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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzün güncel sorunu olan korona virüsü (COVID-19) sebebiyle başta sağlık çalışanları olmak 

üzere tüm toplum yüz maskeleri kullanmaktadır. Ancak uzun süreli maske kullanımı sonucu cilt 

dokusu nefes alamadığından  yüzdeki derinin tahriş olmasına, egzamaya varan kızarıklıklara, sivilce 

ve yaralara sebebiyet vermektedir. Pandemide oluşan vaka sayıları sebebiyle kapanmaların olduğu 

bir durumda kozmetik salonlarıda kapalı olduğundan toplum maske ve benzeri kişisel bakım 

faaliyetlerini gerçekleştiremedi ve böylelikle ciltte yağlanma, ölü hücre oluşumu, kırışıklık vb. 

sorunlar da meydana gelmiştir. Pandeminin yanı sıra geleneksel kozmetik uygulamalarında kişisel 

bakım ürünleri olarak kremler, cilt maskeleri, spreyler, lazer tedavisi, enjeksiyon ile cilt derisinden 

besleme vb. ürünler ve metotlar kullanılıyor günümüzde bunlar hem cildin durumuna göre yüksek 

maliyet ve ek prosesler oluşturmaktadır. Bu sebeple yüz felci, geçici uyuşma, kalıcı deformasyon ve 

ek hastalıklar kimyasallarında kullanılmasıyla oluşmaktadır. Literatür araştırmalarımız sonrası son 

yıllarda nanoteknolojik elektro-eğirme tekniği ile üretilen yüz maskeleri üzerine çalışmalar giderek 

artmaktadır. Üretilen elektrospun nanofiberlerin kozmetik uygulamalarındaki kullanımı cilt bakımı 

ürünlerini açığa çıkarabilen yüz maskeleri, göz altı yama ve akne yama malzemeleri şeklinde 

olmaktadır [1-5]. Nanofiberler sayesinde vitamin gibi aktif maddeler cilde kontrollü bir şekilde 

taşınabilmektedir. Küçük lif çapları sayesinde ciltte derinlemesine girmeyi sağlayan biyoaktif 

ajanların gözeneklerin derinliklerine doğru yayılması sağlanmaktadır. Geniş yüzey alanına sahip 

nanofiberler yüksek temas özelliği gösterebilmektedir. Nanofiberler kozmetik uygulamalarında 

büyük bir öneme sahiptir. Küçük gözenek boyutu ve yüksek porozite gibi geliştirilmiş özellikleri ile 

büyük miktarda sıvıyı absorbe edebilmektedir. Nanoteknoloji, kozmetik ürünlerinin niteliklerinde 

iyileştirmeler sağlamaktadır. Nanoemülsiyonlar, nanopigmentler, nanolipozomlar, nanopartiküller 

ve nanofiberler gibi nanomalzemelerin kozmetik uygulamalarında kullanımı üzerine artan bir talep 

bulunmaktadır [6-9]. 

 

Bu çalışmada cildi nemlendirecek ve hücre yenilenmesine katkı gösterebilecek yeni nesil cilt 

maskeleri, elektroeğirme tekniği ile çörek otu (Nigella sativa L.) (ÇO), aloe vera (AV), siyah pirinç 

(Oryza sativa) (SP) katkılı polivinil alkol (PVA) kompozitlerinden elde edilmiştir. Üretilen bu 

nanokompozitlerin morfolojik (SEM, Taramalı Elektron Mikroskobu), biyolojik (Hücre Kültürü) ve 

mekanik (Çekme) gibi karakterizasyon çalışmalarının yanı sıra dermatolojik test (in-vivo PATCH 

test) (hassas ve normal ciltler için) ve toksikoloji testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları 

değerlendirildiğinde cildi iyileştiren ve cilt yaşlanmasını engelleyen, serbest radikallerle savaşmaya 

yardımcı olan kırışıklık karşıtı, yaşlanma karşıtı, sakinleştirici, anti-inflamaturar kozmetik ürünleri 

olan yüz maskesi özelliği gösterebilecektir.  
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Şekil 1.1. Geleneksel kişisel bakım ürünlerinin cilde zararı ve nanoteknolojik elektro-eğirme tekniği 

ile yeni nesil yaşlanma karşıtı cilt maskesi üretim aşamaları 

 

2. Problem/Sorun: 

Kozmetik ürün üretimi ve dağıtımı ilaç gibi sıkı kurallara tabi değildir. Buna rağmen; kozmetik 

ürünlerde yeni formülasyonların ve yeni aktif maddelerin etkinliklerinin ve güvenliliklerinin 

değerlendirilmesi için dermatolojik olarak test edilmesi gerekmektedir. Kozmetik üreticileri genel 

olarak bu tip analizler için bağımsız laboratuvarları tercih etmektedirler. Türkiye'de dermatolojik 

test Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yayınladığı "Kozmetik Ürünlerin Veya 

Hammaddelerinin İnsan Cilt Uyumluluğunun Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz" una göre 

yapılmaktadır. 

 

FDA; neredeyse tüm kozmetiklerin hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini 

belirtmektedir. Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) göre, koku kozmetik alerjik 

reaksiyonlarının bir numaralı nedenidir. Ayrıca AAD parfüm, kolonya, cilt bakım ürünleri, sabunlar, 

şampuanlar, rujlar, güneş kremleri, losyonlar  dahil olmak üzere çeşitli kozmetik ürünlerde 

kullanılan 5000'in üzerinde temel kokularının olduğunu ve koruyucuların, kozmetik ürünlerde, 

alerjik reaksiyonlar için diğer bir tetikleyici olabileceğini belirtmektedir. 

 

Kozmetik ürünlerde görülen en yaygın kötü etki kontakt dermatittir. Kontakt dermatitin en belirgin 

özellikleri kırmızılık, pullanma, kaşınma, sızlama, kabarma gibi belirtilerdir. Kozmetik ürünler 2 

çeşit dermatite neden olur: 

 

Allerjik Kontakt Dermatit: Sadece bazı kişilerde ortaya çıkar ve bir bağışıklık sistemi reaksiyonudur. 

İrritan Kontakt Dermatit: Maruz kalmaya bağlı olarak herkeste görülebilir, allerjik kontakt 

dermatitden daha yaygındır. 

 

Mevcut uygulamalarda cilt derisine şırınga ile enjekte işlemi gerçekleştirilmekte bu bazen yan 

etkiler oluşturmaktadır. Felç, ciltte uyuşma, geçmeyen yara oluşumları gibi benzeri sorunlar teşkil 

etmektedir. Kullanılan kimyasalların insan sağlığını olumsuz etkilemesi, yetersiz cilt bakımı ve 

kanserojen maddelerin kullanılmasıdır. Yaşlanma geciktirici birçok malzeme ve ilaç içilmekte, hem 

sürülmekte hem de kaplanmaktadır. Bunların yanı sıra mevcut cilt maskelerinin pahalı olmasıda bu 

projenin nedenli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Pandemi sebebiyle başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm toplum maske koruyucu ekipman 

kullanmaktadır. Kumaşlarda yer alan boyalarda ciltte tahrişe yol açabilmektedir. Ancak en önemli 

yan etki alerjik reaksiyon gelişimidir. 

 

Alerjik reaksiyon, temas bölgesinden başlayan, ancak bu bölgeyle sınırlı kalmayıp etrafa da 

yayılabilen kızarık, ödemli zeminde minik su toplamaları ve şiddetli kaşıntı şeklinde kendini 

gösterirken giderek şiddetlenebilmektedir. 

 

Yukarıda söz edilen sorunlarından alerjik reaksiyon ve cildi tahriş etmeyecek malzeme ve üretim 

yöntemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Nanoteknolojik elektro-eğirme sistemi tam da bu 

sorunları ortadan kaldırabilecek niteliktedir.  

 

3. Çözüm  

Problemlere yönelik çözüm önerimiz olarak, elektro-eğirme yöntemiyle çörek otu (Nigella sativa 

L.) (ÇO)-aloe vera (AV)-siyah pirinç (Oryza sativa) (SP) katkılı polivinil alkol (PVA) 

nanokompozitleri üretilmiştir. Mevcut kozmetik uygulamalarına yönelik projemiz kapsamında 

polimer ve katkı maddeleri ile kompozit bir cilt maskesi elde edilerek mevcutta yaşanan problemler, 

YERLİ ve MİLLİ üretimimiz olan nanoteknolojik elektro-eğirme tekniği ile üretim sonrası 

çözülmüştür. Elektro-eğirme işlemi ile nanofiber membranlar elde edilmiştir. Tüm numunelerde 

nanofiber oluşumu gözlemlenmiştir. Polimer yanı sıra kullanılan doğal cilt nemlendiriciler ve 

elektro-eğirme çalışma parametreleri nanofiber membranların morfolojilerini etkilemektedir. 40 

adet nanofiber çapları hesaplanarak aritmetik ortalamalar alınarak numunelerin nanofiber çap 

dağılım aralığı çıkarılmıştır. %10 PVA numunesinin nanolifleri düzensiz yönlenmelerde ve kalın 

olduğu gözlemlenmiştir. PVA içerisine ÇO, AV, SP katkıları sağlandığında cilt maskesi nanofiber 

membranların lif çapları incelmiştir. Elektro-eğirme teknolojisi, kağıt benzeri ince bir hidrojel yüz 

maskesinin oluşturulmasına, kullanıcı için yaşlanma karşıtı, beyazlatma ve kırışıklık önleyici 

faydalar sağlayabilen bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Çalışmadaki en ince nanofiberler 50-180 nm 

aralığında olup, %10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 AV-%5 SP numunesinde gözlemlenmiştir. 

Numunelerin çekme test değerleri incelendiğinde tüm maddelerin birarada olduğu numune 45.67 

MPa çekme mukavemeti ile çalışmadaki en mukavametli nanokompozit olmuştur. Hücre kültürü 

çalışmaları kapsamında tüm numunelere hücre ekimi sağlanmış olup, 24,48 ve 72 saat aralıklar ile 

hücre canlılıkları incelenmiştir. Hücre canlılıklarına göre 72 saat süre sonunda %97 canlılık 

değeri ile %10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 AV-%5 SP nanokompoziti en yüksek değere sahiptir. Elde 

edilen bu başarılı sonuçlar neticesinde üretilen polimerik matrisli nanokompozitlerin ideal bir cilt 

maskesi olarak kozmetik uygulamalarında kullanılması öngörülmektedir [2-5]. Cilt maskemizin 

toksikoloji testleri sonucunda; Lokal etki ve sistemik etkileri incelenmiş olup lokal etkisi toksik 

maddenin biyolojik sistemde ilk temas ettiği yerde meydana gelen toksik etkisi ppm derecesinde 

bulunmaktayken, sistemik etki toksik maddenin absorbsiyonunu ve dağılımını gerektiren, etki yerine 

ulaştıktan sonra görülen toksik etki ise yine ppm derecesinde olduğu raporlanmıştır. Cilt maskemize 

yapılan dermatolojik test (Patch Test-Yama Testi) cildin alerjik veya tahriş edici  zararlı bulgularını 

tespit etmek için beş erkek beş kadın gönüllüde denenerek gerçekleştirildi. İrritasyona dair hiçbir 

bulgunun olmadığı, kuruluğun meydana gelmediği ve ödem oluşturmadığı sonucu elde edilmiştir. 

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde cildi iyileştiren ve cilt yaşlanmasını engelleyen, serbest 

radikallerle savaşmaya yardımcı olan kırışıklık karşıtı, yaşlanma karşıtı, sakinleştirici, anti-

inflamaturar kozmetik ürünleri olan yüz maskesi özelliği gösterebilecektir. Ayrıca elde edilen 

ürünümüzün içeriğinde yer alan maddelerin literatürdeki özellikleride gözönüne alındığında sağlık, 

tekstil, gıda, tarım, filtrasyon, savunma gibi sektörlerde de kullanımı söz konusu olmaktadır.  
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Nanofiber ve elektro-eğirme tekniği ile üretilen cilt maskeleri Şekil 3.1.’yer almaktadır. 

 

 
Şekil 3.1. Nanofiber ve elektro-eğirme tekniği ile üretilen cilt maskeleri 

 

4. Yöntem 

4.1. Kullanılan malzemeler 

 

Çörek otu (Nigella sativa L.) (ÇO), aloe vera (AV), siyah pirinç (Oryza sativa) (SP) doğal cilt 

nemlendiriciler çevremizdeki aktarlar ve bitki yetiştiricilerinden satın alınacaktır. Poli (vinil alkol) 

(PVA), molekül ağırlığı (Mw):85.000-124.000 g/mol olarak Sigma/Aldrich marka kullanılacaktır. 

Distile su, doğal katkı maddeleri, plastik ve alüminyum maske kalıbı, cam sarf malzemeleri, 

manyetik balık, yağlı kağıt, alüminyum folyo, izole bant, numune tartım kabı, spatula ve10 ml 

plastik şırınga kullanılacaktır. 

 

4.2. Deneysel plan ve teknikler 

4.2.1. Cilt maskesi çözeltilerin hazırlanması 

 

Tablo 4.1.’de yer alan değerlerde polimere takviye edilerek cilt maskesi solüsyonları hazırlanmıştır. 

 

Tablo 4.1. Cilt maskesi çözeltilerinin hazırlanma parametreleri 

Polimer / Katkı maddesi Çözücü Karışım 

sıcaklığı (˚C) 

Karıştırma süresi 

(dakika) 

%10 PVA Safsu 60 60 

%10 PVA-%2.5 ÇO Safsu 60 60 

%10 PVA-%2.5 AV Safsu 60 60 

%10 PVA-%5 SP Safsu 65 60 

%10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 

AV-%5 SP 

Safsu 65 60 

 

4.2.2. Elektro-eğirme yöntemiyle cilt maskesi nanofiber membran üretimi 

Cilt maskesi nanofiber membran üretimi için gerekli elektroeğirme parametreleri Tablo 4.2’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4.2. Cilt maskesi üretimi için gerekli elektro-eğirme parametreleri 

 

Polimer / Katkı Maddesi İğne ucu ile 

toplayıcı arası 

mesafe 

(cm) 

Debi  

(ml/saat) 

Voltaj  

(kV) 

%10 PVA 15 2.5 30 

%10 PVA-%2.5 ÇO 15 2.5 30 

%10 PVA-%2.5 AV 15 3.0 30 

%10 PVA-%5 SP 15 3.0 30 

%10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 AV-%5 

SP 

15 3.0 30 

 

Elektro-eğirme yöntemiyle cilt maskesi üretim aşamaları Şekil 4.1.‘de yer almaktadır. 

 

 
Şekil 4.1. Elektro-eğirme yöntemiyle cilt maskesi üretim aşamaları 

 

4.2.3. Karakterizasyon çalışmaları 

 

Üretilen nanofiber membranların FEI FEGSEM QUANTA 450 marka cihazında nanolif çaplarının 

7 kV potansiyelde incelenmiştir. Görüntüler üzerinden 40 adet nanofiber çapı ölçülerek aritmetik 

ortalamaları alınarak ortalama nanofiber çap aralıkları belirlenmiştir. Hücre kültürü biyolojik 

karakterizasyon çalışmaları kapsamında numuneler 96’lık platelere konularak mezankimal kök 

hücre  ekim işlemi gerçekleştirilerek 24, 48 ve 72 saat aralıklar ile hücre canlılık değerleri 

gözlemlenmiştir. ve Tüm numunelerin çekme mukavemet değerleri, ASTM standardında 

hazırlanarak 5 mm2/dk çekme hızında çekme testi sonucunda belirlenmiştir. Numuneler kendi 

aralarında üçerkez tekrarlanarak aritmetik ortalamaları esas alınmıştır [10-12]. COSMİNG 

LABORATUVAR BİLGİ YÖN.EĞT.DAN.KOZ.LTD.ŞTİ. firmasında dermatolojik test işlemi 

gerçekleştirildi. Dermatolojik test (Patch Test-Yama Testi) cildin alerjik veya tahriş edici  zararlı 

bulgularını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Kontakt dermatite neden olan faktörleri saptamanın tek 

güvenilir yöntemidir. Test, Helsinki Deklarasyonu’na, Türkiye ve AB standartları çerçevesinde 

Kozmetik Avrupa Birliği tavsiyeleri ve yönergelerine uygun olarak 10 gönüllü üzerinde bir 

dermatoloğun gözetiminde yürütüldü. Testin seyri ve koşulları bütün katılımcılara açıklandı ve daha 

sonra bir onay formu dolduruldu. Ardından gönüllülerin tıbbi geçmişi hakkında bilgiler alındı. Test 

ağırlaştırılmış alerjisi olan veya kuru ciltli bir grup insan üzerinde de yapılabiliceği bilgisi uzman 
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dermatologlar tarafından ayrıca izah edildi. Test işlemi sırasıyla; 1- Ürün hazırlanır, 2- Test 

materyali yüz bölgesine konulur, 3-Uygulama sonrası test materyalinin çevresi işaretlenip 

numaralandırılır, 4-48 saat sonra test materyali çıkarılarak test alanı kalemle işaretlenir ve 30 dakika 

sonra değerlendirilir ve 5-Test bölgesi 72 ve/veya 96. saatte yeniden değerlendirildi. Yalnızca 48. 

saatte yapılacak değerlendirme yeterli olmadığı bilgisi aktarıldı. Geç ortaya çıkacak reaksiyonların 

saptanabilmesi için 72 ve/veya 96. saatte ikinci ve/veya üçüncü değerlendirmelerin yapılması 

gerektiği söylendi. Uzman Dermatolog tarafından, test edilen kozmetik ürünün verileri ile sonuçlar 

hesaplandı. Sonuç verilerine dayanarak ürünün sınıflandırılması yapıldı. Bu sınıflandırmalar 

aşağıdaki gibidir; 

 

    ►Tahriş edici / irritasyon nedeni değil 

    ►Çok hafif tahriş/Çok hafif irritasyon nedeni 

    ►Biraz hafif tahriş/Az irritasyon nedeni 

    ►Orta hafif tahriş/Orta irritasyon nedeni 

    ►Tahriş/irritasyon nedeni 

    ►Çok tahriş edici / Yüksek irritasyon nedeni 

 

Cilt maskemizin 76/768/EEC’in genel toksisite verileri test edilmiştir. Test işlemi lokal ve sistemik 

olarak raporlanmıştır.  

 

4.3.1. Morfolojik karakterizasyon sonuçları 

*SEM analizi 

Tüm numunelerde nanofiber oluşumu gözlemlenmiştir. Polimer yanı sıra kullanılan doğal cilt 

nemlendiriciler ve elektro-eğirme çalışma parametreleri nanofiber membranların morfolojilerini 

etkilemektedir. 40 adet nanofiber çapları hesaplanarak aritmetik ortalamalar alınarak numunelerin 

nanofiber çap dağılım aralığı çıkarılmıştır. %10 PVA numunesinin nanolifleri düzensiz 

yönlenmelerde ve kalın olduğu gözlemlenmiştir. PVA içerisine ÇO, AV, SP katkıları sağlandığında 

cilt maskesi nanofiber membranların lif çapları incelmiştir. Çalışmadaki en ince nanofiber 

ortalaması 50-180 nm değeri ile %10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 AV-%5 SP numunesinde 

gözlemlenmiştir [13-15]. Tablo 4.3.’de nanofiber membranların çap dağılım aralığı değerleri 

gösterilmektedir. Cilt maskesi nanofiber membranların SEM görüntüleri Şekil 4.2.’de yer 

almaktadır. 

 

 
Şekil 4.3.  (a) %10 PVA, (b) %10 PVA-%2.5 ÇO, (c) %10 PVA-%2.5 AV, (ç) %10 PVA-%5 SP, 

(d) %10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 AV-%5 SP cilt maskesi nanofiber membranların SEM görüntüleri 
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Tablo 4.3. Nanofiber membranların çap dağılım aralığı değerleri 

 

Numune adı Numunelerin nanofiber çap dağılım aralığı 

(nm) 

%10 PVA 200-360 

%10 PVA-%2.5 ÇO 160-345 

%10 PVA-%2.5 AV 150-300 

%10 PVA-%5 SP 100-250  

%10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 AV-%5 SP 50-180 

 

4.3.2. Biyolojik karakterizasyon sonuçları 

*Hücre kültürü analizi 

Cilt maskesi nanofiber membranlar 96’lık platelere yerleştirilmiştir. Platelerde yer alan numunelere 

mezankimal kök hücre ekilerek 24, 48 ve 72 saat süresince hücre canlılık değerleri incelenmiştir. 

%10 PVA numunesinin hücre canlılık değerleri diğer numunelere nazaran daha düşük çıkmıştır. 

Ancak ÇO, AV, SP katkısı sonucunda hücre canlılık değerleri artış göstermiştir. Sinerjik 

etkilerinden dolayı doğal cilt nemlendiricilerin birarada olması ile hücre canlılık değerleri 72 saat 

süre sonunda %97’ye ulaşmıştır [16,17]. Cilt maskesi nanofiber membranların 24, 48 ve 72 saat 

süresince hücre canlı/ölü değerleri Tablo 4.4.’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.4. Nanofiber membranların 24, 48 ve 72 saat süresince hücre canlı/ölü değerleri 

 

Numune adı 24 saat 24 saat 48 saat 48 saat 72 saat 72 saat 

Hücre 

canlılık 

değeri 

(%) 

Hücre 

ölülük 

değeri 

(%) 

Hücre 

canlılık 

değeri 

(%) 

Hücre 

ölülük 

değeri 

(%) 

Hücre 

canlılık 

değeri 

(%) 

Hücre 

ölülük 

değeri 

(%) 

%10 PVA 92 8 90 10 88 12 

%10 PVA-%2.5 ÇO 94 6 93 7 92 8 

%10 PVA-%2.5 AV 97 3 97 3 95 5 

%10 PVA-%5 SP 98 2 97 3 95 5 

%10 PVA-%2.5 ÇO-%2.5 

AV-%5 SP 

99 1 98 2 97 3 

 

4.3.3. Mekanik karakterizasyon sonuçları 

*Çekme testi 

PVA numunesi çalışmadaki en düşük mukavemetine sahip olsa da literatür çalışmaları 

incelendiğinde birçok çalışmadaki değerler ışığında mukavemetli bir yapıdadır. Çalışmamızda ÇO, 

AV, SP ve bunların sinerjik etkili kompozitleri PVA içerisine katıldıkça mukavemet değerleri artış 

sağlamaktadır. Katkı maddeleri polimerin etrafını homojen bir şekilde sararak polimerin mukavemet 

değerini arttırmaktadır. Bu şekilde PVA’ya nazaran mukavemet artmıştır [18-20]. Nanofiber 

membranların çekme mukavemet değerleri Şekil 4.4.’de bulunmaktadır. 
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Şekil 4.4. Nanofiber membranların çekme mukavemet grafiği 

 

4.3.4. Dermakolojik test sonuçları 

 

Cilt maskemize yapılan dermatolojik test (Patch Test-Yama Testi) cildin alerjik veya tahriş edici  

zararlı bulgularını tespit etmek için beş erkek beş kadın gönüllüde denenerek gerçekleştirildi. 

İrritasyona dair hiçbir bulgunun olmadığı, kuruluğun meydana gelmediği ve ödem oluşturmadığı 

sonucu elde edilmiştir. Uzman Dermatolog tarafından, test edilen kozmetik ürünün verileri ile 

sonuçlar hesaplandı. Tablo 4.5.’de cilt maskesi dermatolojik test sonucu yer almaktadır. 

 

Tablo 4.5. Cilt maskesi dermatolojik test sonucu 

İrritasyon Kuruluk Ödem 

Herhangi bir bulguya rastlanmadı 

0:Bulgu yok 

0.5: Minimal ve şüpheli irritasyon 

1: Hafif kızarık,sivilceli 

2: Orta, düzgün görünümlü 

kızarıklık 

3: Güçlü, düzgün görünümlü 

kızarıklık 

4: Yangı oluşturan kızarıklık 

Kuraklık durumu söz 

konusu olmamıştır. 

0: Bir bulgu yok 

0.5: Kuru,gergin görüntü 

1: Hafif, ince kuru tabaka 

oluşumu 

2: Orta kuru tabaka 

oluşumu 

3: Büyük pullar ile ciddi 

kuru tabaka 

Ödem oluşumu söz konusu 

olmamıştır. 

+: Ödem oluşumu 

gözlendi 

-: Ödem oluşumu yok 

 

Oftalmolojik test (in-vivo, in-vitro), In-vitro cilt tahrişi testi, Nemlendirme testi, Cilt esnekliği testi, 

Transepidermal su kaybı testi (TEWL), Kırışıklık karşıtı ürün testi, Anti-aging ürün testi, 

Pürüzsüzleştirici ürün testi, Beyazlaştırıcı ürün etki testi, Anti-akne testi, Matlaştırıcı ürün testi, 

Sebum testi, Kolajen üretimi uyarıcı ürün testi, Komedojen testi, Hücre yenileyici ürün testi, Göz 

altı torbası karşıtı ürün testi, Makyaj temizleme ürünü etki testi, Aydınlatıcı etki testi, Sensitizasyon 

testi, Mutagenez (Ames) testi, İyileştirici etki testi ve Hipo-alerjen testi testleride yapılarak cildin 

tüm yönleri incelenerek fonksiyonel özellikli cilt maskesi üretimi sağlanarak kozmetik sektöründe 

çığır açacak YERLİ ve MİLLİ ürünlerimizin çeşitliliği artmış olacaktır. 
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4.3.5. Toksikoloji test sonuçları 

 

Lokal etki ve sistemik etkileri incelenmiş olup lokal etkisi toksik maddenin biyolojik sistemde ilk 

temas ettiği yerde meydana gelen toksik etkisi ppm derecesinde bulunmaktayken, sistemik etki 

toksik maddenin absorbsiyonunu ve dağılımını gerektiren, etki yerine ulaştıktan sonra görülen toksik 

etki ise yine ppm derecesinde olduğu raporlanmıştır. Test sonuçlarına göre kompozit nanofiber cilt 

maskemiz cilt dokusunu hassaslaştırmayıp tahriş etmediği belirlenmiştir. Tablo 4.6.’da cilt 

maskesine ait lokal ve sistemik etki sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 4.6. Cilt maskesine ait lokal ve sistemik etki sonuçları 

Numune Adı Lokal etki Sistemik etki 

Cilt maskesi %0.0001 

Lokal etkisi toksik maddenin 

biyolojik sistemde ilk temas 

ettiği yerde meydana gelen 

toksik etkisi ppm derecesinde 

bulunmaktadır. 

%0.0001 

Sistemik etki toksik maddenin 

absorbsiyonunu ve dağılımını 

gerektiren, etki yerine ulaştıktan sonra 

görülen toksik etki ise yine ppm 

derecesindedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizin yenilikçi yönleri; 

❖ çok amaçlı fonksiyonel kullanım olanağı,  

❖ düşük maliyet, 

❖ YERLİ ve MİLLİ üretilen nanoteknolojik cihaz ile kontrollü nanolif çapı eldesi, 

❖ 20-40 nm lif çapında üretim imkanı, 

❖ yan etkilerinin ppm derecesinde oluşması, 

❖ yaşlanma geciktiriciliği potansiyeli, 

❖ cilde uygulanma süresinin on dakikak olması, 

❖ Nanoemülsiyonlar, nanopigmentler, nanolipozomlar, nanopartiküller ve nanofiberler gibi 

nanomalzemelerin kozmetik uygulamalarında birarada tercih edilebilir olması, 

❖ cildi iyileştiren ve cilt yaşlanmasını engelleyen, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan 

kırışıklık karşıtı, yaşlanma karşıtı, sakinleştirici ve anti-inflamaturar 

olması şeklindedir. 

 

Projemiz kapsamında YERLİ ve MİLLİ cihaz üretimi sağlanarak dışa bağımlı olmadan ülkemiz 

milli kaynakları kullanılarak yenilikçi cihaz ve malzeme üretimleri sağlanmıştır. Projemizin yanı 

sıra kozmetik uygulamalarında kişisel bakım ürünleri olarak kremler, cilt maskeleri, spreyler, lazer 

tedavisi, enjeksiyon ile cilt derisinden besleme vb. ürünler ve metotlar kullanılıyor günümüzde 

bunlar hem cildin durumuna göre yüksek maliyet ve ek prosesler oluşturmaktadır. Bu sebeple yüz 

felci, geçici uyuşma, kalıcı deformasyon ve ek hastalıklar kimyasallarında kullanılmasıyla 

oluşmaktadır. Literatür araştırmaları gerçekleştirildiğinde farklı tip doğal malzemeler ile cilt 

maskesi uygulaması şeklinde çalışmalar yer almaktadır. Ancak ciltte zamanla meydana getirdikleri 

tahriş ve hassaslık kızarıklık ve ek problemlere sebebiyet vermektedir. İşte bu araştırmalar sonrası 

gözlemlenen problemlere karşın nanoteknoloji tabanlı yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi YERLİ ve 

MİLLİ olarak sağlanmıştır. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Literatür araştırmaları ve patent ağlarında yapılan incelemeler sonrası çalışmamızda yer alan 

maddelerin ve oranların özgün olduğu yapılan patent ön araştırması raporunun olumlu olması 

sonrası ortaya çıkmıştır. Şuan da tarifname takımı yazılmakta olup, tamamlandığı vakit TÜRK 

PATENT ve MARKA KURUMU’na patent başvurusu yapılacaktır. Sonrasında TÜBİTAK 

BİGG desteğine başvuru sağlanacak olup, ticarileşmesi için farklı yatırım ağları ile görüşülecektir.  

Cilt maskemizin dermatolojik ve toksikolojik testleride gerçekleştirildi. Ürünümüzün son yıllarda 

rahabet gören elektro-eğirme tekniği ile üretilmesi ile ticarileşebilir YERLİ ve MİLLİ bir ürün ve 

ürün gamı elde edilmiştir.  Projemiz kapsamında ekibimiz üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 

faaliyetlerde bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarında üretilen ürünlerimiz uygun çevresel ortamda 

simüle edilerek gerçek ortamda deneme çalışmaları sağlanmıştır. Teknolojik hazırlık seviyesi olarak 

THS 1 den başlanılmış olup sırasıyla işler planlı bir şekilde THS 9’a kadar gelerek ürünümüzün 

ticarileşmesi sağlanacaktır. Akademi-Sanayi işbirliği kapsamında bilgi geliştirme teknolojik 

geliştirme ve iş geliştirme sağlanmıştır. Nanoteknolojik elektro-eğirme tekniği ile temel teknoloji 

geliştirme, uygulanabilir olduğunun test edilerek kanıtlanması sağlandı, teknolojik gözlemler 

sağlandı ve yöntem kurgulandı, teknolojik gelişme ve prototipler nanoteknolojik elektro-eğirme 

tekniği gerçekleştirildi, ölçek artırımı ile endüstriyel bazlı üretim sağlama ve pazara sunarak 

ticarileşmesi sağlanacaktır. Bu aşamalarda cilt maskesine alerji ve tahriş etmediği, toksik etki 

barındırmadığı ayrıntılı analizleri yapılarak sertifikasyon ve onay süreçleri de sürdürülecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Miktar Fiyatı (TL) 

Poli (vinil alkol) (PVA), 

molekül ağırlığı (Mw):85.000-

124.000 g/mol olarak 

Sigma/Aldrich marka 

500 Gr 1.100,00 

Distile su 5 Litre 200,00 

Çörek otu (Nigella sativa L.) 

(ÇO), 

100 Gr 10,00 

Aloe vera (AV) 100 Mililitre 25,00 

Siyah pirinç (Oryza sativa) 

(SP) 

100 Gr 15,00 

Özel tasarım plastik ve 

alüminyum maske kalıbı 

2 Adet 200,00 

Cam sarf malzemeleri 250 ml 4 Adet  100,00 

Manyetik balık 1 Paket 25,00 

Yağlı kağıt 1 Paket 60,00 

Alüminyum folyo 1 Paket 60,00 

İzole bant 1 Paket 15,00 

Numune tartım kabı 1 Paket 20,00 

Spatula 2 Adet 15,00 

10 ml plastik şırınga 100 Adet 120,00 

Nitril Eldiven L-beden 2 Paket 250,00 

Toplam Bedel (TL) 2.215,00 
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Projemizde YERLİ ve MİLLİ olarak ürettiğimiz nanoteknolojik elektro-eğirme sistemi sayesinde 

polimer ve katkı maddeleri kullanımı ile düşük maliyetlerde cilt maskeleri elde edilebilecektir.  

Kullanılacak malzeme temininde bütçenin harcanması planlanmıştır. 

 

Faaliyetin Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür 

Araştırması 

        

Kullanılacak 

Malzeme 

Temini 

        

Polimer 

Çözeltilerinin 

Hazırlanması 

        

Nanoteknolojik 

Elektro-Eğirme 

Tekniği İle Cilt 

Maskesi 

Üretimi 

        

Cilt Maskesi 

Karakterizasyon 

Çalışmaları 

        

Proje Raporu         

 

 

Çörek otu (Nigella sativa L.) (ÇO), aloe vera (AV), siyah pirinç (Oryza sativa) (SP) doğal cilt 

nemlendiriciler çevremizdeki aktarlar ve bitki yetiştiricilerinden satın alınacaktır. Poli (vinil alkol) 

(PVA), molekül ağırlığı (Mw):85.000-124.000 g/mol olarak Sigma/Aldrich marka kullanılacaktır. 

Distile su, doğal katkı maddeleri, plastik ve alüminyum maske kalıbı, cam sarf malzemeleri, 

manyetik balık, yağlı kağıt, alüminyum folyo, izole bant, numune tartım kabı, spatula ve10 ml 

plastik şırınga kullanılacaktır. 

 

Piyasada benzer projeler varsa piyasadaki diğer projelerle birlikte maliyet karşılaştırması 

yapılmalıdır. Maliyet avantajının olmadığı durumlarda hangi tip avantajlar ile projenin rekabetçi 

olacağı ifade edilmelidir. 

 

Kozmetik sektörü uygulamaları incelendiğinde ticari anlamda projemiz ile ilgili doğal ürünleri 

içeren nanofiber cilt maskesi ülkemizde bulunmamaktadır. Yurtdışında son yıllarda Ar-Ge 

faaliyetleri devam etmektedir. Ülkemizde yerli elektro-eğirme cihaz üreticisi bir firma göz altına 

yapıştırılan tek kullanımlık akne bandı yapmış ve sadece akneleri gidermeye yönelik bir çalışma 

yapılan literatür ve patent araştırmalarımızca çalışmamızın özgün olduğu sonucuna ulaştık. 

Tarifname takımı yazılmakta olup, patente başvurusu sağlanacaktır. TÜBİTAK BİGG desteği ile 

firmalaşarak proje konumuz cilt maskemizin ticari olarak üretilip satışa sonulmasını sağlamaya 
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amaçlamaktayız. Mevcutta kullanılan akne bandı ve cilt maskeleri hyalüronik asit içermektedir. 

Bunların haricinde dolgular olarak hidroksiapatit (HA) biyoseramikleri deri altından enjekte 

edilerek cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır. Bu işlemler dezavantajlı işlemler olup, felç risklerini 

ortaya çıkarabilmektedir. Projemiz bu yönüyle özgündür. Kozmetik sektörü uygulamalarında 

hyalüronik asit maliyeti yüksek olduğundan doğal katkı maddesi ve polimer içeren cilt maskemizin 

hyalüronik asit cilt maskelerine nazaran %55 daha uygun maliyette satışa sunulacağını yaptığımız 

hesaplamalar ortaya koymaktadır. Cilt maskemizi yüzümüze koyduktan sonra on dakika bekletilerek 

cildin sarkıklığı düzelerek cildin tazeleği artmaktadır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Pandemi sebebiyle başlıca sağlık sektörü çalışanlarının yanı sıra tüm toplum maske kullanımı 

sonrası cildinde sivilceler, akneler, kızarıklık, cilt yağlanması vb. sebepler meydana gelmektedir. 

Jel, sıvı, toz, solüsyon ve film şekinde cilt uygulamalarının yanı sıra lazer tedavi de olabildiğinde 

bir de kimyasal kullanımı sonucu kanser riski ortaya çıkmaktadır. Dışa bağımlı olmadan YERLİ ve 

MİLLİ üretimimiz ile başlıca sağlık sektörü uygulamalarının yanı sıra tekstil, gıda, tarım, savunma 

sektöründe faaliyet gösteren tüm topluma hitap edebilmektedir. Birçok sektörde kullanılma imkanı 

tercih edilen  polimer ve katkı maddelerinin nanoteknoloji ile birarada kullanılması sonucu 

fonksiyonel özellikler kompozit nanofiberlere kazandırılmaktadır. Sağlık sektörü çalışanlarının yanı 

sıra kozmetik uygulamalarında kişisel bakım ürünleri kullananlar da dahil olmak üzere tüm toplum 

nihai hedef kitlesidir. Farklı polimer ve katkı maddeleri ile kompozitler fonksiyonelleştirilerek farklı 

sektörlerede hitap edebilecektir. 

 

9. Riskler 

Projemizde oluşabilecek sorunlara ilşkin bu sorunların çözüm planları aşağıda yer almaktadıdr. 
 

                                                       RİSK YÖNETİMİ TABLOSU* 

 

No 

En Büyük Riskler Riskleri 

yönetebilmek 

için olasılık ve 

etki hesapları 

Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Doğal ve Sentetik 

Polimerlerin 

kullanımında düzensiz 

lif ve yer yer örümcek 

ağı şeklinde 

saçaklanmalar meydana 

gelmesi 

%1 Voltaj değeri, şırınga pompası polimer 

besleme hızı, nozul tasarımı ve nozul dönüş 

hızı, çalışma mesafesi, nem, sıcaklık gibi 

parametreler değiştirilmesi ile bu sorun 

ortadan kaldırılacaktır. 

2 Modüler sistemde 

merkezkaç kuvvetinden 

kaynaklı cihazda 

savrulmaların meydana 

gelmesi 

%1.5 Cihazın balans ayarları optimize edilerek 

sert bir yüzeye montajlanabilmesi, dayanıklı 

sönümleyici kauçuk ayakların eldesi ve 

cihaz modüler sistemlerinin cihaz savrulma 

durumlarına göre optimizasyon çalışmaları 

sağlanacaktır. 

3 Şırınga pompalarından 

beslenen polimer 

çözeltileri ile voltajın  

birleşiminden kaynaklı 

%1.5 Polimer çözeltisinin rahat bir şekilde 

çıkışının olacağı ve voltaj ile biraraya 

geleceği nozul tasarımı ve üretimi ile bu 

sorun ortadan kalkacaktır. Ayrıca çalışma 
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polimerin düzensiz 

püskürmesi, istenilen 

çalışma 

parametrelerinde 

üretimin 

gerçekleşmemesi 

parametreleri olan şırınga pompası besleme 

hızı, voltaj, çalışma mesafesi, ortamdaki 

nem ve nozulun dönüş hızı gibi parametreler 

optimize edilerek uygun morfolojilerde ve 

üstün mekanik özelliklerde lif ve eş 

boylarda düzenli nanopartikül üretimide 

böylelikle sağlanacaktır. 

4 Kullanılan katkı 

maddeleri ve polimerin 

cildi yenilemede, 

mekanik mukavemeti, 

esnekliği gibi 

problemler meydana 

gelmesi durumda 

%2 Farklı polimer ve katkı maddelerinin yanı 

sıra maske kaplama süresi optimizasyon 

çalışmaları yapılacaktır. 

5 Cilt maskesinin 

dermatolojik ve toksik 

etkilerinde anormal artış 

durumunda 

%2 Katkı maddelerine biyouyumlu ve kontrollü 

salım yapabilme yeteneği kazandırarak ppm 

derecesinde hassasiyet numunelere 

fonksiyonel olarak kazandırılacaktır. 

Toplam Risk Skoru %8 

 

Projemiz uygulandığında oluşabilecek riskler, çözüm önerileri B planı olarak yazılmış olup toplam 

%8 risk skoru bulunmaktadır. Cilt maskesi üretimi ve uygulanması süreçlerinde çeşitli riskler ortaya 

çıkabileceğinden sorunları gidermek için inovatif çözümler ortaya konmaktadır. 
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