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1. Proje Özeti 

 

Amacımız, belirlediğimiz dört temel solüsyon olan sığla yağı, kolloidal gümüş suyu, çam 

terebentin yağı ve balık kemiği kolajen suyundan oluşturduğumuz 15 kombinasyon ile kontrol 

grubunda yara bakımı için kullandığımız serum fizyolojik sıvısının toplumda sıkça karşımıza 

çıkan yanık yaralarından ısıl yaralar üzerindeki iyileşme sürecine ve etkisine bakmaktır. İlk 

önce kontrollü deney çalışmasında model organizmamız olan Eisenia foetida solucanları 

üreticiden alınarak laboratuvar ortamına getirilmiştir. Kütleleri 0,67-0,45 gram, boyları ise 8-5 

cm arasında değişen 15 deney grubu ve 1 kontrol grubu, her grupta 5 tekrar olmak üzere 80 

solucan seçilmiştir. Sonrasında solucanların klitellumdan sonraki 5.segmentten yanık yaraları 

açılmıştır. Yanık yarası açıldıktan ve fotoğrafları çekildikten sonra solucanlar hayat 

ünitelerine konulup yanık yaralarının üzerine 1 damla olacak şekilde pastör pipeti ile 

hazırlanan solüsyonlar damlatılmıştır. Bu işlem 12 saatte bir tekrar edilmiştir ve solüsyonlar 

verilmeden önce fotoğrafları Nikon D7000 fotoğraf makinası ile çekilmiş daha sonra yanık 

alanları ImageJ programı yardımıyla hesaplamalar yapılarak elde edilen sonuçlar verilere 

dökülmüştür. 10 günlük yapılan kontrollü deney çalışmasında yara birimlerinin azalmasına 

bakıldığında yüzdelik olarak yaptığımız hesaplamalara göre en öne çıkan kombinasyonlar 

sırasıyla 1.kombinasyon S.Y. (%19,13) 12.kombinasyon S.Y.+Ç.T.Y.+B.K. (%19,09) 

3.kombinasyon Ç.T.Y. (%18,08) en az yara iyileşmesinin görüldüğü 14.kombinasyon 

K.G.S.+Ç.T.Y.+B.K. (%4,47) olmuştur. Yara iyileşme sürecinde en erken artış 

15.Kombinasyonda (S.Y.+K.G.S.+Ç.T.Y.+B.K.) 3.günde en geç artış ise kontrol grubunda 

8.günde başlamıştır. Geri kalan kombinasyonlarda artış 4-7. günlerde gerçekleşmiştir. pH 

değeri 5,66 olan 8.kombinasyon’un K.G.S.+Ç.T.Y. iyileştirme oranı 0,80 olması ile diğer 

kombinasyonlardan ve kontrol grubundan fazladır. Genel olarak bakıldığında ise sığla yağı ile 

çam terebentin yağının yanık yaralarında ısıl yara tedavisi üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 1. “Tutar (Aktaran: Türüt, 2018) E. fetida’nın anatomik yapısı.” 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Yaptığımız araştırmalar sonucu en sık karşılaşılan yanık yaralanma tipinin, ateş ve alev gibi 

kuru ısı kaynaklarından doğrudan ya da dolaylı olarak temas sonucu oluşan ısıl yaralanmalar 

olduğunu gördük. Bizde bu konuda çalışma yapabilir miyiz diye düşündük. Model organizma 

olarak kırmızı Kaliforniya solucanını (E.foetida) belirledik. Bu doğrultuda amacımız sığla 

yağı, çam terebentin yağı, kolloidal gümüş suyu ve balık kemiği kolajen suyunu kullanarak 

oluşturduğumuz kombinasyonlara göre Eisenia foetida üzerinde açılan yanık yarasının temas 

yüzeyinin iyileşme alanını ImageJ programı kullanarak tespit etmek ve iyileşme sürecini takip 

ederek belirlemektir. 

 

 

3. Çözüm 

 

Yanık yarasında iyileştirici etkisi olabileceğini düşündüğümüz Anadolu (L. orientalis) sığla 

yağı ve çam terebentin (Pinus terebenthinae) yağının özellikle yapısal özelliğinden kaynaklı 

olarak antimikrobiyal etkisinin olması bunun yanında ciltte kan toplayıcı, haricen ağrı kesici 

özelliğinin bulunması önemlidir. Bununla birlikte balık kemiği atıklarını kullanarak elde 

ettiğimiz kolajen suyunun biyouyumluluk açısından mükemmel bir materyal olması ve aynı 

zamanda doğrudan hücreye bağlanabilme özelliğinin yüksek düzeyde bulunması (Kula, 

2020),  kolloidal gümüş suyunun ise fungus, bakteri, virüs ve diğer tek hücreli patojenlere 

uygulandığında onların oksijen metabolizmalarını bozarak kısa sürede ölmelerine sebep 

olması bizim çalışmamızda ısıl kaynaklı yanık yaralarında bu malzemeleri kullanmamızda 

belirleyici olmuştur. (Kılınç, Sürengil, 2015) Bu bilgiler ışığında Eisenia foetida üzerinde 

oluşturduğumuz yanık yarasına solüsyonlarımızın inflamasyon sürecinde iyileştirici etkisini 

gözlemleyerek ortaya koymaktır. Proje çalışmamız üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci 

aşamada sığla yağı, çam terebentin yağının temini, kolloidal gümüş suyu, balık kemik 

suyunun hazırlanması ile kombinasyonların ve dozajlamanın oluşturulması, ikinci aşamada 

ise kırmızı Kaliforniya solucanlarının üreticiden alınması, üzerinde yanık yarası açılması, 

üçüncü aşamada kombinasyonlara göre belirlenen günlük dozajlama miktarının kontrollü 

deney çalışmasındaki tüm gruplara uygulanarak yanık yaralarının fotoğraflandırılması ve 

ImageJ programı yardımı ile yanık alanlarının hesaplanarak iyileşme sürecinin tespit 

edilmesidir. 

 

4. Yöntem 

4.1. Malzemelerin Temini ve Hazırlanması 

4.1.1. Sığla Yağı ve Çam Terebentin Yağının Temini 

Bitkisel ürünler satan, ilimizdeki bir firmadan 50ml’lik cam şişelerde ambalajlanmış halde 

satışa sunulan aynı marka sığla ve çam terebentin yağı alınarak kontrollü deney çalışmasında 

kullanılmıştır. Söz konusu uçucu yağlar literatür taraması ve geleneksel tıpta kullanımları 

temelinde seçilmiştir. Kullanılan yağların saflık derecesi %98’den daha fazladır. 
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4.1.2. Balık Kemiğinin Temini 

Semt pazarındaki balıkçıların fileto olarak hazırladıkları ve çöpe atılacak olan etinden 

ayrılmamış balık kemikleri taze olarak temin edilmiş ve soğuk şartlarda laboratuvara 

taşınmıştır. Daha sonra etli balık kemikleri hemen soğuk musluk suyu ile yıkanarak 

temizlenmiş ve kemiklerdeki etler ve diğer kalıntılar ayıklanmıştır. Ayıklanmış balık 

kemikleri musluk suyu ile yıkandıktan ve süzüldükten sonra tekrar saf su ile yıkanmış, 

işlenene ve kullanılana kadar -20°C’de dondurucuda tutulmuştur. 

 

4.1.3. Balık Kemiği Kolajen Suyunun Hazırlanması 

Kolajen suyunun hazırlanması için balık kemikleri çözülme ve ekstraksiyon için 4°C’de bir 

gece buzdolabında bırakılmıştır. Ardından çözünmüş balık kemikleri saf su ile yıkanmıştır. 

194,40 gram kütlesinde balık kemikleri bir kabın içine alınıp üzerine pH değeri (3,22) en 

düşük olan 600 mililitre beyaz sirke ilave edilerek orta sıcaklıktaki ocakta kaynama 

başladıktan sonra 30 dakika kaynatılmıştır. Oda sıcaklığında 15 dakika soğumaya bırakılmış 

ve ardından sık dokulu tülbent yardımıyla 4 defa süzülmüştür. Tekrar balık kemiklerinden 

elde edilen kolajen su, filtre kağıdı kullanılarak ikinci bir süzme işlemine tabi tutularak 

partiküllerinden ayrılmıştır. Bu işlem sonucunda da 120 mililitre sıvı elde edilmiştir. 

     Tablo 1. Sirkelerin pH değerleri 

 

 

 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi en düşük pH değeri 3,22 ile beyaz sirkede ölçülmüştür ve çözücü 

olarak beyaz sirke tercih edilmiştir. 

 
     Şekil 2. Balık kemiğinin temizlenmiş hali        Şekil 3. Balık kemiğinin tartılması 

 

 
Elma Sirkesi Üzüm Sirkesi Beyaz Sirke 

pH Değeri 3,56 3,52 3,22 
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4.1.4. Kolloidal Gümüş Suyunun Hazırlanması 

Laboratuarda öncelikle saf suyun derişim değeri Knmaster TE-200 marka cihaz ile 

ölçülmüştür. Ardından çeşme suyunun ppm değerini ölçülerek karşılaştırma yapılmıştır. (Saf 

Su: 0,002 ppm, Çeşme Suyu: 0,143 ppm). Daha sonra iki litre hacmindeki beherglasa 2 litre 

saf su ilave edilmiştir. Birbirlerine değmeyecek şekilde 15 cm uzunluğunda 3 mm 

genişliğinde iki adet gümüş elektrot(%99,9 saflıkta), krokodil kablo ve 10V güç kaynağı 

kullanılarak oluşturulan elektroliz düzeneği ile gümüş iyonlarının su içerisine karışması 

sağlanmıştır. 24 saatlik elektroliz sonucunda vakumlu sistem ile süzülerek 13 ppm değerinde 

kolloidal gümüş suyu elde edilmiştir. Elde edilen kolloidal gümüş suyu ışık almaması için 

koyu renkli cam şişede muhafaza altına alınmıştır. 

 

Şekil 4.Kolloidal gümüş suyunun hazırlanması 

 

4.1.5. Eisenia foetida (Kırmızı Kaliforniya Solucanı) Temini 

İlimizdeki Vermiland Firmasından deney çalışmasının başlamasından 1 gün önce 2 kasa 

solucan alınarak laboratuarımıza getirilmiş ve asidik olmayan meyve kabukları ile beslenerek 

karanlık bir ortamda bekletilmiştir. 

 

Şekil 5.Eisenia foetida türü solucanlar 

4.2 Kontrollü Deney Çalışmasında İzlenecek Basamaklar 

4.2.1. Etiketlerin Hazırlanması 

Bir Word belgesinde tablo kullanılarak her kombinasyon ve tekrarları için etiketler 

hazırlanmıştır. Daha sonra özdeş deney kapları, pastör pipetleri, cam şişeler ve kapakları için 

etiketler çıkartılıp yapıştırılmıştır. 
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4.2.2 Kombinasyonların ve Dozajlamanın Hazırlanması 

Yaraların tedavisinde 4 çeşit solüsyon kullandık. Tabloda solüsyonlar şu şekilde 

kodlanmıştır.   

S.Y = Sığla Yağı K.G.S = Kolloidal Gümüş Suyu Ç.T.Y = Çam Terebentin Yağı  

B.K = Balık Kemik Suyu 

Kombinasyonların hesaplanmasında              formülü kullanılmıştır. Bu formüle göre en 

fazla 15 kombinasyon elde edilebilir. 

Dozajlama ise şu şekilde oluşturulmuştur: Belirlenen tekli, ikili, üçlü ve dörtlü 

kombinasyonlarda her bir solüsyon için ayrı ayrı tabloda belirttiğimiz miktarlarda pastör 

pipeti ile damla sayıları sayılarak etiketlendirdiğimiz özdeş cam kavanozlara solüsyonlar 

konulmuş, gün ışığı almayacak şekilde karanlık ortamda bekletilmiştir ve deney çalışması 

süresince muhafaza şartları sabit tutulmuştur. Hazırlanan solüsyonlar kullanılanım anına 

kadar 4°C’ de cam şişelerde saklanmıştır. 

1 ml = Pastör pipetiyle 20 damladır. 

 

Tablo 2. Kombinasyonları ve Dozajlamaları Gösteren Tablo 

 

 

               Malzemeler 

 

Kombinasyonlar 

Sığla Yağı Kolloidal Gümüş Suyu Çam Terebentin Yağı Balık Kemiği 

Dozajlama(pastör pipeti ile damla sayısı) 

1.Kombinasyon 

(S.Y)  

X 

620 
               

2.Kombinasyon 

(K.G.S)  
    

X 

620 
           

3.Kombinasyon 

(Ç.T.Y)  
        

X 

620 
       

4.Kombinasyon 

(B.K)  
            

X 

620 
   

5.Kombinasyon 

(S.Y+K.G.S)  
 

X 

310 
   

X 

310 
          

6.Kombinasyon 

(S.Y+Ç.T.Y)  
 

X 

310 
       

X 

310 
      

7.Kombinasyon 

(S.Y+B.K)  
 

X 

310 
           

X 

310 
  

8.Kombinasyon 

(K.G.S+Ç.T.Y)  
     

X 

310 
   

X 

310 
      

9.Kombinasyon 

(K.G.S+B.K)  
     

X 

310 
       

X 

310 
  

10.Kombinasyon 

(Ç.T.Y+B.K)  
         

X 

310 
   

X 

310 
  

11.Kombinasyon 

(S.Y+K.G.S+Ç.T.Y) 
  

X 

207 
   

X 

207 
   

X 

207 
     

12.Kombinasyon 

(S.Y+Ç.T.Y+B.K)  
  

X 

207 
       

X 

207 
   

X 

207 
 

13.Kombinasyon 

(S.Y+K.G.S+B.K) 
  

X 

207 
   

X 

207 
       

X 

207 
 

14.Kombinasyon 

(K.G.S+Ç.T.Y+B.K)  
      

X 

207 
   

X 

207 
   

X 

207 
 

15.Kombinasyon 

(S.Y+K.G.S+Ç.T.Y+B.K) 
   

X 

155 
   

X 

155 
   

X 

155 
   

X 

155 

2ⁿ-1 
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Şekil 6.Şişelere doldurulmuş kombinasyonlar 

 

4.2.2. Özdeş Deney Kaplarının Alınması ve Solucanların Yaşam Alanlarının 

Hazırlanması 

12cm uzunluğunda 11cm eninde üzeri kapalı kaplar temin edilmiştir. Üzerlerine etiketleri 

yapıştırıp kırmızı Kaliforniya (Eisenia foetida) solucanların hava alabilmesi için 5 delik 

açılmıştır. Kabın altına 8,5cm eninde 9cm uzunluğunda filtre kağıdı yerleştirilip nemli 

kalması için su ile ıslatılmıştır.  Yiyecek olarak asidik olmayan meyve kabukları kurutularak 2 

günde bir olacak şekilde solucanların beslenmeleri sağlanmıştır. Toprak altındaki yaşam 

alanları simüle edildiği için gece gündüz hava almalarını engellemeyecek şekilde tüm 

grupların üzerleri siyah bir kumaş ile kapatılmıştır. 
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4.2.3. Solucanların Belirlenmesi ve Ölçülmesi 

Vermiland firmasından alınan kırmızı Kaliforniya solucanları, 24 saat boyunca ortama 

adapte olmaları için bekletilmiştir ve sonrasında kontrollü deney çalışmasında kullanacağımız 

solucanların kütleleri, uzunluğu ve çapları ölçülerek 3 grup (büyük, orta, küçük) 

oluşturulmuştur. Solucanlar kütlelerine, boy uzunluklarına ve çaplarına dikkat edilerek eşit 

olacak şekilde tüm kontrol ve deney gruplarındaki yaşam alanlarına dağıtılmıştır. 

 

Tablo 3. Kırmızı Kaliforniya (Eisenia foetida) Solucanlarının Kontrollü Deney Çalışması İçin 

Hazırlanması 

 

4.2.4 Kombinasyonların pH Değerinin Ölçülmesi 

Mettler Toledo markalı pH ölçer ile tüm kombinasyonların pH değerleri ayrı ayrı 

ölçülmüştür. Toprağın pH değeri ölçülürken 2 gram toprak, 20 milimetre saf su içerisinde 

çözdürülmüş ve ardından filtre kağıdı ile süzülerek ölçüm yapılmıştır. 

 

 
 

Şekil 7.Kombinasasyonlar ile serum fizyolojik sıvısının pH değerinin ölçülmesi 

Tüm Gruplardaki Kontrollü Deney Çalışması Tekrar Sayıları 

Tekrar Sayıları 1.Tekrar 2.Tekrar 3.Tekrar 4.Tekrar 5.Tekrar 

Tüm Deney 

Grupları 

E.foetida 

Büyüklükleri 

Büyük Orta Küçük Orta Küçük 

Solucanların (Eisenia foetida)  Büyüklükleri 

                 Büyüklük 

Ölçü Birimleri 
Büyük Orta Küçük 

Çapı (mm) 5 4 3 

Uzunluğu (cm) 8 6 5 

Kütlesi (g) 0,67 0,54 0,45 

Toplam Solucan 

Sayısı 
16 32 32 
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Tablo 4. pH Değerleri 

 

                               pH Değeri 

Kombinasyonlar 
pH 

                               pH Değeri 

Kombinasyonlar 
pH 

1. Kombinasyon 

(S.Y) 
6,45 

9. Kombinasyon 

(K.G.S + B.K) 
4,58 

2. Kombinasyon 

(K.G.S) 
6,81 

10. Kombinasyon 

(Ç.T.Y + B.K) 
4,35 

3. Kombinasyon 

(Ç.T.Y) 
5,30 

11. Kombinasyon 

(S.Y + K.G.S + Ç.T.Y) 
5,39 

4. Kombinasyon 

(B.K) 
4,58 

12. Kombinasyon 

(S.Y + K.G.S + B.K) 
4,76 

5. Kombinasyon 

(S.Y + K.G.S) 
6,72 

13. Kombinasyon 

(S.Y + Ç.T.Y + B.K) 
4,55 

6.Kombinasyon 

(S.Y + Ç.T.Y) 4,68 

14. Kombinasyon 

(K.G.S + Ç.T.Y + B.K) 

 

4,57 

7. Kombinasyon 

(S.Y + B.K) 4,83 

15. Kombinasyon 

(S.Y + K.G.S + Ç.T.Y + B.K) 

 

4,49 

8. Kombinasyon 

(K.G.S + Ç.T.Y) 
5,66 

Kontrol Grubu (Serum Fizyolojik) 

 
7,55 

Solucanların Yaşam Alanlarındaki Toprağın pH Değeri 
7,52 

 

4.3. Kontrollü Deney Çalışmasının Yapılması 

 

4.3.1. Solucanları Yaşam Alanlarına Almak 

Büyük, orta ve küçük olacak şekilde gruplandırdığımız solucanları her deney grubuna eşit 

olacak şekilde daha önceden hazırladığımız hayat ünitelerine yerleştirdik, filtre kağıdını 

nemlendirip deney kaplarına aynı miktarda toprak ve asidik olmayan meyve kabukları 

eklenmiştir. 

 
Şekil 8. Kontrollü deney çalışmasında solucanların hazırlanmış yaşam ortamları 
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4.3.2. Solucanlarda Yanık Yarası Açılması 

Her solucan sırayla deney kaplarından çıkartılıp bir petri kabında yanık yarası açılmıştır. 

Yanık yarası açmak için kullandığımız spatülün 1,5 santimetre ve 1 milimetre kalınlığında 

arka kısmını ispirto ocağının üzerinde 40- 60 saniye arası tutulup 60°C – 80°C spatülün arka 

kısmı, solucanlardaki klitellumdan sonraki 3. segmentin üzerine 2-3 saniye tutularak yanık 

yarası açılmıştır.  

 
Şekil 9 .Yanık yarası açılırken ve açıldıktan sonra Eisenia foetida solucanı 

 

4.3.3. E.foetida Solucanlarına Kombinasyonlara Göre Belirlenen Dozların 

Damlatılması 

Yanık yarası açıldıktan ve fotoğrafları çekildikten sonra solucanları hayat ünitelerine koyup 

yanık yaralarının üzerine tüm kombinasyonlarda 5 tekrarlı olmak üzere 1 damla olacak 

şekilde pastör pipeti ile hazırlanan solüsyonlar damlatılmıştır. Bu işlem 12 saatte bir tekrar 

edilmiştir ve solüsyonlar verilmeden önce fotoğrafları çekilmiştir. Kontrol grubunda yara 

bakımı için serum fizyolojik suyu kullanılmıştır. Kontrollü deney çalışmasında kırmızı 

Kaliforniya solucanlarında oluşturduğumuz yanık yaralarının üzerine hazırladığımız 

solüsyonlardan günlük olarak 2 damla verilmiştir.  

 

Şekil 10.Yanık yarısı açılmış olan solucana solüsyonların damlatılması 
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4.3.4 Deney Grupları ve Kontrol Grubunun Fotoğraflanması 

Proje çalışmasında 15 farklı deney grubu, 1 kontrol grubu ve her grubun 5 tekrarı vardır. 

Tüm gruplar tripota 20 cm yükseklikten yerleştirilen Nikon D7000 marka fotoğraf makinesi 

ile aynı görüş alanı ve aynı açıdan fotoğraflanmıştır. 

4.3.5 Ölçümlerin Alınması 

Nikon D7000 fotoğraf makinesi ile tüm gruplar ayrı ayrı fotoğraflanmıştır. Daha sonra 

ImageJ programı yardımıyla hesaplamalar yapılarak elde edilen sonuçlar verilere 

dökülmüştür. 

4.3.6 ImageJ Programının Kullanılması 

Şekil 8’deki ImageJ programı ekran panelinden File>Open>Ölçüm Yapılacak Fotoğraf  

açılır, açılan fotoğraflar aynı pixele ayarlanır, fotoğrafta ölçüm yapılacak alan Freehand 

selections ile seçilir ve ekran panelinde Analyze>Measure ile seçilen alan hesaplanır. 

Hesaplama değeri olarak Mean değeri kullanılır. 

 

Şekil 11. ImageJ Programı Ekran Paneli       

 

Şekil 12. Eisenia foetida’nın yanık alanının birim bazında (mean) ölçülmesi ve sonuçlar 

penceresi 
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4.3.7 Elde Edilen Sonuçlar İle Kombinasyonların Karşılaştırılması 

Kombinasyonlara göre günlük olarak hesaplanan ortalama değer üzerinden yara alanları bir 

önceki günden çıkarılarak yara iyileşme oranları bulunmuştur. Daha sonrasında bulunan 

iyileşme oranlarının ortalamaları hesaplanarak karşılaştırılmıştır.  

 

Şekil 13. Kombinasyonların Günlük Ortalama İyileşme Oranları ile Solüsyonların İyileştirici 

Etkilerinin Karşılaştırılması 

 

Eisenia foetida solucanlarının üzerindeki ısıl yanık yaraların deneyin başlangıcında ve 

bitişinde ölçülüp kıyaslanmıştır. 

 

Şekil 14. Kontrol ve deney gruplarının solucanlarda yanık yarasının açıldığı ilk gün ile 

deneyin bitiş gününde yara birimleri 
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Şekil 15. Kontrol grubunun 1.tekrarı ile 11.kombinasyonun (S.Y. + K.G.S. + Ç.T.Y.) 

3.tekrarının yara birimlerinin ölçümü  

  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yaptığımız literatür araştırmalarında sığla yağının antiseptik ve parazit öldürücü etkisinin 

bulunduğu, bileşimindeki β-Caryophyllene’ nin ağrı kesici özelliğinin olduğu,  çam terebentin 

yağının ise güçlü antimikrobiyal etkisinin yanı sıra ağrı kesici olarak kullanıldığı, kolloidal 

gümüş suyunun özellikle yanık yaralanmalarında bakterilerin yayılarak oluşturduğu zararlı 

etkiyi (invazif) öldürmekte altın standart kabul edildiği, balık kemiklerindan elde ettiğimiz 

solüsyonun kolajen bakımından zengin olması, kolajenin; aynı zamanda biyouyumluluk 

açısından mükemmel bir materyal olması ve doğrudan hücreye bağlanabilme özelliğinin 

yüksek düzeyde bulunması proje çalışmamızda özellikle halk arasında en sık görülen alev 

yanıklarında bu bileşenlerin tedavi amaçlı kullanılabilirliğini araştırmak için ana 

materyallerimiz olmuştur. Bu bilgiler ışığında Eisenia foetida üzerinde oluşturduğumuz yanık 

yarasına solüsyonlarımızın inflamasyon sürecinde iyileştirici etkisini gözlemleyerek ortaya 

koymaktır. 

Ana solüsyonlarımızdan olan sığla yağı ile çam terebentin yağını bitkisel ürünler satan 

firmalardan, kolloidal gümüş suyunun eczanelerden ya da laboratuvarlarda kolayca 

yapılabilmesi ve balık kemik kolajen suyunun evde rahatlıkla hazırlanabilmesi ürünlerin 

kolayca temini adına yararlı olmuş, 2 ve 3.derece yanıkların bakımında alternatif sunmuştur. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Solüsyonlarımızı belirledikten ve solucanları temin ettikten sonra yaşam ortamlarını 

hazırlayarak 10 gün boyunca laboratuvarda beklettik, her gün yara bakımları için solüsyonları 

damlatılmış ve 2 günde bir asidik olmayan meyve kabukları verilerek beslenmeleri 

sağlanmıştır. Yaptığımız deneyin sonucunda kombinasyonlarımızın yanık yara bakımında en 

etkili solüsyon tespit edilmiştir ve buna göre solüsyonun seri üretimi rahatlıkla 

yapılabilmektedir. 
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En sık karşılaşılan yanık yaralanma tipi ısıl yaralanmalardır. Eisenia foetida türü 

solucanlarda kontrollü deney çalışması yapılarak sığla yağı, kolloidal gümüş suyu, çam 

terebentin yağı ve balık kemiğinin kolajen suyu ile kombinasyonlar (birli, ikili, üçlü, dörtlü) 

oluşturuldu, kontrol grubunda ise yara bakımı için serum fizyolojik sıvısı kullanıldı. 

Yaptığımız bu çalışmada elde edilen sonuçları ve bu sonuçlar doğrultusunda yaptığımız 

çıkarımları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.  

 10 günlük yapılan kontrollü deney çalışmasında yara birimlerinin azalmasına bakıldığında 

yüzdelik olarak yaptığımız hesaplamalara göre en öne çıkan kombinasyonlar sırasıyla 

1.kombinasyon S.Y. (%19,13) 12.kombinasyon S.Y.+Ç.T.Y.+B.K. (%19,09) 

3.kombinasyon Ç.T.Y. (%18,08) en az yara iyileşmesinin görüldüğü 14.kombinasyon 

K.G.S.+Ç.T.Y.+B.K. (%4,47) olmuştur. Buradan hareketle sığla yağı ve çam terebentin 

yağının diğer solüsyonlara göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

 Günlük iyileşme oranlarına bakıldığında ise en yüksek sonuçlar 8.kombinasyon 

K.G.S.+Ç.T.Y. (0,80), 1.kombinasyon S.Y. (0,67), 11.kombinasyon S.Y.+K.G.S.+Ç.T.Y. 

(0,64) en düşük sonucu 2.kombinasyon’da K.G.S. (0,30) görülmüştür. Buna göre kolloidal 

gümüş suyu kendi başına yanık yarasının iyileşmesinde olumsuz sonuç yaratırken diğer 

solüsyonlar ile etkileştiğinde yaranın iyileşmesinde etkili olmuştur. 

 Literatür taramasında karşılaştığımız yanık tedavisinde kullanılan kremlerin pH 

değerlerinin ortalama 5.5-6 arasında olduğunu gördük. Kullandığımız solüsyonların pH 

değerleri ile iyileşme oranlarını karşılaştırmak istedik ve elde edilen sonuçlara bakıldığında 

pH değeri 5,66 olan 8.kombinasyon’un K.G.S.+Ç.T.Y. iyileştirme oranı 0,80 olması ile 

diğer kombinasyonlardan ve kontrol grubundan fazladır. pH değeri en yüksek olan yara 

bakımı için kullandığımız serum fizyolojik sıvısının pH değeri 7,55’tir iyileştirme oranı ise 

0,37’dir. pH değeri ile iyileştirme oranı arasındaki bağlantıya bakıldığında pH değeri 5-6 

olan solüsyonların yanık yarasının iyileşme sürecini etkilediği görülmüştür. 

 Yara iyileşme sürecinde en erken artış 15.Kombinasyonda (S.Y.+K.G.S.+Ç.T.Y.+B.K.) 

3.günde en geç artış ise kontrol grubunda 8.günde başlamıştır. Geri kalan 

kombinasyonlarda artış 4-7. günlerde gerçekleşmiştir. 

 İçlerinde sığla yağı ile çam terebentin yağı bulunan kombinasyonların öne çıktığı ve serum 

fizyolojik sıvısının iyileşme oranının geri kaldığı yaptığımız çalışma ile belirlenmiştir. 

Kullandığımız temel solüsyonların günlük iyileştirici etkilerine bakıldığında en öne çıkan 

sığla yağı (4,61) ile çam terebentin yağı (4,57) olduğu gözlemlenmiştir. En düşük etkiye 

sahip serum fizyolojik sıvısının (2,96) olduğu tespit edilmiştir. 

 Genel olarak bakıldığında ise sığla yağı ile çam terebentin yağının yanık yaralarında ısıl 

yara tedavisi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Ürün Maliyet (TL) 

Sığla yağı (50 ml) 99,40 * 2 

Çam Terebentin Yağı (50 ml) 24,90 * 2 

Kolloidal Gümüş Suyu Laboratuvar ortamında hazırladık 

Balık Kemik Kolajen Suyu Atık  kemiklerle hazırladık 

Plastik Kapaklı Kap (50 adet) 47,90 * 2  

Toplam 344,40 



16 

 

 

Tablo 5. Zaman çizelgesi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemiz; ateş, alev gibi ısıl yanık yaralarıyla karşılaşan itfaiyeciler, yemek sektöründe 

çalışanlar, ev kazaları sonucu yanık yarası oluşanlar ve özellikle ısıl yanık yaraları için tedavi 

arayışında bulunan kişiler hedef kitlemizi oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

 

Risk 

Tanımı 

Olasılık 

Puanı 

Risk 

Rengi 

Riskler Önlemler 

Çok 

Düşük 

1 - 2  Solucanların yaşlarının aynı 

olmaması. Solüsyonların 

zarar görmesi, küflenmesi, 

bozulması. 

Her kombinasyon için 5 

farklı solucan üzerinde 

kontrollü deney çalışması 

yapılması. Yaşam 

ortamlarına toprak ilave 

edilmesi, yiyecek olarak 

asidik olmayan meyve 

kabukları ile beslenmesi. 

Solüsyonların buzdolabının 

soğutucu  kısmında 4
o
C 

derecede  muhafaza edilmesi. 

Toprak altındaki yaşam 

alanları simüle edildiği için 

gece gündüz hava almalarını 

engellemeyecek şekilde tüm 

grupların üzerleri siyah bir 

kumaş ile kapatılmıştır. 

 

Düşük 3 - 4  Solucanların yaşam 

ortamlarına adapte 

olmaması, beslenme 

alışkanlıklarında olası 

farklılıklar. 

Orta 5 - 6  Solucanların yaşam 

ortamlarından kaçmaya 

çalışmaları, solüsyonlara 

tepki göstermeleri, 

solüsyonları sürterek 

iyileşmelerini engellemeleri. 

Yüksek 7 - 8  -  

Çok 

Yüksek 

9 - 10  -  

AYLAR 

İşin Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 

Taraması 

  x x x x x x   

Deney 

Çalışması 

       x x x 

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

      x x x x 

Proje 

Raporu 

Yazımı 

       x x x 
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