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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Cerrahi maskeler, geçmişten günümüze sağlık çalışanlarının diş tedavisi, yoğun bakım 

üniteleri, cerrahi operasyonlar gibi çeşitli alanlarda korunma amaçlı kullandıkları temel 

araçlardandır. Sağlık çalışanlarının yanı sıra bağışıklık sistemi düşük veya solunum yoluyla 

bulaşan bir hastalığa sahip bireyler de kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için cerrahi maskeleri 

kullanmaktadır. Salgın dönemi ile birlikte günümüzde maskeler herkes için hayatın bir parçası 

haline gelmiştir. Maske-mesafe-hijyen üçlüsünden bir tanesi olarak yaşamımızın temel 

ihtiyacına dönüşen maskeler; kullanımı sırasında ağız, çene, yanak ve burun bölgesini 

kapatması sebebiyle iletişimi zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmalar maske kullananların, 

karşısındaki insanın söylediklerini ve mimiklerini anlamakta zorluk yaşadıklarını 

göstermektedir (Gülen vd, 2021). Projede ele alınan temel problemin yanında, maskelerin 

çevreyi kirletmesi, astım gibi solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerin maske kullanımı 

sırasında yeterli oksijen alamaması, bireylerin maske kullanımı sırasında kimyasal maddelere 

maruz kalması alt problemler olarak belirlenmiştir. Tespit edilen sorunlara çözüm olarak 

gerçekleştirilen projede; 

• antimikrobiyal ve doğada çözünen biyoplastik malzemeden üretilen, 

• şeffaf özellikte olması sayesinde mimikleri saklamayan ve iletişimi engellemeyen, 

• içerisindeki havalandırma sistemi ve antimikrobiyal filtre ile oksijen kullanımını 

kısıtlamayan ve terlemeyi azaltan bir şeffaf maske üretimi amaçlanmıştır.  

Üretilmesi amaçlanan şeffaf maskeler, mimiklerin gözükmesini sağlayarak opak maskelerin 

iletişimde yarattığı aksaklıkların önüne geçecektir. Kimyasal içermemesi ve doğada çözünür 

plastik (biyoplastik) kullanılarak yapılacak olması sayesinde doğa dostu olacaktır. Bitkisel 

içerikli antimikrobiyal filtre ile kimyasal solunumuna yol açmadan maskenin işlevini yerine 

getirmesi sağlanacaktır. Yeterli oksijen alımının sağlanması ve buhar oluşumunun 

engellenmesi için maskede yer alacak olan havalandırma sistemi, maskeyi solunum yolu 

rahatsızlıkları bulunan bireylerin de kullanmasına imkân tanıyacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Covid-19 pandemi süreci ile birlikte yaşamın bir parçası haline gelen maskelerin ağız ve 

burun çevresini kapatması sonucu, bu bölgedeki mimikler iletişim esnasında 

kullanılamamaktadır. Gülen vd, (2021)’e göre, maske kullananlar karşısındakinin 

söylediklerini ve duygularını anlamakta zorluk yaşadıklarını belirtmektedir. Maskenin ağız ve 

burun çevresindeki mimikleri kapatması, çalışmada ele alınan temel problemdir. Alt 

problemler olarak ise maskelerin doğayı kirletmesi ve solunum yolu hastalıkları bulunan 

bireylerin yalnızca siperlik kullanabilmesi sorunları ele alınmıştır. 
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Projede, cerrahi maskelerin yerine; şeffaf biyoplastik ile yapılan, antimikrobiyal filtre ve 

havalandırma sistemi içeren bir maske tasarlanarak tespit edilen sorunlara çözüm 

oluşturulmuştur. Şeffaf biyoplastik kullanımının amacı, yüz yüze iletişim esnasında ağız ve 

çevresindeki mimiklerin gözükmesine olanak sağlayarak opak maskelerin yarattığı iletişim 

engelini ortadan kaldırmaktır. Ayrıca biyoplastiğin doğada çözünür özelliği sayesinde çevre 

dostu bir maske üretmek amaçlanmıştır. Maskenin tasarımında yer alacak bitkisel içerikli 

antimikrobiyal filtreler; maskenin içerisine zararlı mikroorganizmaların girmesini engellemek, 

aynı zamanda kimyasal maddelerle teması ve kimyasal solunumunu en aza indirmek amacı ile 

kullanılacaktır. Maskenin içerisinde buhar oluşumunun önüne geçmek için maskeye filtreli bir 

havalandırma sistemi eklenecektir. Maskede havalandırma sistemi bulunmasının bir başka 

avantajı da solunum yolu rahatsızlıkları bulunan bireylerin yeteri kadar hava almasına katkıda 

bulunacak olması, böylece maskenin daha çok kişi tarafından kullanabilir hale gelmesidir.   

3. Çözüm  

Projede bahsi geçen sorunun çözülmesi amacıyla, ilk olarak 

şeffaf ve geri dönüştürülebilir materyalden oluşan biyoplastik 

maske ana maddeleri (Resim-1) üretilmiştir. Maskelerin 

kullanımı sırasında nefes alışverişini kolaylaştırmak amaçlı 

kullanılacak olan havalandırma sistemleri yapım 

aşamasındadır. Bu havalandırmaların filtrelerinde bakteri ve 

çeşitli mikroskobik canlıların ürememesi amacıyla, filtreler 

de tarafımızca üretilmiştir ve maske tasarımında oluşabilecek 

ergonomik sorunlar giderildiğinde içerisine monte 

edilecektir. Kullanılacak olan filtrelerin içerikleri bitkisel 

olup, ağız florasında üreyen bakteriler üzerindeki ve 

havalandırmalarda üreyen bakteriler üzerindeki 

antibakteriyel etkinliği test edilmiş ve teyit edilmiştir. 

4. Yöntem 

Probleme çözüm bulmaya yönelik kontrollü deney basamakları gerçekleştirilmiştir. Bu 

süreçte ilk olarak biyoplastik maskeler yapılmıştır. 

4.1. Biyoplastik şeffaf cerrahi maskelerin yapımı 

Biyoplastikler Polivinil Alkol (PVA) içerikli olacak 

şekilde hazırlanmıştır.  

PVA (Polivinil alkol) içeren biyoplastik yapımı: 

Resim-2’de gösterilen 5 g mısır nişastası tartılarak bir 

behere konulmuştur. Üzerine 15 ml PVA, 1 ml asetik 

asit ve 5 ml gliserin eklenmiş ve 100ml saf suda 

seyreltilmiştir. Beher, Resim-3’te gösterilen ısıtıcılı 

manyetik karıştırıcıya konulmuş ve içerisine manyetik 

balık eklenerek kaynatılmıştır. Kaynatma işleminin 

ardından, tamamen homojen hale gelen karışım 5 ayrı 

kare borcama dökülerek önce 2 saat oda sıcaklığında, 

ardından 30
o
C sıcaklığında etüve konarak kurutma işlemleri yapılmıştır 

(Kuz, 2017). 

 

Bu uygulama, 4 ayrı içerik için 4 kez tekrarlanmıştır. 

 

Resim-2: Kullanılan malzemeler 

Resim-3: Biyoplastiklerin manyetik 

karıştırıcıda hazırlanması 

Resim-1: Şeffaf biyoplastik maske ana 

madde prototipi 



4 

 

PVA içeren biyoplastikler, 

1. 5ml civanperçemi yaprağı ekstresi içeren biyoplastik, 

2. 5ml mercanköşk yaprağı ekstresi içeren biyoplastik 

3. 5 ml meyan kökü ekstresi içeren biyoplastik, 

4. Kontrol grubu (Hiçbir ek madde içermeyen)  

olmak üzere 4 çeşit hazırlanmıştır.  

Kuruyan biyoplastik maske prototipleri şekillendirilerek son haline getirilmiştir (Resim-1). 

Biyobozunur özellik gösteren bu maske prototiplerinin içeriğinde kullanılacak olan bitki 

ekstrelerinin hazırlanma sürecinde soxhlet ekstraksiyon düzeneği kullanılmıştır. İşlem, her bitki 

için ayrı ayrı yapılmış olup, toz haline getirilen bitkilerden 125 g tartılarak kurutma kağıdına 

sarılmış ve soxhlet ekstraksiyon borusuna yerleştirilmiştir. Çözücü olarak etanol kullanılmıştır. 

500 ml etanol,dereceli silindir aracılığıyla ölçülerek balona koyulmuştur. Son olarak balon, 

mantolu ısıtıcıya yerleştirilmiş ve üzerine soxhlet ekstraksiyon borusu yerleştirilerek 200
0
C’de 6 

saat ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem 3 kez tekrarlanmıştır. Elde edilen ekstrenin 

çözücüsü vakumlu rotary evaporatörde 60
0
C’de buharlaştırılarak, 24 saat içerisinde kullanılmak 

üzere buzdolabında +4
0
C’de saklanmıştır. Deneysel süreç boyunca, ihtiyaç duyulduğunda, 

ekstraksiyon işlemi aynı yöntemle tekrarlanmıştır. 

 

4.2. Biyoplastik şeffaf cerrahi maskelerin model organizmada alerjenik etki tespiti 

Antibakteriyel etki gösteren şeffaf maskelerin kullanımı sırasında alerjik etki göstermemesi 

çok önemlidir. Bu sebeple, bitki ekstrelerinin tek başına kullanımının ve bitkisel maskelerin 

insan üzerinde herhangi bir alerjenik etki olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak ve etik 

kurallar gereği insanlarda denemenin gerçekleştirilemeyeceği için bu çalışmada, sinyal 

proteinlerini ve patojenleri tanımada insanlarla homolog genlere sahip olan Galleria 

mellonella (Mikulak vd, 2018) larvalarının model organizma olarak kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen ve bitkisel ekstreleri için belirlenen çalışma grupları 

Tablo-1’de belirtilmiştir. 

Standart (STD) Besiyeri olarak Bronskill’in geliştirdiği besiyeri olan olan petek, bal, kepek, 

gliserin ve su kullanılmıştır (Nurullahoğlu ve Susurluk, 2004). Bu besiyerine ek olarak 

larvaların sondan 3.segmentindeki ayaklarına bitki ekstrelerinden 3µl enjekte edilmiştir 

(Resim-4). Kullanılacak ideal doz, deneyerek bulunmuştur. 
Tablo-1: Alerjen etki tespiti deney grupları ve kullanılan larva sayıları 

Besiyeri içeriği Galleria mellonella larva sayısı 

Grup1(Mercanköşk yaprağı ekstresi+STD besiyeri) 5 adet larva 

Grup2 (Civanperçemi yaprağı ekstresi+STD besiyeri) 5 adet larva 

Grup3 (Meyan kökü ekstresi+STD besiyeri) 5 adet larva 

Kontrol grubu (sadece STD besiyeri) 5 adet larva 

Deney 3 kez tekrarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim-4: Larvalara bitki ekstrelerinin enjeksiyonu 

4.3. Cerrahi maske havalandırma filtrelerinin yapımı ve içeriğindeki bitki 

ekstrelerinin antimikrobiyal özelliklerinin tespit edilmesi 

4.3.1.Havalandırma filtre kağıtları 10cmx10cm ebatlarda kesilerek 30’ar ml 

civanperçemi yaprağı, meyan kökü ve mercanköşk yaprağı ekstreleri içerisinde 3 gün karanlık 
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ve kuru ortamda bekletilmiş ve ekstrelerin kağıda emdirilmesi sağlanmıştır. Ardından filtre 

kağıtları havalandırma sisteminin borusunun ucuna yerleştirilmiş ve önüne koyun kanlı agar 

içeren petri kapları konularak, filtre kağıdı engelinden geçebilen ve havalandırmadan yayılan 

bakterilerin üremeleri karşılaştırılmıştır. 1 saat boyunca havalandırma borusunun önünde; ayrı 

ayrı civanperçemi yaprağı, meyan kökü ve mercanköşk yaprağı ekstreleri içeren filtrelerin ve 

kontrol grubu (bitki ekstresi bulunmayan) filtrenin önünde bekletilen besiyerleri, bu sürenin 

sonunda Resim-5’te gösterilen etüve konularak 37
0
C’de 24 saat boyunca inkübe edilmiştir.  

 

 

 

 

 
Resim-5: Havalandırma borusu önünde bekletilen besiyerlerinin etüvde inkübasyonunun sağlanması 

 

4.3.2.Bitki ekstrelerinin antibakteriyel aktivite analizi için ilk olarak bakteri suşları 

temin edilmiştir. 

Öncelikli olarak pandemi şartları da göz önünde bulundurulduğunda, toplu alanlarda 

klimaların kullanımının tavsiye edilmemesi ve kişilerin kapalı alanlarda havalandırma 

ihtiyaçlarının oluşması, antiviral ve antimikrobiyal ortam koşullarının sağlanması amacıyla 

oldukça önemlidir. Kapalı alanlarda önemli bir ihtiyaç olan havalandırma sistemleri; 

kullanılan aletlerin ve ortamın sterilizasyonu, mikropların insandan insana geçme yolu ve 

havalandırma sistemlerinin içinde üreyip çoğalma yolu gibi enfeksiyon kaynaklarının izlediği 

yolları dezenfekte etmede büyük bir önem taşır. Çünkü o ortamın içinde sürekli 

mikroorganizma üretimi olmaktadır (Teksöz, 2007). Bu sebeple, çalışmamızda sadece maske 

içeriğinde değil, havalandırma sisteminde de antibakteriyel özellik olması istenmesi sebebiyle 

bitki ekstrelerimizin antibakteriyel aktivitelerinin varlığının araştırılmasına karar verilmiştir. 

Tablo-2’de E.coli ve ağız florası bakterileri üzerindeki antibakteriyel etkisi araştırması için 

hazırlanan deney grupları verilmiştir. Türü tayin edilmiş bakteriler üzerinde çalışabilmek 

amacıyla Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden yasal izinler alınarak Balıkesir Devlet 

Hastanesinde E.coli (ATCC 25922) kodlu suşları temin edilmiş ve mikrobiyoloji 

laboratuvarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Tablo-2:E.coli ve ağız florası bakterileri üzerindeki antibakteriyel etkisi araştırması için hazırlanan deney 

grupları 

 BAKTERİ TÜRÜ 

E.coli (ATCC 25922) Ağız florasında yer alan bakteriler 

BİTKİ TÜRÜ 

Mercanköşk yaprağı ekstresi içeren disk Mercanköşk yaprağı ekstresi içeren disk 

Meyan kökü ekstresi içeren disk Meyan kökü ekstresi içeren disk 

Civanperçemi yaprağı ekstresi içeren disk Civanperçemi yaprağı ekstresi içeren disk 

Antibiyotik içeren disk(Kontrol) Antibiyotik içeren disk(Kontrol) 

 

Temin edilen suşlar Phoenix Spec marka Mcfarland cihazı kullanılarak 0.5mcfarland değerine 

ayarlanmıştır. Bu cihaz, çözeltiye ışık göndererek yoğunluk ölçmektedir. E.coli ATCC 25922 

kodlu suşlar müeller hinton agar üzerine eküvyon çubuğu aracılığıyla inoküle edilerek üzerine 

mercanköşk yaprağı (grup 1), civanperçemi yaprağı (grup 2), meyan kökü (grup 3) ekstreleri ve 

antibiyogram (kontrol grubu) disk yerleştirilerek disk difüzyon yöntemi uygulanmıştır. Son 

olarak, besiyerleri 24 saat süreyle 37°C'de etüvde inkübe edilmiştir ve oluşan inhibisyon zonları 

ölçülmüştür. Çalışma, birbirinden bağımsız olarak 5 kez tekrarlanmıştır. 

Ağız florasından alınan bakterilerin üretimi ve besi yerlerine ekimi ise, Bilim ve Sanat 

Merkezi Biyoloji laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Bu işlem için, müeller hinton agar 

üzerine 5 dakika boyunca konuşulmuş ve petri kabının kapağı kapatılarak etüvde 37
0
C’de 48 

saat bekletilmiştir. Müeller hinton agar üzerinde üreyen bakteri örneklerinden Mcfarland 
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cihazı yardımı ile 0,5 Mcfarland olacak şekilde solüsyon elde edilmiştir. Elde edilen 

solüsyonlar müeller hinton agar üzerine çizgi plak yöntemi ile inoküle edilmiştir. Ardından, 

disk difüzyon yöntemi ile tablo-2’de ifade edilen deney grupları uygulanmıştır. Besiyerleri 24 

saat boyunca 37°C'de inkübe edilmiştir ve oluşan inhibisyon zon çapları ölçülerek tablo haline 

getirilmiştir. Çalışma, birbirinden bağımsız olarak 5 kez tekrarlanmıştır ve sonuçların 

ortalaması tablo haline getirilmiştir. 

 

4.4. Biyoplastik şeffaf cerrahi maskelerin antibakteriyel aktivite tayini 

Biyoplastik şeffaf cerrahi maske örneklerinin ağız florasındaki bakterilerdeki üreme 

üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla AATCC 100 test metodu uygulanmıştır 

(Altınok,2008). Bu metoda göre, bitki ekstresi içeren biyoplastik şeffaf cerrahi maske 

prototipleri 2cm
2
 olarak eşit parçalarda kesilmiştir. Her maske örneğinden 0 zaman ve 24 

saat(zaman) ölçümlerinde kullanılmak üzere 2’şer adet hazırlanmıştır. 

Ağız florasından izole edilen bakteri solüsyonlarından 1’er ml alınıp maske örneklerinin 

üzerine eklenerek petri kaplarına her maske örneği için ayrı ayrı konulmuştur. Bakteri 

emdirilen maske örneklerinden bir tanesine anında 100ml saf su eklenerek 1 dakika 

çalkalanarak bakterilerin sıvıya geçmesi sağlanmıştır. Bu örneğe “0 zamandaki örnek” adı 

verilmiştir. Bakterilerin geçtiği sıvıların içerisine steril disk daldırılarak disk difüzyon 

yöntemi ile müeller hinton agara bakteri ekimi yapılmıştır. Sonuçlar tablo haline getirilmiştir. 

Bu işlemler, her bitki ekstresinin emdirildiği maske örnekleri için ayrı ayrı uygulanmıştır. 

 

24 saat ölçümleri için hazırlanan maske örnekleri ise, 37
0
C’de 24 saat etüvde bekletilmiştir. 

Ardından etüvden çıkarılan maske örneklerine 100ml saf su eklenerek bakterilerin sıvıya 

geçmesi sağlanmıştır. Bu örneklere de  “24 saatteki(zamandaki) örnek” adı verilmiştir. 

Bakterilerin geçtiği sıvıların içerisine steril disk daldırılarak disk difüzyon yöntemi ile müeller 

hinton agara bakteri ekimi yapılmıştır. Sonuçlar tablo haline getirilmiştir. 

4.5. Biyoplastik şeffaf cerrahi maske havalandırma sistemlerinin yapımı ve cerrahi 

maske örneklerine monte edilmesi 

Maskenin soğutma ve havalandırma sistemi dizüstü bilgisayarlarda 

kullanılan hava soğutuculardan oluşacaktır. Bu sistem maskenin sağ 

tarafına soğutucu (Resim-6) sol tarafına güç kaynağı yerleştirilecektir. 

                                                                                                           
                                                        

4.6. Biyoplastik şeffaf cerrahi maske havalandırma sistemlerine bitkisel 

havalandırma filtrelerinin bağlanması 

Bitkisel havalandırma sistemi maskenin değiştirilebilir parçası olacaktır. Maskenin ağız 

bölgesinin görünür olması, hijyenin sağlanması için bu sistem tercih edilmektedir. 

4.7. Bulgular ve Tartışma 

Model organizma Galleria mellonella (G.mellonella) larvalarına bitki ekstreleri enjekte edilmiş 

olup, Resim-7 (a)’da 1. gün bulgusu, Resim-7 (b,c,d,e)’de 7. gün bulguları verilmiştir. G. 

mellonella larvalarının melanizasyon derecesi, mortalite gibi bazı parametreler sayesinde sağlık 

durumunun belirlenebilmesi göz önüne alınarak, larvaların üzerinde bulunan siyah lekeler nitel 

gözlem ile belirlenerek sağlık durumları değerlendirilmiştir (Kavanagh ve Sheehan, 2018). 

Deneyde model organizmaların renkleri ve hareket kabiliyetleri incelenmiş olup Resim-7’de 

gösterilmiştir. Resim-7’ye göre kontrol grubundan sonra rengi en koyu olan grup meyan kökü 

ekstresi enjekte edilen, rengi en açık olan grup ise mercanköşk yaprağı ekstresi enjekte edilendir. 

Rengi en koyu olandan en aza doğru sıralama kontrol grubu, Grup-3, Grup-2, ve Grup-1 

şeklindedir.  

Resim-6: 2.5 cm 25x25mm 2 Pin 

Mini Fan 5 Volt hava soğutucu 
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Resim-7:Bitki ekstrelerinin model organizma üzerindeki etkisi (a=1.gün, b=kontrol, c=Grup1, d=Grup3, e=Grup2) 

Bu bulgulardan yola çıkılarak, Kavanagh ve Sheehan (2018)’a göre en az alerjen etkisi bulunan 

ve model organizmaya en çok yararı sağlayan bitki ekstresinin mercanköşk yaprağı ekstresi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meyan kökünün alerjik etkisinin diğer bitkilerden fazla olmasına 

rağmen en çok kontrol grubunun zarar görmesi, bitkilerin farklı oranlarda da olsa model 

organizmaya yarar sağladıklarını göstermektedir. 

Havalandırma filtrelerinin bakteri geçirgenlikleri incelendiğinde ise, mercanköşk yaprağı 

ekstresi içeren filtrenin bakteri geçirgenliğini %92 oranda azalttığı gözlemlenmiştir(Resim-8). 

Kontrol grubu ise bakteri geçirgenliğini %20 oranda azaltmıştır(Resim-9). 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-3: Bitki ekstrelerinin oluşturdukları antibakteriyel zon çapları 

Tablo-3’te belirtilen antibakteriyel aktivite analiz sonuçlarına göre, mercanköşk bitkisinin yaprak 

ekstresinin E.coli ve ağız florasından yayılan bakteriler üzerinde kontrol grubuna ve diğer bitki 

ekstrelerine nazaran oldukça yüksek antibakteriyel etki gösterdiği görülmüştür. Bununla beraber, 

çalışmada kullanılan diğer bitkilerin de bu bakteriler üzerinde kontrol grubuna nazaran daha 

yüksek antibakteriyel etki gösterdiği görülmüştür. 

Maske örneklerinin ekstre içeriği 0 zamandaki örnek(mm) 24 zamandaki(saatteki) örnek(mm) 

Mercanköşk yaprağı 14 10 

Civanperçemi yaprağı 15 12,1 

Meyan  kökü 13,5 11 

Kontrol Grubu  

(Ekstre yerine saf su içeren) 14,5 11,5 

 Tablo-4: Biyoplastik içerikli şeffaf cerrahi maske örneklerinde üreyen bakterilerin oluşturdukları zonlar (mm) 

 

 Biyoplastik içerikli şeffaf cerrahi maske örneklerinin ağız florasından bakteriler üzerinde 

denenmesi deneyinde Tablo-4’e bakıldığında, mercanköşk yaprağı ve meyan kökü 

ekstrelerinden üretilen cerrahi maske örneklerinde daha az bakteri ürediği ve 24 saat sonunda 

da üremenin daha da az olduğu görülmektedir. Bu durum, mercanköşk yaprağı ve meyan 

kökü ekstresi içeren biyoplastik cerrahi maske örneklerinin bakteri üremesini engellediğini 

göstermektedir.  

Ekstre içeriği 
E.coli'de Oluşan 

zon çapı(mm) 

Ağız florasından alınanbakteri örneğinde oluşan 

zon çapı(mm) 

Mercanköşk yaprağı 18 15 

Civanperçemi yaprağı 14 12 

Meyan kökü 15 13 

Kontrol Grubu(Antibiyotik) 12 10 

b

 

c e a d c b a 

Resim-8: Mercanköşk yaprağı içeren 

havalandırma filtrelerinden geçen bakteriler 

 

Resim-9:Kontrol grubu havalandırma 

filtrelerinden geçen bakteriler 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Şeffaf maske, biyoplastik kullanılarak yapılmış maske, havalandırma sistemi içeren maskeler 

ve bitkisel içerikli antimikrobiyal filtrelere sahip maskeler her bir özellik ayrı maskelerde 

olmak üzere piyasada mevcuttur. Piyasadaki maskelerde ayrı ayrı bulunan özellikler bir araya 

getirilerek; havalandırma sistemi bulunan, bitkisel içerikli antimikrobiyal filtreye sahip, 

mimiklerin görülmesini sağlayacak biçimde şeffaf tasarlanmış ve biyoplastik kullanılarak 

üretilen çevreci bir maske üretilecek olması projenin yenilikçi yönüdür.  

Yurt dışında üretimi ve satışı bulunan şeffaf maskeler olmasına rağmen ülkemizde bu 

imkanlar kısıtlıdır. Herkes tarafından kullanılabilecek bir şeffaf maskenin ülkemizde üretimi 

yenilikçi bir unsur olmasının yanı sıra yerli ve milli olması açısından da önemlidir. 

Piyasada bulunan maskelerdeki olumlu özellikler (Tablo-6)  tek bir maskede toplanarak yerli 

milli bir maskeyle ihtiyaçlar karşılanabilecektir.    

Tablo-6: Piyasadaki mevcut maskelerin (Resim-10,11,12,13) ve projede üretilmesi amaçlanan maskenin 

(Resim-14) özellikleri  

 

Resim-10: Cerrahi maske 

Pandemi esnasında en fazla kullanılan maske çeşididir. Ucuz olması, 

tek kullanımlık olması sağlık açısından olumlu özellikleridir. Ancak 

çevreyi kirletmesi ve berteraf edilme sorunu bulunmaktadır. Opak 

olması nedeniyle iletişime engel teşkil etmektedir. 

 

Resim-11: N95 maske 

Tıbbi amaçlı daha güvenilir olduğu düşünülen maske çeşididir. 

Terletme ve bertaraf etme başlıca sorunudur. 

Opak olması nedeniyle iletişime engel teşkil etmektedir. 

 

 

Resim-12: Şeffaf Gülümseyen 

Maske 

Yerli markalarımızda MAVİ’inin ürettiği maske iletişim engelini 

ortadan kaldırmış ancak terletme ve bertaraf etme sorunu hakkında bir 

çözüm sunmamıştır. 

 
Resim-13: CES 2021 maske 

Henüz piyasaya çıkmamış deneysel çalışmaları devam eden CES 2021 

adı verilen bir maske çeşididir. Tüketici Elektroniği fuarında 

tanıtılmıştır. 

Projemizde problem olarak tanımlanan birçok sorunu çözmüş ancak 

maskelerin çevreye verdiği zarara bir çözüm sunmamıştır.  

 

 
Resim-14: Biyonefes Maske 

Tasarımımız 3d printerda yazdırılan PLA plastik benzeri bir madde, 

biyoplastik (bitkilerden elde edilen), 5 voltluk mini fan hava soğutucu 

ve bataryadan oluşmaktadır. Maskenin bitmiş hali CES 2021den farklı 

olarak şeffaf kısım için kanal açılarak 12-16 saatte filtre değişimi 

yapılabilmesini sağlayacaktır. Pandemide sağlığımızı korurken aynı 

zamanda  iletişim engelini ortadan kaldıracak, mini fanı sayesinde 

terlemeyi en aza indirecek, doğa dostu biyoplastik filtresi sayesinde 

çevre kirlenmesini en aza indirecek yerli milli bir çalışmadır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Filtrelerin antimikrobiyal özellik kazanması için bitkisel içerikli ekstreler 

kullanılabilmektedir. Özellikle uçucu yağların, farklı bitkilerden elde edilebilmesi,  

distilasyon, sıkma ve ekstraksiyon gibi yöntemlerle bitkiden kolayca çıkarılabilirliği, güzel 

kokuları gibi özellikleri sebebiyle antibakteriyel kumaş ve ağız florasında antibakteriyel etkili 

gargara kullanımının yanı sıra havalandırma sistemlerinde hava temizleyici filtre olarak da 

kullanılabilirliği mümkündür. Bu malzemeler, kolay bulunabilir, iyi mekanik ve bariyer 

özellikte olma, düşük maliyetli olmalarının yanı sıra toksik olmayan ve yenilenebilir 

özelliklere sahip olmaları sebebiyle inorganik malzemelere iyi bir alternatiftirler (Karabulut 

vd, 2019). 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin gerçekleştirilme sürecinde ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin maliyeti karşılanmıştır. 

Maddi destek talebimiz bulunmamakta olup, toplam maliyeti 350 Türk Lirasıdır. Maskelerin 

birim maliyeti ise 10 TL olup, piyasada sadece bir ya da iki özellik bulunduran havalandırmalı 

maskelerin fiyatı 300TL’den başlamaktadır. Kullanılan malzemelerin maliyetleri ve ilgili 

deneyleri Tablo-5’te belirtilmiştir.  

Tablo-5: Proje sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar, malzemeler ve maliyetleri 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Pandemi dönemi ile birlikte, cerrahi maskenin herkes tarafından kullanılan bir araç olması, 

projenin hedef kitlesini tüm insanlar olmasını sağlamaktadır. 

9. Riskler 

Projenin hayata geçirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek riskler maskenin sabit parçalarının 

dezenfekte edilmesi sorunu ve 3d yazıcıların seri üretime uygun olmayışı belirlenmiştir.  

Maskenin sabit parçalarının dezenfekte edilmesi sorununu piyasada bulunan optik güce sahip 

UV kaynağı seçilerek, (insan sağlığına zarar verebilecek olması nedeniyle UV ışık 

kaynağının) kapalı bir kutu içine koyulup dezenfekte edilmesiyle sorun çözülebilecektir. 

Dezenfeksiyon süreci boyunca yüzeydeki/örnekteki mikrop sayısı zamanla üssel olarak 

Tarih Gerçekleştirilen deneysel çalışma Kullanılan Malzemeler Maliyet 

Eylül - Ekim 2020 Biyoplastik maskelerin yapımı ve bitkilerin 

ekstraksiyonunun gerçekleştirilmesi (Yer: 

Bilsem Biyoloji Laboratuvarı, Balıkesir 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyokimya Laboratuvarı) 

Soxhlet ekstraksiyon borusu, mantolu 

ısıtıcı, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, 

cam beher, polivinil alkol, gliserin, 

civanperçemi yaprağı, mercanköşk 

yaprağı, meyan kökü, mısır nişastası, 

rotary evaporatör(BUCHI) 

150 TL 

Kasım - Aralık 

2020 

Biyoplastik maskelerin model organizmada 

alerjenik etki tespiti (Yer: Balıkesir 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

Bölümü) 

Galleria mellonella larvaları, plastik 

petri kapları, steril pens, bitki 

ekstreleri, 1-5 µl aralığında ölçüm 

yapabilen mikropipet (ISOLAB), 

stereo mikroskop (DAYM) 

0 TL 

Ocak – Şubat 2021 Maske havalandırma filtrelerinin yapımı ve 

içeriğindeki bitki ekstrelerinin antimikrobiyal 

özelliklerinin tespit edilmesi(Yer: Balıkesir 

Devlet Hastanesi) 

Koyun kanlı agar, müeller hinton 

agar, eküvyon çubuğu, steril öze, 

bunzen beki, mc farland cihazı, etüv 

50 TL 

Mart - Haziran 

2021 

1. Cerrahi maske havalandırma sistemlerinin 

yapımı ve cerrahi maske örneklerine monte 

edilmesi (Yer: BİLSEM Lab) 

2. Cerrahi maske havalandırma sistemlerine 

bitkisel havalandırma filtrelerinin 

bağlanması (Yer: BİLSEM Lab) 

2.5 cm 25x25mm 2 Pin Mini Fan 5 

Volt hava soğutucu, PLA filament, 

3D yazıcı ile maske sabitleyici ve 

havalandırma bağlayıcı aparatının 

yapılması. 

 

150 TL 
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(katlanarak) azalma göstermektedir. 3d yazıcılar ile prototipler üretilip deneklerin kullanımı 

ile tespit edilecek sorunlar çözüldükten sonra kalıbı oluşturularak seri üretim yapılabilir. 

Böylece maliyet en aza inmiş olacaktır. 
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