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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje ile antiviral, antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri bilinen, tamamen bitkisel 

kaynaklardan elde edilmiş esansiyel yağ karışımları kullanılarak ağız içi mukozası yaraları ve 

boğaz ağrılarını hafifletecek, insanların bu yönde yaşadığı sıkıntıları azaltmak ve yaşam 

kalitesini yükseltmek amacıyla doğal içerikli antiseptik sprey yapılması amaçlanmıştır. 

Bununla birlikte, Deva Spreyin basit yaralanmalarda, böcek ısırmalarında yarayı dezenfekte 

etmek, yangıyı azaltmak için deri üzerine harici olarak kullanılabilmesi planlanmaktadır. 

Projeden ortaya çıkacak ürünün tedavi edici özelliğinden belki de daha önemlisi hastalığı 

önleyici kullanım özelliği olacaktır. 

Deva Spreyin içeriğinde, ana bileşen olarak karanfil bitkisinin meyvelerinden elde edilen 

esansiyel yağı ile yardımcı bileşenler olarak yine antimikrobiyal, antiviral ve antioksidan 

özellikleri bilinen sarımsak ve tıbbi nane uçucu yağları laboratuvarda hazırlanarak 

kullanılacaktır. Bu bileşenler, serumun doğal tuz yapısına sahip %0,89 NaCl (serum fizyolojik) 

içerisinde dağıtılacaktır. Ancak, suda çözünmeyen bileşenlerin suda daha fazla dağılabilmesi, 

aynı zamanda tatlandırıcı etkisi için çözeltimize aminoasitten elde edilen aspartam 

kullanılacaktır. Proteinlerin yağları sulu ortamda dağıtabilme yetenekleri olduğundan ve ekstra 

madde katkısı istemediğimizden aspartam seçiminde karara vardık. Elde edilecek bitkisel 

karışım tamamen doğal kaynaklardan bileşenleri içermektedir.  

Uçucu yağlar veya eterik yağlar olarak da adlandırılan esansiyel yağlar bitkilerin çeşitli 

bölümlerinden elde edilirler. Yaprak, çiçek, dallar, kabuk, tohum, meyve, kök, tomurcuk ve 

hatta odun kısımlarından distilasyon yöntemi ile elde edilebilen aromatik yağlı bileşiklerdir 

(Şengezer ve Güngör, 2008). Esansiyel yağların küf, bakteri ve mayaların üremesini ve 

gelişimini etkilediği bununla birlikte herhangi toksik etkilerinin bulunmadığı da bilinmektedir. 

Bu ve doğal yapılarından kaynaklı daha pek çok olumlu etkileri sebebiyle endüstriyel önemleri 

büyüktür. Parfüm ve kozmetik sanayiinden, beslenme ve ilaç sanayiine kadar çok çeşitli 

alanlarda kullanılmaktadırlar (Koptaget, 2019). Antimikrobiyal, antiviral, antifungal ve 

antioksidan özellikleri bilinen karanfil, tıbbi nane ve sarımsak yağlarının aynı zamanda pire, 

kene gibi dış parazitler için de etkili olduğu bildirilmiştir (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2013). 

Proje kapsamında kullanılacak olan esansiyel yağlar, okulumuz laboratuvarında kurduğumuz 

bir clevenger sistem ile elde edilecektir. Sarımsak esansiyel yağı proje henüz hazırlık 

aşamasındayken Taşköprü sarımsağından elde edilmişti. Yeni hasat Temmuz ortasında 

çıkacaktır ve yeni üretim yeni mahsulle yapılacaktır. Tıbbi nane esansiyel yağının ise yeni 

mahsullerden Haziran sonu Temmuz başı hasatı yapılan ürünlerden elde edilmesi 

planlanmaktadır. Projemizin ana bileşenini oluşturacak olan karanfil esansiyel yağı, taze 

karanfilin ülkemizde bulunmaması sebebiyle baharat olarak kullanılan kuru karanfil çiçek 

tohumlarından elde edilmeye çalışılmaktadır. Yeterli miktarda karanfil esansiyel yağı elde 

edilememesi durumunda, piyasada satılan clevenger sistem ile üretilmiş saf esansiyel yağ olarak 

elde edilmiş ürünlerin kullanılması planlanmaktadır. 

Esansiyel yağ elde edilmesinde clevenger düzeneği kullanılarak su buharı destilasyonu 

yapılması en çok kullanılan yöntemdir. Laboratuvarlarda küçük miktarlarda Esansiyel yağ 

eldesi için uygundur. Fabrikalarda ticari amaçla üretim yapılırken, aynı mantıkla çalışan, ancak 

çok büyük kazanlardan oluşan ve imbik de denen formları kullanılır. Uçucu yağı alınacak olan 
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materyal ve su cam balon içerisinde 2 – 8 saat kadar kaynatılır. Isınma sonucu oluşan su buharı 

uçucu yağ ile birlikte ortamı terk eder. Uçucu olmayan ağır bileşikler su içerisinde kalır. Su 

buharı ile taşınan esansiyel yağ, soğutucuda yoğunlaştırılır ve su ile birlikte toplama kabında 

birikir. Yağın yoğunluğuna göre suyun altında veya üstünde birikir. Kısacası bu sistemle sulu 

ortamda özütleme yapılacak olup, uçucu yağ bileşenleri saf olarak elde edilecektir. (Cellat, 

2011, URL-1)  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması ve Çözüm 

Herkesin hayatında yaşaması muhtemel sorunlardan olan boğaz ağrısı, ağız yaraları, ağız 

kokusu ve diş ağrılarının giderilmesinde antibiyotik, antiseptik, ağrı kesici özellikli ilaçlar 

kullanılır. Bu ilaçların kullanımına başlayabilmek için hastalık bünyede gelişmeli ve 

doktorunuz gerekli görmelidir. Etken madde haricinde birçok yardımcı kimyasal madde de 

içeren bu ilaçlara zamanla direnç geliştiren mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklar aynı 

ilaçlar ile tedavi edilemez hale gelirler. Her seferinde başka antimikrobiyal ilaçların 

kullanılması da benzer durumlarla sonuçlanacaktır. Daha kötüsü ise artık bir gün bu sentetik 

ilaçların işe yaramaz hale gelmesi ve vücudumuzda başka sorunlara da sebebiyet vermesi 

olacaktır. 

Proje amacı doğrultusunda geliştirilmesi düşünülen bitkisel sprey ise tamamen doğal 

maddelerden oluşacaktır. Hiçbir sentetik katkı maddesi ürün içerisinde yer almayacaktır. 

Üstelik reçete ile satılan ilaçlarla karşılaştırıldığında, tamamen doğal kaynaklardan elde 

edilmesi ve topikal kullanımın da sağladığı avantajla, muhtemel yan etkileri önemsiz olacaktır. 

Dolayısıyla günlük kullanım için uygundur. Hedeflenen vücut bölgelerinde hastalık 

gelişmeden, rahatsızlığın hissedildiği anda kullanılarak, ilerlemesi durdurulabilecek ve 

hissedilen yangı azaltılabilecektir. Tamamen enfeksiyonu önlemek amacıyla hemen her yaş 

grubunda kullanılabilecektir. Böylece, öncelikle koruyucu ve önleyici özellik göstererek, 

günümüzde yaşadığımız pandemiye sebep Covid19’da dahil olmak üzere mikroorganizma 

kaynaklı hastalıkların gelişimini önleyebileceği düşünülmektedir. 

Asıl amacımız olan ağız enfeksiyonlarının engellenmesi ve giderilmesinin yanı sıra, vücutta 

travmatik olarak oluşabilecek yaraların tıbbi müdahale yapılana kadar enfekte olmaması, 

ağrının ve acının hafifletilebilmesi için de kullanılabilecektir. İçeriğindeki karanfil ve tıbbi nane 

uçucu yağlarının rahatlatıcı etkisi ile ağrıyan bölgelere harici uygulandığında ağrıyı azaltacağı 

öngörülmektedir. Sarımsak yağı ise bu özelliklere ek olarak doku yenileyici etkisi ile yaraların 

daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır. Şuan piyasada benzeri bulunmayan  üçlü 

kombinasyon, ilk yardım çantamızda, cebimizde taşınabilir bir ürün olacaktır. 

Çocuğunuz sabah uyandığında boğazındaki ağrıyı bahane ederek okuldan kaytarmak 

istediğinde, ya onu ciddiye almayarak okula göndereceksiniz ve muhtemel hastalığın 

gelişmesine imkân vereceksiniz; ya da onu doktora götürerek hem zamanınızı harcayacak hem 

de çocuğunuzun eğitiminden bir gün kaybetmiş olacaksınız. Oysa bu kullanımı kolay rahatlatıcı 

sprey sayesinde hem çocuğun ağrısını gidermiş hem de antiseptik özelliği sayesinde muhtemel 

bir solunum yolu enfeksiyonunu engellemiş olabilirsiniz. Siz rahatlıkla işinize giderken 

çocuğunuz onu ciddiye aldığınız için mutlu olduğu gibi, muhtemel bir boğaz enfeksiyonundan 

da başlamadan kurtulduğu için eğitimine ara vermemiş olacaktır.  
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Aynı durumu çocuğunuz yerine siz de yaşayabilirsiniz ve süreç aynı şekilde işleyecektir. Ayrıca 

ürünümüz, öğrencilerin çantalarında, okul ilk yardım dolabında, ceplerimizde ve 

çantalarımızda bulundurabileceğimiz tamamen doğal ve kullanımı kolay bir ürün olma 

özelliğindedir.  

Bütün bunlara ilave olarak söz konusu proje, ortaokul seviyesinde de öğrencilerin laboratuvar 

çalışmalarına katılarak, araştırma ve geliştirme çalışmaları içerisinde olması için, odak olarak 

okulumuzda, genel olarak ülkemizdeki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine ilham olacaktır 

düşüncesindeyiz. 

 

3. Yöntem 

Proje kapsamında kimyasal ticari bir ürün kullanılmayacaktır. Sarımsak Kastamonu İli 

Taşköprü ilesinde yetişen coğrafi işaret tescilli sarımsaklardan kullanılmaktadır. Tıbbi nane de 

yine aynı ilçe sınırları içinde yetiştirilen doğal ürünlerden kullanılacaktır. Karanfilin Ülkemizde 

yetiştirilmediği bilgisine ulaşmamız sonucu, piyasada satılan yeni mahsul karanfil meyveleri 

kullanılacaktır. Söz konusu karanfillerden istenilen verimin elde edilmemesi durumunda su 

buharı destilasyonu ile üretilmiş saf karanfil yağı B planı olarak uygulanacaktır. Yağların 

özütlenmesinde en çok kullanılan yöntem olan clevenger düzeneği ile su buharı destilasyonu 

uygulancaktır. 

3.1 Gerekli Malzeme-Teçhizat ve Kimyasallar 

-Karanfil meyvesi 

-Tıbbi Nane 

-Taşköprü sarımsağı 

-Clevenger destilasyon sistemi  

- 2 Boyunlu cam balon (2 ve 5 L’lik) 

-Tek boyunlu cam balon 

-Erlen (250, 500 ve 1000 ml’lik) 

-Beher (50, 100, 250 ve 500 ml’lik) 

-Mezür (250, 500 ve 1000 ml’lik 

-Pipet: Mikro pipetör ve pipet uçları  

-Kapaklı falcon deney tüpü 

-Magnet 

-Magnetik Karıştırıcı 

-Mantololu ısıtıcı 

-Spor ve tutacak aparatları 

-NaCl (yüksek saflık, hücre kültüründe test edilmiş) 

-Aspartam 

 

3.2 Uygulama 

3.2.1 Sarımsak Özütlemesi 

Sarımsaklar soyularak kabuklarından ayrılır. Bir öğütücü (ev tipi öğütücü kullanılacaktır) ile 

sarımsaklar parçalanır ve uygun boyutta cam bolan içerisine alınır. Şekil 1’de görüldüpü gibi 

mantolu ısıtıcıya oturtularak clevenger düzeneğine bağlanır. Soğutucu kolon, uçucu yağları 

tutarak yoğunlaşmalarını sağlamak için su akışına bağlanır. Sarımsakların üzerine, balonun yan 
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boyundan kaynar sıcaklıklıkta destile su eklenerek ısıtıcı çalıştırılır. Uçucu yağla ayırma 

kolonundan aromatik su ile gelmeye başladığında bir deney tüpü (falcon tüp) içesirine toplanır. 

Özütleme tamamlandığında, deney tüpündeki karışım buzdolabında bekletilerek uçucu yağ 

fazının aromatik sudan ayrılması için beklenir.  Daha sonra, pipet yardımıyla uçucu yağ 

bileşenleri ayrılarak temiz bir kapaklı deney tüpüne konulur. 

 
Şekil 1. Clevenger sistem ve sarımsak uçucu yağının elde edilmesi çalışmaları. 

 

Taşköprü sarımsağı uçucu yağı yeni mahsülün henüz hasat zamanı gelmediği için, geçen 

senenin sağlıklı ürünlerinden elde edilmiştir.  

3.2.2 Tıbbi Nane Özütlemesi 

Tıbbi nane uçucu yağı Haziran sonu Temmuz başı hasadı yapılan ürünlerden aynı yöntemle 

elde edilecektir. Sadece nane yaprakları öğütülmeden kullanılacaktır. 

3.3.3 Karanfil Özütlemesi  

Karanfil uçucu yağları, karanfil ülkemizde yetiştirilmediğinden aktardan satın alınacak taze 

paketlenmiş karanfil meyvelerinden özütlenecektir. Destilasyon sarımsak özütlemesinde 

kullanılan aynı  yöntemle elde edilecektir.  

3.3 Serum fizyolojik Üretimi 
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Serum fizyolojik %0,89’luk NaCl çözltisidir. Hazırlamak için yüksek saflıkta NaCl (Sigma) 

kullanılır.  8,9 g NaCl tartılarak 1 L hacimli erlen içerisine konulur. Üzerine 1 L destile su 

eklenerek magnetik karıştırıcı üzerinde çözününceye kadar karıştırılır.   

3.4 Karışımın Hazırlanması 

Elde edilen bileşenler belirli oranlarda alınarak, taşıyıcı bir fizyolojik tampon çözelti içinde 

birleştirilecektir. Öncelikli olarak serum fizyolojik ve aspartam belirli oranlarda karıştırılarak 

tatlılık kontrolü yapılacaktır. Uygun tatlılık oranları belirlendikten sonra 10 ml serum 

fizyolojik-aspartsam karışımı içerisine tablo-1’de verilen oranlarda esansiyel yağlar eklenerek 

1 saat süreyle oda sıcaklığında karıştırılacaktır. Hazırlanan numuneler analize hazırdır. 

 

Tablo 1. Yağların karışma oranları 

Adı   Karışma oranı (%)   

Karanfil yağı 70 70 70 60 60 50 50 50 45 40 40 

Sarımsak yağı 20 10 15 30 20 40 30 25 45 40 30 

Tıbbi nane yağı 10 20 15 10 20 10 20 25 10 20 30 

 

3.4.5 Analizler 

Elde edilen yağların bileşen analizi ve faydalı olduğu bilinen bileşenleri içerip içermediği gaz 

kromatografi kütle spektroskopisi (GC-MS) cihazı ile test edilecektir.  

Ayrıca, hazırlanan karışımlardan örnekler alınarak bileşenlerin birbirleri ile reaksiyona girip 

girmedikleri Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) ile analizlenecek ve saf 

yağların FTIR spektrumları ile karşılaştırılacaktır.  

Taşköprü sarımsak yağı için örnek GC-MS ve FTIR analiz sonuçları Omar K.H. Alshawi 

(2021)’nin yüksek lisans tezinde yaptırılmış olup, literatür kaynak olarak değerlendirilecektir. 

Yağların çözeltide dağılma oranları ve etkinliği bakteri kültüründe test edilecektir. Bakteri 

kültürü testleri tüm bakteri türlerine uygulanamayacağından en yaygın karşılaşılan birer adet 

gram (+) ve gram (-) bakteri için yaptırılacaktır. Mikrobiyoloji laboratuvar imkanımız 

olmadığından analizler başka laboratuvarların desteği ile gerçekleştirilecektir. 

3.5 Ambalajlama ve Kullanım 

Ürün Uçucu bileşenler nedeniyle hava akımına izin vermeyen sprey başlıklı şişelerde muhafaza 

edilecektir. Aspartam içeriğine rağmen yağların serum fizyolojikte tam olarak karışmama 

potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle kullanmadan önce iyice çalkalanması önerilmektedir.  

 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Asırlardır karanfil ve tıbbi nane doğudan batıya dünyanın pek çok mutfağında baharat olarak 

kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle pek çok alanda kullanımıyla karşılaşmak 

mümkündür. Ülkemizde daha çok mutfaklarda baharat olarak kullanılmalarına karşın 

yemeklerden sonra ağız kokusunu gidermek maksadıyla da bu bitkilerden yararlanılmaktadır. 

Karanfil çiçek tomurcuklarında %14 – 20 oranında uçucu yağ bulunmaktadır. Elde edilen uçucu 

yağın yapısında %80 – 90 oranında öjenol ve %3 oranında da asetil öjenol bulunması sebebiyle 

bu uçucu yağ saf uçucu yağlar sınıfında yer alır. Öjenol maddesi hoş kokulu, kuvvetli antiseptik 

ve analjezik özelliktedir. Bu sebepledir ki diş hekimliğinde, diş tedavisi sırasında analjezik ve 

antiseptik olarak kullanılır. Karminatif (bağırsak gazlarını giderici) etkisi de bilinmektedir 
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(Tanker ve Tanker,1990). Esansiyel yağ elde edilmesinde kullanılan ve artık bünyesinde çok az 

miktarda uçucu yağ kalan karanfil tomurcukları kurutularak baharat olarak kullanılmaktadır. 

Bu haldeki tomurcukların bile ne kadar işe yaradığını düşünürsek, bizim bu tomurcukların 

uçucu yağlarını kullandığımız spreyimiz için böylesine heyecanlı olmamızı hoş göreceğinizi 

umuyoruz. 

Bu tanelerin sıhhi olmayan koşullarda, cepte ya da çantada taşınması veya restoranlarda para 

üstü ile aynı tabakta müşterilere sunulması, bize sağlıktan çok zarar verecektir. Oysaki kapaklı 

bir sprey şişesi oldukça sıhhi olacağı gibi antiviral, antibiyotik ve antioksidan özellikli esansiyel 

yağlar içeriği ile de etkisini daha hızlı ve kolay gösterecektir. Ayrıca, lokantalarda açık satılan 

ve bakteri üremesine müsait ürünlerden (salata, ayran gibi) kaynaklı rahatsızlıklarda daha 

başından önlenebilecektir. 

Projemizde tıbbi nane ve sarımsak tamamen yerli üretim olarak kullanılacaktır. Tıbbi nane ve 

sarımsak Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde tamamen yerli tohum üretimden elde edilecektir. 

Laboratuvarda tarafımızdan esansiyel yağları çıkartılarak üretimi yapılacaktır (Sarımsak için 

üretim yapılmıştır). 

Piyasada bu tarz bir ürünler bulunmaktadır. Ancak özellike sarımsak içerikli bu tarz antiviral, 

antseptik bir ürünle karşılaşılamamıştır. Piyada bulunan karanfil yapı içeren bir üründe ana 

bileşeni propolistir. Karanfil uçucu yağı ve tıbbi nane uçucu yağı propolisin yanında takviye 

edici olarak görünmektedir. Bizim ürünümüzde ise ana bileşen karanfil uçucu yağı olmakla 

birlikte, tıbbi nane ve özellikle kokusu yüzünden bu tip ürünlerde tercih edilmeyen sarımsak 

uçucu yağı da ana bileşen unsurunu oluşturmaktadırlar. Ayrıca propolisin çocuklarda 

kullanımın yan etkileri nedeniyle sınırlı olması, bu ürünün pazarını da daraltmaktadır. 

Taşköprü sarımsağı, yüksek değerlerdeki demir, kükürt ve aroma oranı dikkate alındığında 

nitelik açısından dünyanın en iyi sarımsağı kabul edilmektedir ve Avrupa Birliği tarafından 

coğrafi işaret tescili onaylanmıştır. Diğer sarımsak türlerine göre yetiştirildiği toprağın yapısı, 

herhangi bir dış müdahaleye uğramamış olması, kendine has kokusu, tadı ve boyutu ile 

üstünlükler göstermektedir. Kafa büyüklüğünün düzgün ve standart yapısı, dolgun baş ve 

sağlam dişlerden oluşması, kalite ve muhtevasını bozulmadan uzun süre koruyabilmesi önemli 

özellikleridir (URL-2). İçeriğinde aktif kükürtlü bileşikler hem antibiyotik etkisine hem de 

hücre yenileyici özelliğe sahiptir (Alshawi, 2021). Piyasada sarımsağın farklı ürün grupları 

olmakla birlikte, projedeki kullanım türü henüz piyasada mevcut değildir. Bu durum projenin 

en özgün yönlerinden biridir. 

 

5. Uygulanabilirlik  

Laboratuvar ortamında clevenger düzeneğinin kurulmasından sonra uçucu yağların elde 

edilmesi her bir ürün için ortalama bir günümüzü almaktadır. Uçucu yağların elde edilmesinden 

sonra uygun koşullarda saklanabileceklerdir. Sprey haline gelmeleri uygun dozların deneme, 

sonuca göre düzeltme uygulamaları yöntemiyle şekillenecek ve ambalajlanacaktır. Bu yöntem 

bir kimya laboratuvarında bulunan standart araç ve teçhizatla kolaylıkla yapılabilecek ucuz, son 

derece pratik ve etkinliği ispatlanmış bir yöntemdir. 

Ar-Ge’si yapıldıktan sonra endüstriyel tip özütleme sistemleri kullanılarak büyük ölçekte 

üretim yapılabilecektir. Tüm işlemler danışman gözetiminde gerçekleştirilecektir. 
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6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak malzeme ve cihazlar ile bunların, bugünkü kurdan ortalama maliyetleri: 

Clevenger sistem ⁓1800 ₺ 

Tıbbi nane 10 kg ⁓1000 ₺ 

Taşköprü sarımsağı 10 kg ⁓500 ₺ 

Karanfil tomurcuğu 10 kg ⁓2000 ₺ 

Karanfil uçucu yağı 10ml (B planı) ⁓125 ₺ 

Ambalaj malzemeleri (100 adet) ⁓550 ₺ 

Cam ve plastik sarflar ⁓3000 

Toplam  ⁓8975 ₺ 

 

Proje takvimi: 

İş Paketi Aylar 

Karanfil, tıbbi nane, sarımsak materyalinin toplanması 1.ve 2. ay 

Clevenger ile uçucu yağ asitlerinin çıkartılması 2. ve 3. ay 

Yağların kromatografik analizi 3. ay 

Spreyin hazır hale gelmesi 3. ve 5. ay 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bileşim içerisindeki herhangi bir maddeye karşı sistemik ve/veya dermal alerjisi bulunmayan 4 

yaş üstü herkes bu spreyi kullanabilir ve faydalarından yararlanabilir. Daha küçük çocuklar için 

doktordan tavsiye alınması önerilir. 

 

8. Riskler 

Risk-1: Projenin hayata geçirilmesinde önemli risk, kuru bitki kullanaılacağından karanfil 

yağının yeterli verimle elde edilememesidir.  

B-Planı-1a: Yurtdışındaki üreticilerden taze karanfil meyvesi temin edilmeye çalışılacaktır. 

B-Planı-1b: B-1a başarısız olursa piyasadan su buharı destilasyonu ile üretilmiş saf karanfil 

uçucu yağı temin edilerek kullanılacaktır. 

Risk-2: Tablo-1’de verilen karıştırma oranlarından istenilen anti-bakteriyel etkinliğin 

alınamaması. 

B-Planı-2: Yağların karışma oranları analiz sonuçlarına değerlendirilip yeni karışımlar 

hazırlanacaktır. 
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