
1 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON YARIŞMASI 

 

PROJE DETAY RAPORU 

FİKİR KATEGORİSİ 

TAKIM ADI 

GKV BİYOTEKNOLOJİ 

PROJE ADI 

FISTIKTAN MASKEYE 

BAŞVURU ID 

70763 

KATEGORİ 

BİYOTEKNOLOJİK İNOVASYON 

 

 

 



2 

 

İÇİNDEKİLER 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

2. Problem/Sorun: 

3. Çözüm  

4. Yöntem 

4.1.Selüloz polimerinin fıstık kabuğundan eldesi(kuru ve yaş kabuk) ve karekterizasyonu. 

4.2.Selüloz polimerinin  elektrospin yöntemi ve yaş çekim yöntemi(B planı) ile eldesi ,selüloz 

elyafına dönüştürülmesi ve kesikli hale getirilmesi. 

4.3.Selüloz elyafının bir tarak makinesi yardımıyla vatka formuna getirilmesi. 

4.4.2 kat ya da 3 kat olacak şekilde bu nonwomwn tabakaların bağlanması(ultrasonik 

vb.yöntemlerle) 

            4.5.Maske performans özelliklerinin tespiti. 

4.6.Maske üretimi. 

      5.        Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      6.        Uygulanabilirlik 

      7.        Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

8.         Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

      9.         Riskler 

10. Proje Ekibi 

11. Kaynaklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hızlı nüfus artışı; enerji, gıda ve ihtiyaç duyulan kimyasalların üretimi alanlarında yeni ve 

alternatif kaynak arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple yenilenebilir biyokütle 

kaynaklarının, özellikle de biyokütle atıklarının enerji, gıda ve değerli kimyasalların üretiminde ve 

sentezinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Sanayide ve 

teknolojide gelişmelerin hızlı yaşanması, olumlu olarak yaşam kalitesini arttırırken olumsuz olarak 

ise oluşan atıklar nedeni ile yaşam kaynaklarının ve çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır. Bu 

yüzden sürdürülebilir bir çevre yönetimi sağlamak büyük önem kazanmıştır. Sürdürülebilir çevre 

koruma bilincinin artmasıyla birlikte, işletmelerin çevreye bakış açılarında önemli bir değişim 

yaşanmaktadır. Bununla birlikte; öz kaynakların verimli kullanımı, atık miktarının azaltılması, geri 

dönüştürülmesi ve çevreye daha duyarlı tasarımlar gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda 

Avrupa Birliği çıkardığı direktifler ile atık yönetimine çok önem vermiş ve Kaynağında Azaltma 

(Reduction), Tekrar Kullanım (Re-Use), Geri Dönüşüm (Recycling) ve Geri Kazanım (Recovery) 

konseptlerini çevre ve yenilenebilir enerji ile ilgili tüm alanlarda uygulamaya koymuştur. Ülkemizin 

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde hem AB kararlarını benimsemek adına hem de ulusal kaynakların 

kullanımına yönelmek adına bu direktiflere benzer akılcı kararlar almak durumundadır.  Türkiye 

zengin tarımsal ürün çeşitliliğine sahip bir ülkedir ve tarımsal faaliyetler sonucunda yüksek miktarda 

tarımsal atıklar açığa çıkmaktadır. Tarımsal faaliyetlerden dahafazla gelir sağlamak, çevreyi ve 

doğayı korumak hatta sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için bu tarımsal atıkların 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Antep fıstığı (Pistacia vera L.) dünyanın en sevilen kabuklu yemişlerinden biridir ve yaygın 

olarak Ortadoğu, Akdeniz ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yetiştirilmektedir. Türkiye, 

dünyanın antep fıstığı üretiminin %12sini karşılamaktadır.( Antep fıstığı, Ocak-2021, Tarım 

Ürünleri Piyasa Raporu ) 

Şehrimiz Gaziantep’te fıstık ithalat ve ihracatında ilk sıralarda gelmektedir. Bölgemiz 

fabrikalarında   iç Antep fıstığı üretimi sırasında fıstıktan ayrılan  kırmızı ve sert kabuklar 

değerlendirilemeyip   ya yakılmakta yada çöpe atılarak çevre kirliliğine neden olmaktadırlar. Dünya 

ve ülkemiz için sürdürülebilirliğin önemi göz önüne alınarak hazırladığımız proje kapsamında, bu 

atık kabuklardan katma değeri yüksek maske hammaddesi  olan selüloz üretilerek ,yaşadığımız 

pandemi sürecine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Araştırmalara göre tarımsal atıklardan ortalama 

olarak: pamukta selüloz %80,odunda%40,samanda %30,antep fıstığı kırmızı kabukta %20 oranında 

bulunmaktadır. Lignoselülozik yapıların ana bileşeni olan selüloz β-1, 4-D glukopiranoz 

bağlarınınbirbirine düz zincirlerle bağlanmasıyla oluşmuştur. Ortalama molekül ağırlığı 300.000-
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500.000 dir. (McKendry, 2002; Yaman, 2004) kapalı formülü (C6H10O5)n ile gösterilmektedir.  

Selüloz molekül zincirini (Şekil 2.4) oluşturan her bir glukopiranoz birimindeki 3 hidroksi (-OH) 

grubunun (C2, C3 ve C6) farklı konum ve polariteye sahip olmasımdan dolayı selüloz, molekül içi 

ve moleküler arası hidrojen bağı yapabilmektedir. Selüloz zincirleri, hidrojen bağları sayesinde 

tabakaya benzer bir halde görünür.  Selülozun hidroliz ürünü glikozdur (Yaman, 2004; 

Demirbaş,2004; Cuoci vd., 2007; Mohan vd., 2006, Taşar 2011). Selüloz günümüzde boya, ilaç, 

kağıt, tekstil sanayiinde; sigara filtre kağıdı, filitrasyon malzemesi gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır.  

 

     

Selülozun yapısı 

      Projemizde atık antep fıstık kırmızı  kabuklarını kullanarak   selüloz tayin metodu ile  doğal 

selüloz liflerini elde edip,bu lifleri   nonwoman kumaşa dönüştürüp ,maske yapımını 

amaçladık.Birinci aşamada ham selüloz tayini methodu ile selüloz saflaştırıdı.İkinci aşamada ise 

elde edilen selülozun ,yaş çekim yöntemi (B planı) ve elektrospin metodu ile kumaşa 

dönüştürüldükten sonra maske yapımı için kullanılması hedeflendi. Yaptığımız araştırmalarda 

selülozun birçok tarımsal atıktan ve fıstık kabuğundan eldesine bakılmış ancak  hiçbir çalışmada 

fıstık kabuğundan elde edilen selülozdan kumaş ve  maske üretimi hedeflenmemiştir. Projemizin bu 

özgün yönü  bu projeyi  diğer çalışmalardan  farklı kılmaktadır. Ayrıca  çalışmamız atık 

hammaddeleri değerlendirip, sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlayarak, geridönüşüme dikkat 

çekilmektedir. 
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2. Problem/Sorun: 

Petrol sayısız uygulama alanına sahip yakıtların, sentetik polimerlerin ve birçok kimyasal ürünün 

üretimi için hayati öneme sahip bir kaynak olmuştur. Yenilenemeyen bir hammadde olmasının yanı 

sıra, petrol, çevre kirliliğine neden olmakta, biyolojik olarak parçalanamamakta ve yakıldığında sera 

etkisini arttırmaktadır (Xu ve Sun, 2016). Artan dünya enerji ihtiyacının ve fosil yakıt kullanımının 

neden olduğu çevresel ve ekonomik sorunların göz önünde bulundurulması bilim insanlarını çeşitli 

yakıtların ve kimyasalların üretimi için alternatif, sürdürülebilir, çevreyle dost kaynaklar ve 

teknolojiler araştırmaya yönlendirmiştir (Islam vd., 2017; Zhang ve Wu, 2015). Bu sebeple 

yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütlenin yeri ve önemi tartışılmazdır. Biyokütle yaşayan ya 

da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen biyolojik materyal olarak tanımlanabilir. Biyokütle 

terimi genellikle bitkileri veya bitki kökenli malzemeleri belirtir(Forest Research, 2019). Petrol 

sayısız uygulama alanına sahip yakıtların, sentetik polimerlerin ve birçok kimyasal ürünün üretimi 

için hayati öneme sahip bir kaynak olmuştur. Yenilenemeyen bir hammadde olmasının yanı sıra, 

petrol, çevre kirliliğine neden olmakta, biyolojik olarak parçalanamamakta ve yakıldığında sera 

etkisini arttırmaktadır (Xu ve Sun, 2016). Artan dünya enerji ihtiyacının ve fosil yakıt kullanımının 

neden olduğu çevresel ve ekonomik sorunların göz önünde bulundurulması bilim insanlarını çeşitli 

yakıtların ve kimyasalların üretimi için alternatif, sürdürülebilir, çevreyle dost kaynaklar ve 

teknolojiler araştırmaya yönlendirmiştir (Islam vd., 2017; Zhang ve Wu, 2015). Bu sebeple 

yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütlenin yeri ve önemi tartışılmazdır. Biyokütle yaşayan ya 

da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen biyolojik materyal olarak tanımlanabilir. Biyokütle 

terimi genellikle bitkileri veya bitki kökenli malzemeleri belirtir(Forest Research, 2019). Gaziantep 

fıstık üretim fabrikalarında  bol miktarda bulunan atık fıstık kabukları biyokütle kaynağı olarak 

değerlendirilememekte, doğal selüloz kaynakları heba olmaktadır. Ayrıca şu an kullanılan tek 

kullanımlık maskeler çevre kirliliğine sebep olmaktadır. 

3. Çözüm  

Yenilenebilir lignoselülozik biyokütlenin, yakıtların  ve diğer biyolojik temelli ürünlerin 

üretilmesi için potansiyel bir kaynak olarak kullanılması sürdürülebilir tedarik zincirinin 

sağlanmasının yollarından birisidir (Zhao vd., 2017).  

Lignoselülozik biyokütle, çeşitli fiziksel, kimyasal ya da biyolojik aşamalardan sonra temel 

bileşenleri olan selüloz, hemiselüloz ve lignine ayrılabilir (Koppram vd., 2014). Bu bileşenler, fosil 

kaynaklı yakıtların, polimerlerin ve diğer çeşitli kimyasalların yerine kullanılabilecek değerli 

ürünlere dönüştürülebilir. 

 Bu amaçla atık fıstık kabuklarından selüloz tayin metodu ile selüloz elde edilip, bundan elde 

edilecek kumaş ile maske yapımına geçilecek ,sürdürülebilirliğe katkı sağlanarak aynı zamanda 
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çevre kirliliğine sebep olan sentetik maskeler yerine doğada çözünebilen biyokütle kaynaklı 

maskelerin yaygınlaşması sağlanacaktır. 

 

4. Yöntem 

Antep fıstık kırmızı kabuklarından selüloz eldesi ana yöntem basamakları aşağıda  numaralarla 

verilerek, bu basamaklarda  tek tek açıklanacaktır. 

1.Selüloz polimerinin fıstık kabuğundan eldesi(kuru ve yaş kabuk(B planı) ve karekterizasyonu. 

2.Selüloz polimerinin elektrospin ve yaş çekim(B planı) yöntemiyle selüloz elyafına dönüştürülmesi 

ve kesikli hale getirilmesi. 

3.Selüloz elyafının bir tarak makinesi yardımıyla vatka formuna getirilmesi. 

4.2 kat ya da 3 kat olacak şekilde bu nonwomwn tabakaların bağlanması(ultrasonik vb.yöntemlerle) 

5.Maske performans özelliklerinin tespiti. 

6.Maske üretimi. 

1.1.Selüloz polimerinin kuru kırmızı kabuktan eldesi: 

(Bu yöntem birkaç kez maske kullanımına yetecek kadar tekrarlandı) 

Fıstık kabuğundan selüloz eldesi: 

Bunun için fıstık dış kabukları ve iç kabukları kullanıldı (Resim 1 ve 2).  Bir işletmeden 

temin edilen fıstık kabukları öncelikle kurutuldu. Kurutulan kabuklar bir değirmen yardımıyla 

öğütüldü ve aynı boyuta getirilmek için 500 mikron boyutundaki elekten geçirildi (Resim 3 ve 4). 

Öğütülmüş kabuklardan selülozu ekstrakt etmek için 150 gram tartıldı. Tartılan kabukların üzerine 

(1:3 (a/h) oranında) etil alkol eklenerek, bir manyetik karıştırıcıya yerleştirilerek 35°C de yaklaşık 

6 saat bekletilerek kabuklardaki yağın uzaklaştırılması sağlandı. Sonrasında filtre kağıdından 

süzülerek etil alkol ayrıldı. Kalan kabuklar etüvde 40°C de bekletilerek kuruması sağlandı. 

Kurutulmuş ve öğütülmüş kabuklardan 15 gram tartıldı ve üzerine 1:10 (a/h)  olacak şekilde 10% 

(a/h) luk hazırlanmış sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinden eklenerek manyetik karıştırıcı üzerine 

yerleştirildi. 70 °C de 10 dakika karıştırıldı (Resim 5 ve 6). Süre bitiminde bu karışıma 30% (a/h) 

luk hidrojen peroksit (H2O2) çözeltisinden 60 ml eklenerek 70 °C de 40 dakika karıştırılmaya devam 

edildi (Resim 7). Sonrasında karışıma, aynı miktarda (60 ml) tekrar hidrojen peroksit (H2O2) eklendi 

ve aynı sıcaklıkta ve sürede karıştırılmaya devam edildi (Resim 8). Karışım filtre kağıdı kullanılarak 

süzüldü ve elde süzüntü saf su ile iyice yıkandı ve kurutuldu (Resim 9). Bu şekilde alkali 

uygulamasıyla ligninin uzaklaştırılması sağlanırken ve hidrojen peroksit ile de hemiselüloz ve kalan 

lignin kalıntılarının uzaklaştırılması sağlandı. Elde edilen süzüntüden 8 gram tartılarak üzerine 100 

ml ağırlıkça %64 lük sülfürik asit eklendi ve 50 °C de 30 dakika karıştırıldı. Sonrasında 2500 rpm 

de santrifüj edildi ve elde edilen çökelti yani selüloz, pH ı nötr oluncaya kadar saf suyla yıkandı ve 
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kurutuldu. Bu şekilde fıstık dış pembe kabuğundan ve dış sert kabuktan selüloz elde edildi (Resim 

10 ve 11). Yaptığımız yöntemle literatürdekilere yakın oranda %19 seluloz elde edilmiştir.Kabuğun 

antimikrobiyal etkisi korunmuştur. 

                                                                            

       Resim 1.  Fıstık dış pembe kabuk                            Resim 2.  Fıstık dış kabuk 

 

                                             

         Resim 3.  Fıstık dış pembe kabuk                         Resim 4. Fıstık dış kabuk 

                                                                        

             Resim 3.  Fıstık dış pembe kabuk                      Resim 4.    Fıstık dış kabuk 

                                                                                    

                                                                  

                 

Resim 5. Fıstık dış pembe kabuklarına  

NaOH ilavesi ile ısıtarak karıştırma 

 

 

Resim 6. Fıstık dış kabuklarına NaOH                                                                                    

ilavesi ile ısıtarak karıştırma                                  
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               Resim 7. Hidrojen peroksit ilavesi sonrası karıştırma ve ısıtma işlemi 

                                                                   

Resim 8.  İkinci kez hidrojen peroksit ilave                        Resim 9. Süzme işlemi 

                                                                            

 

 

 

                                                       

 

Resim 10. Fıstık dış kabuklarından 

elde edilen  

selüloz (kurutma öncesi) 

Resim 11.  Fıstık dış pembe 

kabuklarından elde edilen selüloz 

(kurutma sonrası) 
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1.2.Selüloz polimerinin yaş kabuktan eldesi: (B planı) 

Lif çekme yöntemi 

Konvansiyonel lif çekiminde bilindiği gibi, polimer ya gaz(çoğu kez bu gaz havadır) ya da solüsyon 

içine basılmakta ve daha sonra da çekilmektedir. Bu nedenle polimerler düzelerden geçirilmeden 

önce ya eriyik haline ya da çözeltileri haline getirilmektedir. Polimerlerin eritilerek düzelere 

gönderilmesi eriyikten lif çekme, polimer çözeltisinin kullanılması ise çözeltiden lif çekme olarak 

tanımlanmaktadır. 

Şekil 1. Direkt lif çekim yönteminin şematik diyagramı. 1. Çekim başlığı 2. 

düze sistemi 3. düze 4. polimer eriyiği 5. eğirme kafasının yalıtımı 6. ısıl 

yalıtım plakası 7. üfleyici 8.ısıl katılaştırma bölgesi 9. çekim çizgisi 10. 

çekme kolonu 11. yağlama silindiri 12. sevk edici silindir 13. sarma 14. ısı 

yalıtım plakası 15. üfleyici 16. Havanın çıkışını önleyici plaka 17. kılavuz 

[4]. (Mikroliflerin Üretim Yöntemleri, Özellikleri Ve Kullanım 

Alanları:Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği 

Bölümü) 

 

 

1.3.F-TIR TESTİ: 

Kısaca FITR analizi olarak bilinen analiz yönteminin tam adı Fourier dönüşümlü kızılötesi 

spektroskopisidir (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Bu yöntem, organik, polimerik ve bazı 

durumlarda inorganik malzemeleri tanımlamak için kullanılan analitik bir tekniktir. FTIR analiz 

yöntemi, test örneklerini taramak ve kimyasal özelliklerini belirlemek için kızılötesi ışık 

kullanmaktadır. FTIR cihazı, radyasyon gönderir. Emilen radyasyon, numune moleküller tarafından 

titreşimsel bir enerjiye dönüştürülür. Her bir molekül veya kimyasal yapı, benzersiz bir spektral 

parmak izi üretir. Bu şekilde FTIR analizi kimyasal tanımlama için harika bir araçtır. 

FTIR analizi, endüstriyel olarak üretilmiş malzemeyi değerlendirirken kalite kontrolü için 

belirlenmiş bir tekniktir. Çoğu zaman da malzeme analizi sürecinde ilk adımdır. Bu teknik ile, tipik 

olarak 10 ila 50 mikron boyutunda çok küçük parçacıkların ve daha büyük alanların kimyasal 

bileşimleri analiz edilmektedir. 

FTIR analizi, bilinmeyen malzemeleri tanımlama ve karakterize etme, bir malzeme içindeki 

kontaminasyonu tanımlama, polimer bir matristen ekstraksiyondan sonra katkı maddelerini 

tanımlama ve arıza analiz araştırmalarında oksidasyon, ayrışma veya kürlenmemiş monomerleri 

tanımlanma işlerinde kullanılmaktadır.(WWW.EUROLAB) 

http://www.eurolab/
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2.1.Yaş çekim yöntemi:(B panı) 

Yaş ortamda elyaf üretimiyapay lif eldesinde uygulanan yöntemlerden biridir.Elyaf yapıcı 

polimerlerin bir çözücü içinde eritildiği veelde edilen eğirme eriyiğinin düzeden geçirilerek bir 

koagulasyon banyosunda (çöktürme banyosu)sertleştirildiği iplik üretme işlemidir.Şekil Y_8 de 

görüldüğü gibi bu yöntemde ,sıvı lif çözeltisi,düze deliklerinden geçirilerek çöktürme banyosuna 

gönderilir.Burada kimyasal işlem sonucunda,lif çekme çözeltisinden katı ham maddeler 

pıhtılaştırılır ve iplik biçiminde katılaşmaları sağlanır.Yaş elyaf çekimi yöntemi viskoz 

lifleri,bakıramonyum lifleri,triasetat ve rejenere protein lifleri,akrilik,suni ipek ve anideks 

üretiminde uygulanabilir.(Tekstil ansiklopedisi,cilt 4,) 

 

2.2. Elektrospin yöntemi: 

Bu yöntem çağımızın yenilikçi yöntemi olup; tekstil sektöründe  nanoteknolojinin mevcut 

uygulamaları arasında kullanılmakta ve   lifler ,iplikler,kumaşlar,elektronik tekstiller ,lif 

modifikasyonu elde edilmektedir.Bu yüzden çalışmamızda selüloz liflerine uygulanabilecek en 

uygun method olarak seçilmiştir. 

Elektrospin (Elektro eğirme) yöntemi : Elektro-spin teknolojisi sol-jel yöntemi ile 

birleştirildiğinde, polimer veya seramik çözeltiden belirli bir elektrik alan altında sürekli nanofiber, 

nanotüp ve dolgulu nanofiber üretimi gerçekleştirmektedir. Elektro-spin, katı ve boşluklu içyapılı, 

uzun boylarda, homojen çapta ve çeşitli bileşimlerde nanofiber üretimi sağlayan bir yöntemdir (Dan, 

ve ark 2004). 

 

Şekil 1.18. Elektro spin yöntemiyle nanofiber üretiminin şematik gösterimi (Uslu, 2009). 
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( Havva Dinç,Polivinil Borat Sentezi Elektrospin Yöntemiyle Nanofiber Hazırlanması ve 

Karakterizasyonu,Ocak 2013) 

 

 3. Taraklama yöntemi: 

   

1. balya açacağı 

2. Kanal beslemesi 

3. kurun 

4. Kurutma 

5. Sıvı bağlayıcı ile tava 

6. bağlayıcı emprenye 

7. kart 

8. Balya açıcı veya karıştırıcıdan gelen elyaf 

9. Kesik elyaf balyaları 

 

Taraklama, lif balyalarından başlayan mekanik bir işlemdir. Bu lifler 'açılır' ve 

harmanlandıktan sonra hava yolu ile karta taşınır. Daha sonra, dönen bir tambur veya kart teli (dişli 

ince şeritler) ile kaplanmış bir dizi tambur olan bir tarak makinesi tarafından bir ağ haline getirilirler. 

Kartların kesin konfigürasyonu, elyafın tipine ve üretilecek temel ağırlığa bağlı olacaktır. Ağ, liflerin 

çoğunun makine yönünde döşendiği yerde paralel olarak döşenebilir veya bunlar rastgele olabilir. 

Tipik paralel serilmiş taranmış ağlar, makine yönünde iyi gerilme mukavemeti, düşük uzama ve 

düşük yırtılma mukavemeti ve çapraz yönde bunun tersi ile sonuçlanır.(www.EDANA) 

 

4.Nonwoman tabakalarının bağlanmasında bunlardan uygun bir teknik belirlenecek: 

 

 

(www.derstekstil) 
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5.Maske performans özellikleri: 

 

(Türk Standartları Enstütisü ,Mayıs 2020) 

İnvitro sitotoksite testlerinede bakılacaktır: 

In Vitro Sitotoksisite Testleri 

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 10993-5 standardı, tıbbi cihazların 

in vitro sitotoksisitesini değerlendirmek için gereklilikler ve test yöntemleri sunmaktadır. Bu test 

yöntemleri, doğrudan veya difüzyon yoluyla bir cihaz veya bir cihazın ekstraktları ile temas halinde 

olan kültürlenmiş hücrelerin inkübasyonunu belirtmektedir. Bu yöntemler, uygun biyolojik 

parametreler kullanılarak memeli hücrelerinin in vitro biyolojik tepkisini tespit etmek için 

tasarlanmıştır. Ülkemizde bu standart Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla 

yayınlanmıştır: EN ISO 10993-5 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi - Bölüm 5: Vücut dışı 

(ın vitro) sitotoksisite deneyleri. In vitro sitotoksisite testleri yüksek uygulanabilirliğe sahiptir ve 

geniş bir cihaz ve malzeme yelpazesinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

yüzden tek bir test sunmak yerine, ISO 10993 standrdının bu bölmünde, test için bir şema 

tanımlanmaktır. Kararların alınmasında birkaç adımdan oluşan bir süreç izlenmektedir. Bu şekilde 

en uygun test yöntemi seçilmektedir. 

ISO 10993-5 standardında üç test kategorisi listelenmektedir: özüt testi, doğrudan temas testi ve 

dolaylı temas testi. Bu test yöntemlerinden birinin veya birkaçının seçilmesi, değerlendirilecek 

numunenin yapısına, potansiyel kullanım yerine ve kullanımın doğasına bağlı olmaktadır. Bu seçim 

daha sonra, test edilecek örneklerin hazırlanmasının ayrıntılarını, kültürlenmiş hücrelerin 

hazırlanışını ve hücrelerin örneklere veya bunların ekstraktlarına maruz kalma şeklini 

belirlemektedir. 
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Maruz kalma süresinin sona erdiğinde, sitotoksik etkinin varlığı ve kapsamı değerlendirilmektedir. 

ISO 10993 standardının bu bölümünün amacı, değerlendirme türü seçimini açık bırakmaktır. Böyle 

bir strateji, in vitro biyolojik testleri savunan araştırmacıların yaklaşımını yansıtan bir dizi test 

sunmaktadır. 

Sitotoksisite belirlemede kullanılan çok sayıda yöntem ve ölçülen son noktalar şu şekilde 

gruplanmaktadır: 

• Morfolojik yollarla hücre hasarının değerlendirilmesi 

• Hücre hasarının ölçümleri 

• Hücre büyümesinin ölçümleri 

• Hücresel metabolizmanın belli yönlerinin ölçümleri 

Bu dört grubun her birinde sonuç üretmenin birkaç yolu bulunmaktadır.(www.TÜR-CERT) 

6.Maske yapımı: Covid _19 kapsamında açıklanan yeni maske standartına (Türk Standartları 

Enstitüsü Mayıs 2020 )uygun olarak yapılacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalarda çeşitli tarımsal biyokütle kaynaklarından selüloz elde edilmiş ancak 

çalışmaların devamı niteliğinde bu ürün değerlendirilememiş ,kumaş ve maske eldesinde 

kullanılmamıştır .Ayrıca  ham selüloz elde etme metotlarının hepsi incelenerek  en verimli olanı 

tespit ederek kısa sürede az maliyet, en az kimyasalla kabuğun antimikrobiyal kalitesini bozmadan 

selüloz eldesi çalışılmıştır. Buna alternatif olarak(B planı) taze kabuklar çıktığındada onlardanda lif 

çekimi ile lifler  fiziksel olarak elde edilip bundan da ham selüloz eldesi çalışılabilir. Sadece selüloz 

eldesi ile kalmayıp araştırılıp fıstık kabuk selüloz kalitesine en uygun metot olduğuna karar 

verdiğimiz yaş çekim yöntemi(B planı) ve özellikle elektrospin  yöntemi denenerek kumaş eldesi 

hedeflenmiş.Çağın teknolojisi olması,uygulanabilirliği ,düşük maliyeti ve hızlı sonuç vermesi ile 

Elektrospin yönteminin böyle bir çalışmada kullanılarak  atık kabuklardan elde edilen selülozun 

kumaş ve sonrasında maskeye çevrilmesi tamamen özgün ve yenilikçi yönüdür .F-TIR  ve uygun 

sitotoksite testleri eklenerek kumaş kalitesinin hesaplanmasına   kadar düşünülmüş  diğer yapılmış 

tüm projelerden farklı hale getirmiştir.. Yapacağımız farklı  kumaş elde çalışmalarının ardından   

bunlar,maskelere dönüşecek, kontrol grupları ile kıyaslanacak ve literatüre katkı 

sağlayacaktır.Çalışma dahada ilerletilip değişik bitkisel selülotik liflerle ,fıstık kabuğu lifleri 

karıştırılıp yeni kumaşlar elde edilip bunlarda kumaş ve maskeye dönüştürülebilir. 

   Sürdürülebilirliğe ,ülke ekonomisine katkısı göz ardı edimemesi gerekli noktalardır. 

Ayrıca bu çalışma  diğer tarımsal atıklardan elde edilen selüloz hammaddelerinede uygulanabilecek 

ve bu sayede farklı bilimsel araştırmalara imkan sağlayacaktır. 

 

http://www.tür-cert/
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz her yönüyle özgün ve uygulanabilirdir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziantep 

fıstık fabrikalarının ,kumaş fabrikalarının,maske fabrikalarını en yoğun olduğu şehirdir..Seçtiğimiz 

yöntemler yenilikçi, son teknolojik, bir o kadar ekonomiktir. 

        Başka bir açıdan bakıldığında sadece fıstık kabuğu değil tüm tarımsal atık liflere uygulanabilir 

ve bu sayede çok sayıda bilimsel araştırmaya ışık tutar.Bu yönü projenin  özgün ve 

uygulanabilirliğini bir kere daha önem kazanmaktadır. 

       Proje zaman çizelgesinde de belirtildiği üzere uygulanacak tüm yöntemler 

üniversitelerden,sanayi kuruluşlarından bilimsel ve uygulanabilirlik açısından araştırılıp,doğru bir 

şekilde tespit edilmiş olup; ne zaman, nerede yapılacak, ne kadara çıkacak  hepsi hesaplanmıştır. 

Yaklaşık  20-30 gün içinde prototipimiz hazır hale gelecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kırmızı kabuktan kimyasallarla selüloz eldesi: 1 gram 26 TL 

Kırmızı kabuktan lif çekimi ile selüloz eldesi(Bplan): 1 gram 33 TL 

Selülozun yaş çekimle elyafa dönüşmesiyle elde edilen bir adet maske 

maliyeti(B planı) 

4,5 TL 

Selülozun elektrospinle elyafa dönüşmesiyle elde edilen bir adet maske 

maliyeti: 

0,40 TL 

Standart yöntemlerle elde edilen bir adet maske maliyeti 0,2 TL 

F-TIR testi: 100 TL 

Maske performans testleri: 1000 TL 

 

 

Bir adet maske maliyeti hesaplanırken kullanılan yöntem ,kimyasallar,giderler,testler hepsi 

dahil edilerek birim fiyat çıkarılmıştır.Selülozun elyaf haline getirilmesi yönteminin metrekaresi ile 

bir maskeye gidecek ebatın metrekaresi çarpılıp,yöntemin birim fiyatı  belirlenir.Bunun üzerine 1 

metrekare kumaşa kaç gr madde gittiği belirlenip bunun bir maskenin metrekaresi ile çarpımı 

hesaplanır.maskeye kaç gr gidecekse belirlenir ve buda 1 gr selülozu elde ederken harcadığımız 

maliyetle çarpılır! Maske fiyatı açığa çıkar. 
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 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fıstık 

kabuğundan 
kimyasalla 

polimer 
eldesi 

  + +             

Fıstık 
kabuğundan 
lif çekimiyle 

polimer 
eldesi(B) 

     + +          

F-TIR 
Testi 

      +          

Yaş çekimle 
selüloz 

elyafı elde 
etme, 

taraklama, 
bağlama(B) 

       +         

Elektro 
spinle 

selüloz elde 
etme 

       +         

Maske 
performans 

testleri 
        +        

Maske 
üretimi 

         +       

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ekonomik , bilimsel,sağlık  açısından bakıldığında hedef kitle tüm dünya,ülkemiz insanı.Ülkemizi 

ve şehrimizi kalkındırmayı hedefleyen birçok çalışma alanı,;tekstil,gıda sanayi ,sağlık 

sektörü,üniversiteler,araştırma araştırma  kuruluşları. 
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9. Riskler 

RİSKLER YÜKSEK ORTA DÜŞÜK 

Performansa uygun olmaması   + 

Selülozun yaş çekime uygun olmaması(B planı)   + 

Selüloz polimerinin lif çekimiyle elde 

edilememesi.(B planı) 

  + 

Hesaplanan maliyetten yüksek maliyetli çıkması.   + 

Elekrospinde selüloza uygun kimyasal bulunmaması   + 

Maskenin  diğer maskelere göre maliyetinin artması  +  

    

10. Proje Ekibi:Danışman:Şule Kozanoğlu 

Adı, Soyadı Projedeki Görevi Okulu Projeyle İlgili Sorumlulukları 

Umut Kozanoğlu Proje Kontrolcüsü GKV Özel Fen 
Lisesi 

Proje ilerleyişini gözden geçirme. 
Destek bağlantıları sağlama 
Maliyet kontrolleri yapma 
Uygulama süreçlerinde yer alma 

Tolga Tiryaki Proje Tasarımcısı GKV Özel Fen 
Lisesi 

Uygulama süreçlerinde yer alma 
Detaylı araştırmalar gerçekleştirme 
Risk faktörlerine çözümler üretme 
Proje tasarımı yürütme 

Berke Şekeroğlu Proje Yöneticisi GKV Özel Fen 
Lisesi 

Proje aşamaları belirleme 
Proje süreci planlama ve yönetme 
Görev dağılımında bulunma 
Uygulama süreçlerinde yer alma 
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