalar sonucunda, özellikle 

cilt sağlığını olumsuz etkilediği belirlenen zararlı kimyasalları %30 ile %56.6 arasında değişen 

oranlarda içerdiği görülmektedir (Akar ve Güler, 2017). Bu nedenle doğal malzemelerin 

kullanıldığı bir ıslak mendil yapımına karar verilmiş ve aktif karbon ve ada çayından bir ıslak 

mendil üretilmiştir. Aktif karbon bir absorban olduğu için, ada çayı yapraklarının suyuda 

antibakteriyel özelliklerinden dolayı kullanılmıştır.  

Problem Cümlesi: Islak mendil yapımında kullanılan zararlı maddeler yerine doğal 

hangi malzemeler kullanılabilir? 

Çözüm Önerileri 

1.Islak mendillerin zeolit ve kekik suyu içerikli yapılması 

2. Islak mendillerin aktif karbon ve ada çayı içeriğiyle yapılması 

Hipotez Cümlesi: Islak mendil yapımında bir atık malzeme olan muz kabuğundan aktif 

karbon yapılarak adaçayı ile kullanılması ıslak mendillerin zararlı etkilerini ortadan 

kaldıracaktır. 

Projenin uygulanmasında yapılan çalışmalar aşağıda başlıklar halinde sıralanabilir. 

3.1.Kullanılan Malzemeler  

Çalışmada kullanılan malzemeler muz kabuğu, ıslak mendil telası, ada çayı, hidroklorik 

asit, mikro dalga fırın, alkol, saf su, çakmak, beher, petri kabı, ispirto ocağı, su şişeleri, serum 

ve su hortumları, hassas terazi, şeker, instant maya, ısıtmak için kap, tencere, saman, havuz 

suyu, inek gübresi, pirinç, buğday olarak sıralanabilir. 
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3.2.Kullanılan Malzemelerle Yapılan işlemler 

 Araştırmada ıslak mendille ilgili deneyler ıslak mendil yapılması için gerekli olan 

malzemelerin oluşturulmasından sonra yapılmıştır. Bu malzemeler saf su eldesi, alkol 

fermantasyonu ve damıtımı, aktif karbon üretimi, ada çayı suyunun hazırlanması,  protozoa 

kültürünün oluşturulması olarak sıralanabilir. Bu malzemeler oluşturulduktan sonra ıslak 

mendil ile ilgili işlemlere geçilmiş ve  deney düzeneği oluşturulmuştur. 

3.2.1.Saf Su Oluşumu 

Projede aktif karbonun saflaştırılması için saf su kullanılması gerekmektedir. Bu 

nedenle saf su elde edilmesine karar verilmiştir.  Tencereye 5 litre su konulmuş bu suyun 

üzerine de başka bir kap konularak tencerenin kapağı ters çevrilerek ocağa bırakılmıştır. Amaç 

kaynayan su buharının çıkacak yer bulamayarak tencere içine konulan kaba yoğunlaşarak 

akmasıdır. Böylelikle bu küçük kapta biriken su minerallerinden arınmış, saf su olarak elde 

edilmiştir. 

3.2.2.Alkol Fermantasyonu ve Damıtımı 

Alkol üretiminde amaç aktif karbon üretiminde kullanılan alkolün eldesidir. Bu nedenle 

alkol fermantasyonunun gerçekleşmesi için önce muz ve muz kabuklarının ana malzeme olduğu 

iki adet deney düzeneği oluşturulmuştur. Muzdan oluşturulan düzenekte 3 kilo muzun kabukları 

soyulduktan sonra 2 kilo muz kalmıştır. Kalan muzun içi bir kilo şeker ve 4 litre su konularak 

ateşte pişirilmiş daha sonra bir tülbent yardımıyla posasından ayrılmıştır. Posasından ayrılan 

muz suyuna iki çay kaşığı ınstant maya konularak 5 litrelik şişelere doldurulmuştur. Şişelerin 

kapaklarına havya ile delik açılıp serum hortumu buradan şişenin içine geçirilmiştir.  

Oluşturulan muz suyu bu şişenin içine konularak yapılan kapak düzeneği sıkıca kapatılmış, 

serum hortumunun dışarıda kalan kısmı da yarısı su ile doldurulmuş bir kavanozun içine 

konularak, 28℃- 30℃  mayalanmaya bırakılmıştır. Aynı işlemler arta kalan muz kabuğu içinde 

yapılmıştır. Muz kabuğundan yapılan fermantasyonda 3 kilo muzdan arta kalan muz kabukları 

hassas terazide ölçülmüş ve 1 kilogram olduğu görülmüştür. Bu nedenle şeker miktarı 500 gram 

ve maya miktarı bir çay kaşığı olacak şekilde azaltılarak aynı işlemler tekrar edilmiş ve alkol 

fermantasyon düzeneği kurulmuştur. Oluşturulan iki düzeneğinde her gün maya kontrolü 

yapılmış, fermantasyonun devam edip etmediğine bakılmıştır. 20 günün sonunda gaz çıkışı 

bittikten sonra işlem tamamlanmıştır. 

Fermantasyon bittikten sonra mayalanan muz ve muz kabuklarındaki alkolün 

çıkarılması için damıtma sistemi kurulmuştur. Damıtma sistemi aşağıda verilmiştir.  

 
Resim 1. Alkolün Damıtımı 
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Resim 1’de görüldüğü gibi alkol damıtım düzeneği kurulmuş ve sırasıyla muz ve muz 

kabuğundan alkol tespiti için ispirto ocağında kaynatılmıştır.  Termometre 78 °C geldiğinde 

ocak kapatılmıştır. Fermantasyonu yapılmış muzdan her 250 ml. sıvıdan 30 ml. alkol 

damıtılırken, muz kabuğundan  üretilen alkol oranı 250 ml. 40 ml. olmuştur. 

3.2.3.Aktif Karbon Üretimi 

Yapılan çalışmada ıslak mendilde ana malzeme aktif karbondur. Aktif karbon atık 

malzeme olan muz kabuklarından üretilmiştir.  

 

 
Resim 2. Aktif Karbon 

 

Resim 2‘de görüldüğü gibi aktif karbon siyah granül haline getirilmiştir. Bunun 

oluşması için önce muz kabukları suda tozundan ve kirinden ayrılması için yıkanmış sonra eşit 

parçalar halinde bölünmüş ve gün ışığında bir gün bekletilmiştir. Bekleyen muz kabukları 

mikrodalga fırınında 750 derecede 40 dakika kurutulmuştur. Mikro dalga fırınından çıkarılan 
yanmış muz kabukları ince bir süzgeçten geçirilerek granül haline getirilmiş ve alkolle 

yakılmıştır. Alkolle yakıldıktan sonra 2 dakika hidroklorik asitte bekletilen muz kabukları saf 

suyla yıkanmış ve filitre kağıdıyla süzülmüştür. Son olarak süzülen granül halindeki muz 
kabukları kurutularak aktif karbon eldesi sağlanmıştır. 

 

3.2.4.Ada Çayı Yapraklarından Sıvı Hazırlama 

Ada çayı ağacı yüzyıllarca mikroplara karşı koruyucu etkisinden dolayı çay olarak 

kullanılmıştır. Bu nedenle ıslak mendilde hem ıslatma etkisi hem de mikrop öldürücü etkisinden 
yararlanmak için kullanılmasına karar verilmiştir. Ada çayı yaprakları kaynayan suya konulup 

2 dakika daha kaynadıktan sonra altı kapatılarak yarım saat dinlendirilmiş ve sonra 

süzülmüştür. Bu şekilde ada çayı yapraklarının suyu çıkarılmıştır. 

3.2.5.Protozoa Kültürünü Oluşturuma Çalışmaları 

Protozoa kültürünün hazırlanması Euglena sp. kültürü hazırlamak için; bir kaba havuz 

suyu (200 ml), saman (2,72 gr), pirinç (17,96 gr), buğday (17,96 gr), inek gübresi (17,80 gr) ve 

kreması alınmış süt (100 ml) ilave edilip 10 dakika hafif ateşte kaynatılmıştır. Daha sonra bir 

cam kavanoza ağzı hafif açık kalacak şekilde koyulup, doğrudan güneş ışığı almayacak aydınlık 

bir ortama bırakılmıştır. 3-4 gün sonra üzerlerine bir yüzme havuzundan alınan su eklenerek 

kültür hazırlanmıştır (Kaya, ?). 
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Resim 3. Protozoa Kültürü 

Resim 3‘de görüldüğü gibi kullanılan tüm malzemeler bir kavanoz içinde 
harmanlanmıştır. Bu karışımdan protozoa kültürü elde etmek için 15 gün bekletilmiştir. 

Bekleyen karışımda protozoa kültürünün olduğunu gözlemlemek için mikroskopla incelemeler 

yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda protozoa kültürüne rastlanmamıştır. 

3.2.6.Islak Mendilin Yapılması 

Yapılan çalışmada aktif karbonun ve ada çayı ıslak mendilin içine konulmuştur. 

 

 
Resim 4. Islak Mendil 

Resmi 4’te görüldüğü gibi ıslak mendil telası olarak bilinen kumaştan alınmış ve bu 

kumaş 20 x15 cm boyutunda (deneyde kullanılacak ıslak mendillerin boyutuna uygun olarak) 

2 katlı kesilerek hazırlanmıştır. Daha sonra, aktif karbon ve adaçayı yapraklarının çıkarılan sıvı 

içerisine konularak katlanmış ve bir saat bekletilmiştir. Bu şekilde ıslak mendil hazırlanmıştır. 

4. Yöntem 
Yapılan çalışma deneysel çalışılmış ARGE bir çalışmadır.  

Aktif karbonun amaca uygun olarak üretilip üretilmediğini test etmek için aktif 

karbonun gözenek yapısı ve anti bakteriyel etkisinin ölçülmesiyle ilgili deneyler ve deney 
sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Aktif Karbon Eldesi ile ilgili Bulgular 

Muz kabuğundan oluşturulan aktif karbonun gerçekten aktif karbon olup olmadığını 

öğrenmek için analiz yapılmıştır. 
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Resim 5. Aktif Karbon eldesi ile  ilgili grafik 

3500 cm-1 arasındaki bantlar karbonlu malzemelerin özellikleri ve yüksek yoğunluklu 

O–H'ye ait germe titreşimine atfedilebilir 2920 cm-1 deki sinyaller, –CH2–. alifatik grupların 

germe titreşimlerini tanımlar. Yaklaşık 1500 ve 1750 cm-1'deki bantlar yüksek oranda konjuge 
C=O atanabilir. Yaklaşık 1200 cm-1'deki bantlar, C–O gerilmesine bağlanabilir 

(Ahmaruzzaman ve Gupta, 2011). Resim 5’te görülen aktif karbon ile ilgili bilgiler bu bilgilere 

yakın olduğu için yapılan çalışmalarla aktif karbon  üretildiği tespit edilmiştir. 

Aktif Karbonun Antibakteriyel Etkisi ile İlgili Bulgular 

Aktif karbonun bakterilere karşı koruma etkisini ölçmek için Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Laboratuarında disk kuyucuk yöntemi uygulanmıştır. 

 

 
Resim 6. Aktif Karbonun Antibakteriyel Etkisi 

 

Resim 6’a bakıldığı zaman 4 bakteri yatağına yatırılan aktif karbonunda antibakteriyel 

yapısının olmadı görülmektedir. 

Aktif karbonun ıslak mendil telasına geçirilerek aktive edilememesi  

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Aktif karbonla ilgili çalışmalar, Antep fıstığı kabuklarından (Özsin, 2011), at 

kestanesi  çekirdeklerinden (Demirok, 20015), fındık kabuğu ve fındık çotanağından (Çuhadar, 

2005), nar kabuklarından (Yılmaz ve Alagöz, 2019), çam kozalağı, çam kabukları ve muz 
kabuklarından (Salih, 2020) , arpa samanından (Pallarés vd., 2018 ), zeytin çekirdeklerinden ve 

bunun gibi bir çok atıktan aktif karbon üretilmiştir.  
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Muz kabuğunun değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar, Muz atığının biyogaz 

(Martin, 2017), aroma maddeleri (Tay, 2013), besiyeri (Temür, 2008) kompozit (Şifa, 2019), 

absorbant (Samadova, 2020) olarak kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Islak mendil ile ilgili yapılan çalışmalar; Islak mendil iki kısımdan oluşmaktadır. 

Birincisi ıslak mendil ana bileşeni dokusuz yüzey kumaş, ikincisi ise ıslak mendilin sıvı 

bileşenidir (Pulan vd., 2015). Kullanılan ıslatıcı sıvılar, ıslak mendil tarafından istenen mendil 

özelliklerini sağlamak amacıyla uygun sıvı bileşenleri içerebilir. Islak mendillerde ana ıslatıcı 

olarak su ve alkol kullanılır, ıslak mendil dokuları, nemlilik sağlamak amacıyla sulu alkol 

çözeltisiyle işleme sokulur (Richards ve Wang, 1997). Alkollerin antimikrobiyal etkileri, 

proteinlerin doğal özelliklerini bozabilme özelliklerinden kaynaklanır. Alkol, ellerdeki 
bakterileri miktarını etkili biçimde azaltmaktadır (Erdoğan, 2010). Çok farklı özellikte, farklı 

konsantrasyonlarda, farklı koruyucu ve kimyasallarla kullanım alanına uygun ıslak mendil elde 

etmek mümkündür. Kişisel temizliğimizde paraben, propylene glycol, phenoxyethanol, benzl 
alcohol ve PEG gibi insan sağlığına son derece zararlı maddeler içeren ıslak mendillerin 

kullanılması dikkat çekicidir (Akar ve Güler, 2017). 

Islak mendil ve kozmetik ürünlerde kullanılan bir madde doğal esaslı mineral zeolittir. 
Zeolitler, alkali ve toprak alkali kristal yapıya sahip sulu alüminyum silikatlar olarak 

tanımlanırlar. Yüksek stabiliteye sahip güçlü adsorban olmaları nedeniyle zeolitlerin sağlık 

alanında da değişik biyoaktif madde taşıyıcıları olarak kullanımları araştırılmaktadır (Kavak 

vd., 2009). Asorban olmasından dolayı zeolit içerikli antibakteriyel mendil üretilmiştir ( Pulan 

2015). 

Aktif karbonlar, zeolitlere göre daha ekonomik üretilebilir (Bansal vd., 2005). Zeolit 
gibi aktif karbonda bir absorbanttır. Aktif karbonlar düşük inorganik madde ve yüksek karbon 

içeriğine sahip materyallerden elde edilebilmektedir. Fiziksel ve kimyasal aktivasyon 

işlemleriyle elde edilebilen aktif karbonların fiziksel ve kimyasal özellikleri; kullanılmakta olan 

ham madde ve aktivasyon şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Erkuş, 2021). Aktif 

karbonun geniş yüzey alanı, yapısının mikro gözenekli olması, yüksek adsorpsiyon kapasitesi 

ve yüzey reaktivitesine sahip olması, aktif karbonun oldukça fazla alanda adsorbent olarak 
kullanılmasını sağlayan özellikleridir  (Erkuş, 2021, Avcı, 2011). Aktif karbonlar biyokütle, 

linyit ve taş kömürü, sentetik malzemeler ve hindistan cevizi kabuğu, zeytin çekirdeği, kayısı 

çekirdeği, atık çay posası gibi diğer birçok malzemeden üretilir. Adsorban üretimi için malzeme 
seçimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra kolay bulunabilmesi ve maliyetinin düşük 

olmasına dayanmaktadır. Tarımsal ve orman kaynaklı biyokütlenin kullanımı, yaygın olarak 

bulunan, değersiz atıkların çevreyi korumak için de kullanılabilecek değerli ürünlere 

dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır (Erkuş, 2021). 

Aktif karbonların en eski kullanımları M.Ö 3750 senelerine kadar dayanmaktadır. 

Mısırlılar ve Sümerliler bronz üretimi için çinko, kalay ve bakırın indirgenmesinde odun 

kömürü kullanmışlardır. Odun kömürünün tıp alanında kullanıldığına dair bilgiler M.Ö 1550 

yıllarına ait Mısır papirüslerinde daha sonrasında ise Hipokrates ve Pliny kayıtlarında 

görülmüştür. Hipokrates ve Pliny kayıtlarına göre odun kömürü tedavi amaçlı olarak 

kullanılmıştır. Aktif karbon, endüstri de ilk olarak 1811 yılında İngiltere de çok az miktarda 

karbon içeriği olan kemik külü ile şeker çözeltisinin renksizleştirilmesi işlemlerinde 
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kullanılmıştır. Bitkisel hammaddelerden odun kömürü eldesi ile renk giderici olarak kullanımı 

1856-1863 yılları arasında İngiliz patenti olarak yayımlanmıştır. Günümüzde ise şeker kamışı 

endüstrisinde ağartma işlemlerinde aktif karbon halen kullanılmaktadır (Büyükkıdan, 2016). 

1915 yılında, Birinci Dünya savaşında koruyucu gaz maskelerinde hindistan cevizi kabuğundan 

üretilen granüler aktif karbonlar kullanılmıştır. Savaş sonrasında aktif karbon, şeker pancarının 

rafineri edilmesi ve şebeke suyunun saflaştırılması gibi ticari alanlar da uygulanmıştır. İkinci 

dünya savaşıyla beraber Filipinler ve Hindistanda, hindistan cevizi ticareti zayıflamış ve yerel 

hammadde kullanımı zorunlu hale gelmiştir. 1940 yılından itibaren ise kömürden aktif karbon 

üretimine yoğunlaşılmıştır. Günümüzde aktif karbonun kullanımına yönelik gelişmeler geri 

dönüşümü yapılabilir ürün ihtiyacına ve çevre kirliliğini engelleme amacına uygun bir şekilde 

ilerlemiştir (Akçakal, 2007). Çevrenin korunmasıyla ilgili endişeler, yıllar geçtikçe artmıştır. 

Günümüzde hızla değişen teknolojiler, endüstriyel ürünler ve uygulamalar, yanlış yönetilirse 

halk sağlığını ve çevreyi tehdit edebilecek atık üretmektedir. Bu amaçla, aktif karbonun (AC) 

sulu ortamda veya gazlı ortamda çözünmüş çok çeşitli organik ve inorganik kirleticilerin 

uzaklaştırılmasında etkili bir adsorban olduğu kanıtlanmıştır (Erkuş, 2021). 

Son yıllarda, çevre koruma politikalarının büyümesi, birçok endüstriyel sektörde en 

yaygın olarak kullanılan adsorban olan aktif karbon için küresel talepte bir artışa neden 

olmuştur (Pallarés vd., 2018 ). Düşük inorganik ve yüksek karbon içeriğine sahip, ucuz 

hammaddeler aktif karbon üretimi için tercih edilmektedir (Akgöl ve diğ., 2015). Aktif karbon 

üretiminde en çok kullanılan odun, kömür ve hindistan cevizinin yanı sıra, birçok tarımsal 

kaynaklı atık ve ürün de sıvı ve gaz fazda bulunan bazı organik ve inorganik kirleticilerin 

uzaklaştırılmasında değerlendirilmek üzere aktif karbon üretiminde kullanılmaktadır (Tsai ve 

diğ., Akt. Güneş, 2012). Antep fıstığı kabuklarından (Özsin, 2011), at kestanesi  
çekirdeklerinden (Demirok, 20015), fındık kabuğu ve fındık çotanağından (Çuhadar, 2005), nar 

kabuklarından (Yılmaz ve Alagöz, 2019), çam kozalağı, çam kabukları ve muz kabuklarından 

(Salih, 2020) , arpa samanından (Pallarés vd., 2018 ), zeytin çekirdeklerinden ve bunun gibi bir 
çok atıktan aktif karbon üretilmiştir.  

Aktif karbonlar geniş yüzey alanı, gözenek hacmi ve adsorptif özellikleri nedeniyle, tıp, 

gıda endüstrisi, eczacılık, kimya sanayi, petrol sanayi, maden ve otomobil endüstrisi, atık gaz 

ve suların arıtılması (Erkuş, 2021), savunma sanayisinde koruyucu giysi yapımında, silah 

sanayisinde patlayıcı ve elektronik sistemleri susturmak için bomba yapımında ve sağlık 

sektöründe (Küçükgül, 2004) günlük yaşamda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır (Stoeckli ve 
Kraehenbuehl, 1984). 

Birçok geniş kullanım alanı olmasına rağmen ıslak mendillerde ilk defa kullanılması 
projenin özgünlüğünü göstermektedir. 

 
6. Uygulanabilirlik 

Projede muz kabuğundan üretilen aktif karbon kullanılabilir haldedir. Islak mendilde 

aktif karbonun kullanılmasında ıslak mendil telasına geçirilmesi ile ilgili daha fonksiyonel 

cihazlarla sağlandığı taktirde sanayiye uygulanabilir ve seri üretimi yapılabilir.   
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin ana malzemesi aktif karbondur. Aktif karbon atık malzeme olduğu için maliyete 

eklenmemiştir. Alınacak malzeme olarak ıslak mendil telası, Ada çayı, ayrımsal damıtma 

düzeneği, petri kaplarına ihtiyaç duyulmuştur. 

MALİYET: 

Islak Mendil Telası:40 TL 

Ada Çayı:20TL 

Ayrımsal Damıtma Düzeneği:800TL 

Petri Kapları:40TL 

Tahmini maliyet: 900 TL’dir 

Projenin zaman planlaması 

AYLAR  
İşin Tanımı EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 
Literatür 
Taraması 

+ + + + +   

Alkol 
Fermantasyonu  

 + + +    

Alkol Damıtımı    +    
Aktif karbon 
yapımı 

  + + +   

Aktif karbon 
analizlerinin 
yapılması 

    + +  

Islak mendilin 
yapımı 

    + +  

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Aktif karbonlu ıslak mendilde hedef kitle ıslak mendil kullanan tüm bireylerdir. 

9. Riskler 

Projenin uygulanmasında muz kabuklarının atık malzeme olarak toplanması bir risktir. Bu 

riskin ortadan kaldırılması ancak belediyeler tarafından muz kabuğunun toplanmasıyla olabilir. 

Bu şekilde risk ortadan kaldırılıp ürünlerin üretileceği firmalara dağıtımı sağlanmış olacaktır. 
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