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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

     Bu çalışmada atık olan portakal kabukları değerlendirilerek dezenfektanlar üretilip 

üretilen dezenfektanların günlük yaşamda kullanılan bir dezenfektan ile kıyaslandığında 

mikroorganizmalara karşı etkili olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.  

     Köyden temin edilen portakallar üzerinde çalışmalar yapılarak antibakteriyel bir 

dezenfektan üretilmeye çalışılmıştır.  

     Üretilen dezenfektanların antibakteriyel aktivitesini gözlemleyebilmek için canlı ve 

cansız yüzeylerden numuneler alınıp PCA/ECC ve BPA/ECC besiyerleri kullanılarak 

bakteri analizi yapılmıştır. Ardından dezenfektanların cilde uygunluğunu kontrol etmek 

için pH analizi yapılmıştır.  

     Bakteri analizi sonuçlarına göre, %5 ile %10 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektanların besiyerlerinde çoğunlukla orta miktarda bakteri kolonisi oluşumu 

gözlemlenmiş, %15 portakal kabuğu katkılı dezenfektan ve piyasada bulunan hazır 

dezenfektanın besiyerlerinde ise çoğunlukla az miktarda bakteri kolonisi oluşumu 

gözlemlenmiştir.  

     Yapılan pH analizi sonrasında ise üretilen tüm dezenfektanların pH değerinin 

birbirlerine çok yakın ve cilt pH’ ı ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

     Tüm analiz sonuçları değerlendirildiğinde %15 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektanın analiz sonuçlarının piyasada bulunan hazır dezenfektanın analiz 

sonuçları ile büyük oranda benzerlik gösterdiği saptanmış olup %15 portakal kabuğu 

katkılı dezenfektanın cilde zararsız, doğal, antibakteriyel bir dezenfektan olarak 

kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

  

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Günümüzde Covid-19 salgını bizleri dezenfeksiyon, dezenfektan ve temizlik kavramları 

ile karşılaştırmıştır. Dezenfeksiyon, patojen mikroorganizmaların cansız cisimlerin 

üzerinden kaldırılması işlemidir. Dezenfektanlar ise bireylerin özel ve genel 

hijyenlerinin ve ayrıca personel hijyeninin sağlanmasında ve mikroorganizmaların 

ortamdan uzaklaştırılmasında görevlidir (Özmen ve ark., 2020). Türkiye’ de Covid-19 

salgını sonrası dezenfektan ihracatı yüzde 228,99 artış göstermiştir (Yanık, 2020). Bu 

dezenfektanların içeriği hem insan hem de cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir. 

Ancak dezenfektanların günümüzde cilt irritasyonu ve dermatid gibi çeşitli cilt 

sorunlarına yol açtığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır (Gürler ve ark., 2011). Bu 

nedenle yeni dezenfektan formüllerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tarımsal Ekonomi ve 

Politika Geliştirme Enstitüsü verilerine göre Dünyada 47.469.000 ton portakal üretimi 

gerçekleşmiştir. Portakalın %15 lik kısmını kabuk oluşturduğu düşünülürse yaş portakal 

kabuğu miktarının 7.120.350 ton olduğu hesaplanabilir (Yaman, 2012). Portakal kabuğu 

kozmetik, gıda, ilaç sanayisi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Evlerde ise insanlar portakalın kabuklarını tüketmeyip sadece posa ve suyunu aldıkları 

ve çevreye atık olarak attıkları 3 için ciddi miktarda atık portakal kabuğu ortaya 

çıkmaktadır (Aktaş ve ark., 2014; Kaynarca & Aşkın, 2020). Atıkların kullanılıp 
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değerlendirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu atıkların ekonomiye tekrar 

kazandırılması açısından büyük önem arz etmektedir (Kamanoğlu, 2019). 

 

 

 

 

 

 

                                                       (Görsel 2.1) 

 

3. Çözüm  

Portakal, Türkiye’ de üretilip ihracatı yapılan ve C vitamini bakımından zengin çok 

faydalı bir meyvedir. Portakalın kabuk kısmında bulunan citrus aurantiumun, kanser ve 

damar tıkanıklıkları gibi hastalıklarda kullanımıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 

Ayrıca Ultraviyole ışınlarına karşı etkisi çeşitli araştırmalardan bilindiği için kozmetik 

sanayisinde de kullanımı vardır. Portakal kabuğunun iştahsızlık için çok yararlı olduğu 

ve vücuttaki sarkma ve kırışma sorunlarına karşı kullanıldığı da bilinmektedir (Aktaş 

ve ark., 2014). Portakal kabuklarının antimikrobiyal madde olarak kullanılabileceği ve 

herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtilmiştir (El-Desoukey ve ark., 2018). Portakal 

kabuklarının dezenfektan üretiminde kullanılması bu atıkların ekonomiye tekrar 

kazandırılması ve gün içinde insanların dezenfektan kullanımı sonrasında cilt sorunları 

yaşamamaları açısından yararlı olacaktır. Bu projede ise atık olan portakal kabuklarının 

çeşitli oranlarda çözeltileri hazırlanıp dezenfektan üretiminde kullanılmıştır. Üretilen 

dezenfektanların antibakteriyel etkisinin ve cilde uygunluğunun tespiti amacıyla 

analizler uygulanmıştır. 

 

4. Yöntem 

Bu araştırmada köyden temin edilen portakallar ile çalışmalar yapılmıştır.  

 

4.1 Portakal Kabuğu Ekstresi Elde Etmek İçin:  

- Temin edilen portakalların kabukları parçalayıcıdan geçirilerek küçük parçacıklar 

haline getirildi.  

- Parçalayıcıdan geçirilen portakal kabukları 5g 10g ve 15 g olacak şekilde tartıldı ve 

erlenmeyerlerin içine konuldu.  

- Her bir erlenmeyerlerin üstüne deiyonize su ilave edilerek 100 ml ye tamamlandı. 

Ardından karışımlar 2 saat boyunca kaynatıldı.  

- Elde edilen çözeltiler filtre kağıdı kullanılarak süzüldü. -Böylece % 5, %10 ve %15 lik 

çözeltiler hazırlanmış oldu. 
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(Görsel 4.1.1)         (Görsel 4.1.2)            (Görsel 4.1.3)             (Görsel 4.1.4) 

 

4.2 Dezenfektanların Üretilmesi 

Öncelikle 90 ml %5 lik, %10 luk ve %15 lik portakal kabuğu ekstreleri bir kaba konuldu. 

Ardından kayganlık hissi vermesi için 10 ml gliserin ilave edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   (Görsel 4.2.1) 

 

4.3 Yapılan Analizler: 

 

4.3.1 Bakteri Analizi:  

Bakteri analizi hazır besiyerleri kullanılarak yapıldı. Canlı yüzeyler için BPA/ECC 

besiyeri kullanılıp avuç içinden numune alındı. Cansız yüzeyler için ise PCA/ECC 

besiyeri kullanılıp merdiven tırabzanı, kapı kolları ve masaüstünden numune alındı. 

Besiyerleri 37 °C de 24 saat boyunca etüvde bekletildi. Bu süreç sonrasında 

besiyerlerinde bakteri oluşumu olup olmadığı gözlendi. Tüm dezenfektanlar (%5, %10 

ve %15 portakal kabuğu katkılı dezenfektan ile piyasada bulunan hazır dezenfektan) 

için aynı işlemler tekrar edildi. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 (Görsel 4.3.1.1) 

 

4.3.2 pH Analizi:  

Portakal kabuğu ekstresi katkılı dezenfektanların (%5, %10 ve %15 lik) cilde 

uygunluğunun tespiti amacıyla pH kağıdı kullanılarak pH analizi yapıldı. 
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4.4 Bulgular:  

Üretilen dezenfektanlar kendi arasında ve piyasada bulunan hazır dezenfektan ile 

karşılaştırılması için elde edilen veriler tablo haline getirildi ve yorumlandı. 

 

4.4.1 Bakteri Analizi Sonuçları: Canlı ve cansız yüzeylerden alınan numuneler 

üzerinde yapılan bakteri analizi sonuçları test 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4 te 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                               (Görsel 4.4.1.1) 

 

Test 1.1 Stafilokok ve S. aureus Testi (Canlı Yüzey): 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Görsel 4.a)                   (Görsel 4.b)                  (Görsel 4.c)              (Görsel 4.d) 

 

 

 

 

Görsel 4.a, 4.b, 4.c ve 4.d de görüldüğü üzere %5 ve %10 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektanlara ait besiyerlerinde orta miktarda bakteri kolonisi oluşumu gözlenirken 

%15 portakal kabuğu katkılı dezenfektan ve piyasada bulunan hazır dezenfektana ait 

besiyerlerinde ise az miktarda bakteri kolonisi oluşumu gözlenmiştir. 
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Test 1.2 E. Coli ve Toplam Koliform Testi (Canlı Yüzey):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Görsel 4.e)                    (Görsel 4.f)                 (Görsel 4.g)           (Görsel 4.h) 

 

 

 

 

Görsel 4.e, 4.f, 4.g ve 4.h de görüldüğü üzere %5, %10 ve %15 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektan ve piyasada bulunan hazır dezenfektana ait besiyerlerinde herhangi bir 

bakteri kolonisi oluşumu tespit edilmemiştir. 

 

1.3 Toplam Canlı Bakteri Testi (Cansız Yüzey): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Görsel 4.i)                   (Görsel 4.j)                  (Görsel 4.k)              (Görsel 4.l)                       

 

 

 

 

Görsel 4i, 4.j, 4.k ve 4.l de göründüğü üzere %5 ve %10 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektanlara ait besiyerlerinde orta miktarda bakteri kolonisi oluşumu, %15 portakal 

kabuğu katkılı dezenfektan ve piyasada bulunan hazır dezenfektana ait besiyerlerinde 

ise az miktarda bakteri oluşumu tespit edilmiştir. 
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1.4 E. Coli ve Toplam Koliform Testi (Cansız Yüzey):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Görsel 4.m)                 (Görsel 4.n)                 (Görsel 4.o)               (Görsel 4.p) 

 

 

 

 

Görsel 4.m, 4.n, 4.o ve 4.p de görüldüğü üzere %5 portakal kabuğu katkılı dezenfektana 

ait besiyerinde orta miktarda bakteri kolonisi oluşumu tespit edilirken %10, %15 

portakal kabuğu katkılı dezenfektanlar ve piyasada bulunan hazır dezenfektana ait 

besiyerlerinde az miktarda bakteri kolonisi oluşumu saptanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi %5 ve %10 portakal kabuğu katkılı dezenfektanlara ait 

besiyerlerinde genellikle orta miktarda bakteri kolonisi oluşumu tespit edilmiştir. %15 

portakal kabuğu katkılı dezenfektan ve piyasada bulunan hazır dezenfektana ait 

besiyerlerinde ise ya az miktarda bakteri kolonisi oluşumu görülmüş ya da hiç bakteri 

kolonisi oluşmamıştır. Aynı zamanda üretilen dezenfektanlarda portakal kabuğunun 

miktarı arttıkça dezenfektanın antibakteriyel etkisinin arttığı tespit edilmiştir. 
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4.4.2. pH Analizi Sonuçları: Deri, yağ ve ter bezlerinden salgılanan salgılar 

vasıtasıyla oluşan bir asit manto ile kaplıdır. Bu asit manto bakteriyostatik 

fonksiyonlar, kimyasal tamponlama, ve detoksifikasyon yardımıyla cildin 

korunmasını sağlamaktadır. Asit mantonun pH aralığı 4,5 ile 6,5 değerleri 

arasında değişebilmektedir. Ancak pH’ taki önemli değişiklikler hassasiyet, 

çeşitli dermatidler ve bakteriyel invazyona yol açabilmektedir (Özkan, 2011). 

Bu nedenle kullanılan cilt bakım ürünlerinin asit mantoya ait pH değerini 

değiştirmemesine dikkat edilmelidir. %5, %10 ve %15 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektanlara ait pH kağıtları Görsel 4.r, 4.s ve 4.t de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                       (Görsel 4.4.2.1)                    (Görsel 4.r)         (Görsel 4.s)    (Görsel 4.t) 

 

 

 

                                                                         

Tablo 2’ de görüldüğü 

üzere tüm dezenfektanların 

pH değerlerinin 5 ve 5’e 

yakın olduğu saptanmıştır. 

Deriye ait asit mantonun 

pH değerinin 4,5 ile 6,5 

arasında değişebildiği 

düşünülürse üretilen 

dezenfektanların hepsinin 

cilde uygun olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

4.5 Sonuçlar 
Bu proje çalışmasında mevcut dezenfektan formüllerine alternatif bir dezenfektan 

formülü geliştirilmiş ve atık olan portakal kabukları kullanılarak dezenfektanlar 

üretilmiştir.  

Hazırlanan %5, %10, %15 portakal kabuğu katkılı dezenfektan ve piyasada bulunan 

hazır dezenfektana bakteri analizi ve pH analizi olmak üzere analizler uygulanmıştır.  

Tüm dezenfektanların antibakteriyel etkisinin tespiti için canlı yüzeylerden (avuç içi) 

ve cansız yüzeylerden (merdiven tırabzanı, kapı kolları ve masaüstü) alınan numuneler 

üzerinde yapılan bakteri analizi sonuçlarında, Stafilokok ve S. aureus ile toplam canlı 

bakteri testlerinde %5 ve %10 luk portakal kabuğu katkılı dezenfektanlara ait 

besiyerlerinde orta miktarda bakteri kolonisi oluşumu gözlenirken %15 portakal 

kabuğu katkılı dezenfektan ve piyasada bulunan hazır dezenfektana ait besiyerlerinde 

az miktarda bakteri kolonisi oluşumu gözlenmiştir.  
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E. Coli ve toplam koliform testinde (cansız yüzeyler) %5 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektana ait besiyerinde orta miktarda bakteri kolonisi oluşumu gözlenirken %10 

ve %15 portakal kabuğu katkılı dezenfektanlar ile piyasada bulunan hazır 

dezenfektana ait besiyerlerinde az miktarda bakteri kolonisi oluşumu gözlenmiştir. E. 

Coli ve toplam koliform testinde (canlı yüzeyler) ise hiçbir dezenfektana ait 

besiyerinde bakteri kolonisi oluşumu gözlenmemiştir. Ayrıca üretilen 

dezenfektanlarda portakal kabuğunun miktarı arttıkça dezenfektanların antibakteriyel 

etkisinin arttığı tespit edilmiştir.  

pH analizinde ise dezenfektanların cilde uygunluğu test edilmiştir. Analiz 

sonuçlarında tüm dezenfektanların cilt pH ına uygun olduğu tespit edilmiştir.  

Tüm analiz sonuçları değerlendirildiğinde ise %15 portakal kabuğu katkılı 

dezenfektanın cilt pH ına uygun, antibakteriyel bir dezenfektan olarak kullanılabilirliği 

ispatlanmıştır.  

Bu proje sayesinde doğal, cilde uygun ve antibakteriyel dezenfektanlar üretilmiştir. 

Böylece atık olan portakal kabukları değerlendirilip ekonomiye tekrar kazandırılacak ve 

insanlar dezenfektanları ciltlerinde tahriş olmadan gün içinde rahatlıkla 

kullanabileceklerdir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada hâlihazırda bulunan dezenfektanlar insan ve cilt sağlığı açısından sorunlar 

barındırmaktadır. Bu çalışmada günümüzde kullanılan dezenfektan formüllerine 

alternatif olarak üretilen dezenfektan ise cilt sağlığına olumsuz etkisi olmamakla 

beraber atık olan portakal kabukları kullanılarak üretilmiştir. Böylece atık olan portakal 

kabukları tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak ve dezenfektan sanayisinde portakal 

kabuğu bir işlev kazanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Bu proje çalışmasında elde edilen dezenfektan ticari bir ürüne dönüştürülmekle birlikte 

eczane ve market raflarında yerini alarak tüketiciyle buluşabilir. Bununla beraber 

dezenfektanın üretim süreci evlerde de gerçekleşebilir. İnsanlar kendi dezenfektanlarını 

kendileri üretebilir. Ancak bu araştırmanın sonucunda atık portakal kabukları 

kullanılarak oluşturulan dezenfektan formülünün etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmalar artırılırsa portakal kabuğu haricinde başka atıklar kullanılarak farklı 

dezenfektan formülleri tasarlanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje sonucu elde edilen ürün ve formül, dezenfektan üreten ve gün içinde kullanan 

herkes için uygundur.  

 

9. Riskler 

Yapılan araştırmalarda portakal kabuğunun yan etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

nedenle projede portakal kabuğu kullanımı sonucu herhangi bir risk faktörü ortaya 

çıkmamaktadır. Ancak araştırma ve çalışmalar tamamlanmadan dezenfektan üreticileri 

farklı dezenfektan formülleri kullanmamalıdır. Çünkü üretilen dezenfektan 

dezenfeksiyon konusunda üretici için istenilen sonucu veremeyebilir. Üretici bu risk 

karşısında kullanacağı dezenfektan formülü hakkındaki tüm araştırmaların 

tamamlanmasını beklemeli üretim sürecine daha sonra girmelidir. 
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