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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ihlamur, portakal kabuğu, aloe vera, karadut yaprağı bitkilerinden gümüş nanoparçacık elde 

ederek, bu bitkilerin antibakteriyel etkisini araştırmak, in vitro incelemeler sonucunda öneri 

ürün niteliğinde, bakteri gelişimini engelleyen koruyucu kumaş üretimi projemizde bilimsel 

işlem basamakları uygulanmıştır. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp 

kaydetme, karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme vb.) Dört basamakta gerçekleşen 

projemizin ilk basamağında literatür taraması yapılarak gümüş nanoparçacık üretilebilecek 

bitkiler belirlenmiş ve bitkilerin özütleri soxhlet ekstraksiyon cihazında çıkarılmıştır. İkinci 

basamakta ise bitki özütlerimizden gümüş nanoparçacık elde edilmiş ve ürünlerimizin 

antibakteriyel etkilerine disk difüzyon yöntemi ile bakılmıştır. Üçüncü basamakta ise elde 

ettiğimiz gümüş nanoparçacıklar kumaşa emdirilmiş ve son basamakta ise elde ettiğimiz 

kumaş ürünümüzün ekotoksik etkisini incelemek amacıyla kontrollü deney yöntemi 

uygulanmıştır. Yirmi adet çim tohumunu üç adet özdeş saksıya ekerek, bir saksıyı kontrol 

grubu olarak sadece sulayıp, diğer saksıya ise üretmiş olduğumuz kumaşı malzemesi 

kullanıp, son saksıya ise piyasada satılan steril kumaş malzemesi kullanılarak tohumların 

çimlenmeleri gözlemlenmiştir. Son olarak da kumaşımızın su çekme özelliğini gözlemlemek 

için su çekme testi uygulanmıştır. Sonuç olarak yeşil sentez ile oluşturduğumuz gümüş 

nanoparçacık içeren, antibakteriyel ve ekotoksik etki göstermeyen kumaşımızı üretmiş 

olduk. 

2. Problem/Sorun: 

Nanoteknoloji; maddelerin atomik-moleküler boyutlarının mühendislik kullanılarak 

bilinmeyen özelliklerinin ortaya çıkarılması; fen bilimindeki olayların anlaşılması, kontrol 

ve üretim amacıyla, fonksiyonel materyallerin cihazların ve sistemlerin geliştirilmesi 

olarak tanımlanabilir. (Beykaya ve Çağlar, 2016). Ayrıca moleküler boyutta sistemlerle 

daha büyük sistemleri kontrol etmek ya da moleküler boyutta çalışan çok yüksek oranda 

küçültülmüş makineler yaratma bilimi de denilebilir. Ünlü Nobel ödüllü bilim insanı 

Richard Feynman 1959 yılında minyatürize edilmiş cihazlarla nano yapıların 

ölçülebileceğini ifade ederek nanoteknoloji kavramının temellerini atmıştır (Bilgili, 2014). 

 

          Resim 1: Bazı moleküllerin ve nanoboyuttaki yapılarının ve büyüklüklerinin gösterimi 

(Torlak ve ark. 2016) 

 Nanoteknoloji ismi altında nanopartiküllerin üretiminde fiziksel ve kimyasal alanda farklı 

birçok teknoloji kullanılmaktadır. Bu yollarla yüksek çözünürlüklü, istenilen ebattaki partiküller 

kısa sürede üretilebilmesine rağmen yüksek toksik değerler gösterilmesi, partikül kararlılıklarının 

kötü olması ve kullanılan teknolojilerin yüksek maliyetli olması nedeniyle yeni teknolojilerin 

araştırılması için çalışmalar gerekmektedir. (Beykaya ve Çağlar, 2015). Bu nedenle, özellikle NP 

görüntüleme, doku onarımı, ilaç dağıtımı, dezenfeksiyon ve metal algılama gibi tıbbi birçok 
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uygulamalarda kullanıldığında yeşil kimya nanoteknolojilere entegre edilmeleri son derece önemli 

kabul edilir. (Erci, 2018). 

Bu konuya yönelik araştırmaların başlamasıyla doğada var olan, mükemmel biçimde tasarlanmış 

nano boyutlar içeren maddeler ve canlılar bilim insanlarına Nanoteknoloji alanında yardımcı olmuş, 

canlı yapılardan inorganik maddelerin üretilmesi araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda ise canlı 

yapılardan; toksik madde içeriği az nanopartiküller, çevre dostu yöntemler ile üretilerek Yeşil 

Nanoteknoloji terimini ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Yeşil Nanoteknoloji, insan sağlığına zararı 

olmayan, kolay uygulanabilir özellikte olup ve de atık sorununu minimize eder. Yeşil Nanoteknoloji 

ayrıca Nanoteknoloji sayesinde ortaya çıkmış; araştıran çalışma yöntemleri olarak da tanımlanabilir. 

(Beykaya ve Çağlar,2015). 

Genellikle, bitkisel kaynaklı özütler, hem stabilize edici hem de indirgeyici ajan görevi 

yapmaktadır. Bu nedenle de bitki özütlerinin yeşil sentez mekanizmasında nanopartiküllerin 

oluşumunda etkili oldukları ifade edilir. Çok sayıda bitki türü indirgeyici ajanları doğal olarak 

yapısında bulundurur. Bitki ekstraktlarını kullanılarak nanoparçacıkların sentezi için gerekli işlemler 

daha kolay olmakta ve mikroorganizmaların kullanıldığı yeşil nanoteknolojik yöntemlere veya tüm 

bitkinin kullanılmasına dayalı yöntemlere göre daha düşük maliyetli olmaları en önemli 

avantajlarından biridir. (Iravani, 2011). Bu nedenlerden dolayı bitki ekstraktlarının kullanılması ile 

NP sentezinin gerçekleştirilmesine olan ilgi son yıllarda giderek artmıştır ( Bar ve ark., 2009).Biz 

de bu projeye Nanoteknolojinin bir alt dalı olan Yeşil Nanoteknolojinin bilinirliğinin ve 

uygulanmasının artmasını hedeflemiş bulunmaktayız. Bundan Ihlamur, portakal kabuğu, karadut 

yaprağı ve aloe vera üzerine çalıştık. Çünkü bu bitki özütlerinden hem istediğimiz ürün olan gümüş 

nanopartikülleri elde edilecek, hem de antimikrobiyal özellik gözlemlenecektir (Kaviya ve Ark., 

2011). 

1.2 Gümüş Nanopartiküller: 

Gümüş nanoparçacıklar; yüksek elektrik iletkenliği ve ısı iletkenliği, kimyasal olarak kararlı bir 

yapıya sahip olmaları, yüksek katalitik aktiviteleri ve doğrusal olmayan optik özellikleri gibi 

kendine özgü yapılarından dolayı medikal görüntüleme ve mikroelektronik malzemelerin üretimi 

gibi birçok uygulama ve kullanım alanları mevcuttur. Bunun yanı sıra antimikrobiyal ve antifungal 

aktivitelerinin yüksek olması nedeniyle polimer, sabun, gıda ve tekstil ürünlerinin ticari üretiminde 

kullanılmaktadırlar. Hava, su ve yüzey dezenfeksiyonunda, antimikrobiyal özellikteki AgNP içerikli 

filtreler de kullanılmaktadır.. Çok daha küçük yüzey alanına sahip AgNP’ler; hücre ve çevre için 

daha büyük toksisite potansiyeli taşıdığı bilinmektedir. Sentezlenen AgNP’lerin toksisitesini; 

uygulanan miktar, uygulama süresi ve ortam sıcaklığı gibi birçok faktör de etkileyebilmektedir. 

Bunun yanı sıra DNA hasarına ve kromozomal bozukluklara yol açtığı için AgNP’lerinin toksisite 

özelliğinden kanser tedavisinde yararlanılabilmektedir. (Tran ve ark. 2013; Wei ve ark. 2015; 

Alaqad ve Saleh 2016) 

1.5 Gümüş Nanopartiküllerinin Antimikrobiyal Özellikleri: 

Gümüşün kullanım tarihçesi, Fenikeliler'e kadar uzanmakta olup bu dönemde süt şişelerini 

kaplayarak gümüşü doğal bir biyosit olarak kullananmışlardır. Gümüşün, gram + ve gram - 

bakteriler, mantarlar veya virüsler gibi farklı sınıflardan yaklaşık olarak 650'den fazla 

mikroorganizmaya karşı etkinlik gösteren bir antimikrobiyal ajan olduğu bilinmektedir. Ayurveda 

olarak adlandırılan eski Hint tıp sisteminde, gümüş çok sayıda hastalık için tedavi edici ve iyileştirici 

madde olarak tarif edilmiştir (Ahmed ve ark.,2016). Antimikrobiyal aktiviteye sahip olan metallerin 

içinde, gümüşün en etkili olduğu ve hayvan hücrelerindeki toksik etkisinin ise diğer metallere göre 

en az olduğu belirlenmiştir. Gümüş, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan askerlerin tedavisinde 

yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir ve mikroorganizmaların neden olabileceği 

konteminasyonları önleyebildiği gözlemlenmiştir (Ankanna ve ark.,2011). Gümüş metalinden 

genellikle antimikrobiyal etki yaratmak için gümüş nitrat ( AgNO3) formunda kullanıldığı 

bilinmektedir. Çünkü bu form gümüşün çözünürlüğünün en yüksek olduğu tuzlarından birisi 

olmaktadır. Ancak gümüş nanoparçacıklar kullanıldığında, mikroorganizmaların maruz kalabileceği 
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yüzey alanında çok büyük bir artış meydana geldiği bilinmektedir. Bu da antimikrobiyal etkisinin 

daha da artmasını sağlayacaktır (Erici, F., 2018). 

Eski çağlardan beri insanların en fazla can kaybına sebep olan konularından biri de salgın 

hastalıklardır. Salgın hastalıkların tarihçesi incelendiğinde Dünya nüfusunun çok büyük kısmı salgın 

hastalıklardan dolayı yaşamını yitirmektedir. Geçmişten günümüze salgın hastalıklar incelendiğinde 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bile salgın hastalıklara yer verdiği görülmüştür. 

Seyehatnamesi’nde sıtma, akciğer zarı iltihabı, uyuz gibi hastalıklardan bahsetmiş sürekli gezdiği 

için birçok bulaşıcı hastalığa yakalandığını kendi kaleminden anlatmıştır. Bu sebeple Evliya 

Çelebi’nin Seyehatnamesi’nde bahsettiği hastalıklar dönemin Osmanlı Devleti’nin başlıca salgın 

hastalıklarını içerdiği için çok önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. (Eğnim, K. (2011) 

Aynı zamanda geçmiş yıllarda insanlarda ortalama yaşam beklentisi 25-30 yaş iken, günümüzde 70-

75 yaşa kadar uzamıştır. Bu gelişmeye en önemli sebep ise hijyen standartlarında düzelme, beslenme 

ve enfeksiyon hastalıklarında ölümlerin azalması olmuştur. (Arabacı & Doğru, 2017) Bu bağlamda 

enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasını önleme ve hijyen alanında gelişmelerin artması insan 

sağlığına tartışılmaz bir etki göstermektedir. Günümüzde ise en masum görülen ancak ölüm oranı 

yadsınamayacak kadar çok olan hastalıklardan biri de griptir. Grip influenza virüslerinin sebep 

olduğu bir üst solunum yolları hastalığıdır. Bireylerin yaşam kalitesini düşürüp, önemli oranda 

ölümlere sebep olmaktadır. (Tutar, D. (2004) Bu gibi salgın hastalıklardan korunmak için 

günümüzde hepimizin bildiği bazı önlemler alınmaktadır. Bunlardan bazıları, maske takmak, 

koruyucu eldiven ve/veya kıyafet kullanımı, toplu alanlardan olabildiğince uzak durmak ve kişisel 

temizliğe önem vermek gibi. Ancak bu kullanılan ürünlerin ekotoksik etkileri ikinci plana atılmış 

durumdadır. Hastane atıklarının genellikle işlemden geçmeden depolanması, gelişigüzel bir alana 

yığılması çevremiz için gelecekte çok büyük bir probleme daha sebep olmaktadır. Çünkü bu 

alanlardan enfeksiyon hastalıklarının yerleşim bölgelerine taşınmasına neden olabilir (Toker, G 

(1995) ve bu atıkların doğada yok oluş aşamaları, çevreye verdiği zararlar genellikle ikinci plana 

atılmaktadır. 

Steril koruyucu kıyafet kullanımı geçmişte yalnızca doktorların ve patolojik çalışmalar yapan 

bilim insanlarının tercih ettiği ürünler olmaktadır. Doktorların ve bilim insanlarının tercih ettiği 

koruyucu kıyafetlere ek olarak antibakteriyel etki gösteren bir ürün kullanılması çalışanların can 

güvenliğini arttıracak ve bu ürünlerin doğal ve ülkemizde rahatlıkla yetiştirilebilen bitkilerden elde 

edilmesi de hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de çevreye zarar vermeyecektir.  Bunun 

yanı sıra günümüz şartları incelendiğinde bu steril hatta antibakteriyel özellik gösteren koruyucu 

ürünlerin sadece sağlık sektöründe değil, askeri alanda da kullanılmasının büyük avantaj sağlayacağı 

birçok bilim insanı tarafından desteklenen bir fikir olmuştur. Çünkü savaş esnasında meydana 

gelebilecek enfeksiyon birçok askerin ölümüne sebep olabilmektedir. Aynı zamanda askeri 

üniformaların tatbikat, çalışma ve savaş esnasında değiştirilmesi de pek mümkün olmadığından 

askerlerin üzerinde bu üniformalar bazen günlerce kalmaktadır. Bu durum bakterilerin üremesini 

hızlandırıp olumsuz birçok duruma sebep olmaktadır. Biz de bu gibi problemlere çözüm üretebilmek 

amacıyla çevreye zarar vermeyecek, ülkemizde sıklıkla bulunabilen bitki özütlerini kullanarak 

gümüş nanoparçacık elde edip ürünlerimizin antibakteriyel özellik göstermesini sağlayarak, bu 

sayede piyasada kullanılan koruyucu ürünlerin antibakteriyel özelliğini daha da geliştiren, kullanım 

alanını genişleten ve çevreye zarar vermeyecek bitki özütlerinden gümüş nanoparçacık içeren kumaş 

ürünümüzü oluşturduk. 

 Ihlamur (Tilia Cordata): Tiliacea familyasından haziran- temmuz aylarında beyazımsı-sarı 

renkli çiçeklere sahip ağaçlardır. Yer yüzünde yaklaşık otuz adet ıhlamur türü vardır. Genellikle 

kuzey yarım kürede ılıman bölgelerde yetişir. T. Platyphllos, T. Rubra ve T. Argentea türleri üzerine 

yapılan çalışmalarda antimikrobiyal ve antifungal etkileri olduğu gözlemlenmiştir. (Toker, M. C., 

U., Toker, G., R (1993) Portakal (Citrus sinensis): Rutaceae familyasına ait bir bitkidir. Dünya’da 

en çok yetiştirilen ağaçlardan bir tanesidir. Genellikle tropikal ve subtropikal iklimlerde yetişir. 

Narenciye grubu olarak bilinen bitkilerin uçucu yağları ise çoğunlukla atık olarak düşünülen bu 

meyvelerin kabuk bölgelerinden elde edilir. Yapılan araştırmalar sonucunda da portakal kabuğunun 

yüksek oranda antibakteriyel özellik gösterdiği tespit edilmiştir. (Baba, E. (2018) Aloe Vera (Aloe 

Barbadensis Miller): Çok eski yıllardan beri sıklıkla tedavi amacıyla kullanılan bir bitkidir. 
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Kullanım alanı yaygın tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişir. Aloe vera kullanımının tarihçesi 

incelendiğinde ilk yazılı metin olarak M.Ö 3500’lü yıllarda yazılmış Mısırlara ait papirüslerde 

karşımıza çıkmaktadır. (Christaki, E.V., Florou-Paneri, P.C., (2010) Aynı zamanda aloe vera bitkisi 

sıklıkla kozmetik, eczacılık, besinlerin raf ömrünü arttırıcı etkilerinden dolayı sıklıkla kullanılan bir 

bitkidir. Antibakteriyel, antienflamatuvar, antidiyabetik, antikarsinojenik özellik gösterdiği de 

yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir.  (Kılıç, Şen, Alnakdalı, & Gülşen, 2020) Karadut Yaprağı : 

Karadut meyvesi çoklu meyve (multiple) özellik gösterir ve pek çok meyve türüne göre kendine 

kendine has mayhoş bir tattadır. (Koyuncu F, Vural E (2003) Geçmişten günümüze pek çok alanda 

kullanılan beyaz dut ve karadut bitkilerinin antibakteriyel ve antioksidan özellik gösterdiği de tespit 

edilmiştir. (Ünlüer A (2011) 

Mikroorganizmalar vücutta ve pek çok ortamda bulunabilmekte ve uygun koşullarda hızlı 

bir şekilde çoğalmaktadır. Bakteriler de çoğalmak için yeterli nem, sıcaklık ve besin kaynağına 

ihtiyaç duyarlar. Aktif hareket halinde, vücutta bölgesel sıcaklık artışları söz konusu olduğunda ise 

bakterilerin çoğalmasını hızlandıracak bir unsur olmaktadır. Özellikle hastane kıyafetleri üzerinde 

yapılan antibakteriyel aktivite tayinleri incelendiğinde E.Coli bakterileri üzerinde %50 pamuk-%50 

polyester kumaş kullanıldığında belirli oranda antibakteriyel etki gösterebildiği ancak kumaş 

içeriğinin değiştiğinde antibakteriyel etkisinin de değişkenlik gösterdiği gözlemlenmiştir.( Akaydın 

M, Kalkancı M. (2014) Aynı zamanda günlük kullanılan kıyafetlerde de terleme vücut sıcaklığı artışı 

vb sebeplerde bakteri üremesinin hızlandığı ve bu durumun kötü ter kokusuna sebep olabildiği ve 

insanların bu gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için deodorant benzeri ürünler tercih 

etmesine sebep olmaktadır. Bu deodorantların sık kullanımı da ciddi anlamda hava kirliliğine sebep 

olmakta ve sera etkisinin artmasının nedenleri arasındadır.  

Nanoteknoloji, bilimin en önemli ve aktif alanlarından birisi olarak görülmektedir. Farklı 

boyutlarda ve şekillerde nanopartiküllerin sentezlenmesi için farklı biyolojik, fiziksel ve kimyasal 

yöntemler izlenmektedir. (Sinha SN, Paul D, Halder N, Sengupta D, Patra SK.(2015)  Farklı bitki 

özütleri kullanılarak elde edilen gümüş nanoparçacıkların sterilizasyon ve antibakteriyel aktivitede 

kullanılmasının başarılı sonuçlar verdiği ispatlanmıştır. (Nartop P (2019) 

Literatürde farklı bitkiler kullanılarak yeşil sentez ile gümüş nanoparçacık elde edildiği 

görülmüştür. Bu elde edilen ürünler diş hekimliğinde, yara ve yanıkların iyileşmesinde, 

antibakteriyel özelliklerinin kullanıldığı görülmüştür. Ancak literatür incelendiğinde gümüş 

nanoparçacık içeren kumaşların elde edilme yöntemi, çalışılan bitki çeşitleri açısından farklılıkların 

yanı sıra hem antibakteriyel aktivitelerinin incelendiği hem ekotoksik etkilerinin incelendiği hem de 

su çekme özelliğinin incelendiği bir ürüne rastlanmamıştır. Aynı zamanda litaratürde incelendiğinde 

gümüş nanoparçacık içeren kumaşların hem disk difüzyon hem de AATCC 100 yöntemi ile 

antibakteriyel özelliklerinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

3. Çözüm  

Yaptığımız çalışmada bu probleme yenilikçi ve çevre dostu bir çözüm önerisi getirilmiştir. 

Bu sayede hem nanoteknolojik yöntemlerin çevreye verdiği zararın hem de sentetik 

antibakteriyel yapılı kumaşların çevreye verdiği zararın önüne geçilecektir. Ülkemizdeki 

geniş bitki florası göz önüne alınarak yaptığımız çalışma farklı bitki ve kumaş tipleriyle 

denenerek geliştirilebilir ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlanabilir. 

4. Yöntem 

Projemizde bilimsel işlem basamakları uygulanmıştır. (Kontrollü deney, gözlem yapma, 

verileri toplayıp kaydetme, karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme, iletişim yöntemleri 

kullanılmıştır.) 

      4.1 Ihlamur, Aloe Vera, Portakal ve Karadut Yaprağı Bitkilerinin Özütlerinin 

Çıkarılması  

Bitki Özütlerimiz Soxhlet cihazında çıkarılmış ve özüt çıkarılırken çözücü olarak etanol 
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kullanılmıştır. Soxhlet Ekstraksiyon cihazı ilimiz Bilim Sanat Merkezinden ödünç alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2: Soxhlet Ekstraksiyon Cihazında bitki özütlerinin çıkarılması 

4.2 Ihlamur, Aloe Vera, Portakal ve Karadut Yaprağı Bitkilerinin Özütlerinden 

Gümüş Nanoparçacık Eldesi  

Deneyin ileriki aşamalarında kullanılmak amacıyla oluşturulan gümüş nitrat çözeltisi 

10mM kullanılmak üzere bir balon joje içerisine konulan gümüş nitratın üzerine ultra saf su 

eklenerek iyice çözünme sağlanarak oluşturulmuştur (Bilgili, 2014). 

Nanopartiküllerin sentezini gerçekleştirmek ve gözlemlemek üzere sterilize edilmiş 2 adet 

deney tüpü alınıp, deney reaksiyonları ve kontrol grubu için kullanılmıştır. Her iki tüpte de 1 mM 

olarak hazırlanan AgNO3 çözeltisinden 2.9 mL alınarak deney tüplerine homojen bir şekilde elde 

ettiğimiz bitki özütleri 0.1 mL ve kontrol grubu için ise 0.1 mL hacminde distile edilmiş su 

eklenmiştir. Nanopartikül sentezi için olası bir istenmeyen reaksiyondan kaçınmak üzere karanlık 

ortamda ve oda sıcaklığında yaklaşık 72 saat tutulmuştur. Reaksiyon sonrasında kontrol grubunda 

bulunan deney tüpüne göre meydana gelen renk değişimi fotoğraf ile doğrulanmıştır. UV-Vis 

spektrofotometrede numunelerden elde edilen Absorbans - (λ)Dalga boyu (nm) değerlerini gösteren 

ayrıntılı grafik çizilmiştir (Bilgili, 2014). 

Gümüş Nanoparçacıklarımızın sentezi fito nanoteknolojik yöntem ile elde edilmiştir. Oda 

sıcaklığında bulunan bitki özütlerimizin her birinden 10 ml alınarak 100ml 1nM AgNO3 çözeltisi 

eklenerek manyetik karıştırıcıda 40 dk karıştırılmıştır. 

 Karıştırma işleminin sonucunda renk değişimi gözlemlenmiş ve bu renk değişimi oluşan 

gümüş nanoparçacıklar sebebiyle oluşmuştur. (Oluşan renk değişimleri Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve 

Şekil 5’te gösterilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. : Karadut Yaprağı Özütünün AgNO3 çözeltisi ile 

karıştırılması sonucu renk değişimi 
İlk Deney Tüpü: Karadut Yaprağı Özütü ve AgNO3 

çözeltisinin 40 dk karıştırılması sonucu oluşan renk değişimi 
İkinci Deney Tüpü: Karadut Yaprağı Özütü rengi 
Üçüncü Deney Tüpü (Kontrol): AgNO3 sulu çözeltisi 

Şekil 3 : Ihlamur Özütünün AgNO3 çözeltisi ile 

karıştırılması sonucu renk değişimi 
İlk Deney Tüpü: Ihlamur Özütü ve AgNO3 çözeltisinin 40 

dk karıştırılması sonucu oluşan renk değişimi 
İkinci Deney Tüpü: Ihlamur Özütü rengi 
Üçüncü Deney Tüpü (Kontrol) : AgNO3 sulu çözeltisi 
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Oluşan çözeltiler 10.000 rpm’de yarım saat santrifüjlenerek nanoparçacıkların çöktürülmesi 

sağlanmıştır. En son etüvde 70℃’de 48 saat boyunca bekletilmiş ve oluşan gümüş nanoparçacık 

miktarını belirlemek için hassas terazide ölçüm yapılmıştır 

4.3 Nanopartiküllerin Karakterizasyonu 

Elde edilen gümüş nanopartiküller UV-Vis spektrofotometrede 350-900 nm arasında 

bulunan absorbans değerleri ölçülmüştür. Gümüş nanopartiküller için 400-500 nm arasında pik 

oluşumu gözlemlenmek istenmektedir (Bulut, 2007). 

4.4 Antimikrobiyal  Aktivite Tayini 

Hazırlanan örneklerin antibakteriyel özelliğini belirlemek için ‘Disk difüzyon testi’ yöntemi 

uygulanmıştır. Bu yöntem, antibakteriyel maddenin varlığında besi yeri üzerine ekilmiş olan 

bakterinin üremesinin durduğu alanları(zon) gözlemlemeye dayanmaktadır. İlimiz halk sağlığı 

laboratuvarından temin edilen Escherichia coli ve S. Aureus bakterileri 10ml %0,9 İzotonik solüsyon 

içerisine konulmuş homojenize edildikten sonra içinden 1ml alınıp 10ml %0,9 İzotonik solüsyonla 

seyreltilmiştir. 3 kez tekrarlandıktan sonra (10-3 seyreltme) besi yerine bakteriler konulmuştur. 

 Üzerine bitki özütlerimiz eklenerek agarlı besi yerlerine yerleştirilmiş ve 24 saat 370 de 

bekletilerek bakterilerin üremesi sağlanmış. Bir sonraki gün, son olarak disklerin etrafında bakteri 

üremesinin olmadığı alanların fotoğrafı çekilmiş ve oluşan zon çapları cetvel yardımıyla 

ölçülmüştür. Bu antibakteriyel etki işlemleri okulumuz laboratuvarının gerekli şartları 

taşımadığından ve hastalık bulaşma riski olduğundan İlimiz Bilim Sanat Merkezi okulunda kendi 

malzemelerimiz ile gerçekleştirilmiştir. 

Buna ek olarak elde ettiğimiz koruyucu kumaş ürünlerinin ağız bölgesini de kapatabileceği 

düşünülerek ağız florasından bakteriler çoğaltılmış ve bakterilerin üreme üzerindeki etkisini 

incelemek amacıyla “AATCC 100” test yöntemi uygulanmıştır. (Harımdar, N, Akarslan, F. (2020) 

Bu yöntemde nefes yoluyla alınan ağız florası bakterileri Müeller Hinton Agar üzerine 

yaklaşık 20 dakika konuşulmuş ve petri kabı kapatılarak etüvde 36 derecede iki gün bekletilmiştir. 

Müeller Hinton Agar üzerinde üreyen bakteri örnekleri Mcfarland yardımıyla 0,5 Mcfarland olacak 

şekilde solüsyon oluşturulmuştur. 

Bitki özütlerinden elde ettiğimiz gümüşnanoparçacık, 100 ml saf su içerisinde çözdürülmüş 

ve özdeş kumaşlara emdirilmiştir. Her deney grubunda Şekil 8’de gösterildiği gibi bir kumaş ise 

kontrol grubu olarak bırakılmış ve sadece saf su çözeltisi emdirilmiştir. Her kumaş örneğinden 0 

zaman ve 24 zaman ölçümlerinde kullanılmak üzere 2’şer adet oluşturulmuştur 

 
 

 

 

 

Şekil 4 : Portakal Kabuğu Özütünün AgNO3 çözeltisi ile 

karıştırılması sonucu renk değişimi 
İlk Deney Tüpü (Kontrol): AgNO3 sulu çözeltisi  
İkinci Deney Portakal Kabuğu Özütü rengi 
Üçüncü Deney Tüpü : Portakal Kabuğu Özütü ve AgNO3 

çözeltisinin 40 dk karıştırılması sonucu oluşan renk 

değişimi 

 

Şekil 5 : Aloe Vera Özütünün AgNO3 çözeltisi ile 

karıştırılması sonucu renk değişimi 
İlk Deney Tüpü (Kontrol): AgNO3 sulu çözeltisi  
İkinci Deney Aloe Vera Özütü rengi 
Üçüncü Deney Tüpü1: Aloe Vera Özütü ve AgNO3 

çözeltisinin 40 dk karıştırılması sonucu oluşan renk 

değişimi 
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Şekil 8: 0 Zaman ve 24 Zaman Ölçümleri için Hazırlanan Bakterili Solüsyon Örneklerinin Kumaşlara Emdirilmesi 

Nefesten elde edilen bakteri solüsyonlarından 1’er ml alınıp kumaş örnekleri emecek 

şekilde her maske örneği üzerine ayrı ayrı eklenmiştir. Bakteri emdirilen kumaş örneklerinin O 

zaman ölçümünü gerçekleştirmek için, hemen 100 ml saf su eklenip, 30 saniye çalkalanmış 

bakterilerin sıvıya geçmesi sağlanmıştır. Şekil 9’da gösterildiği gibi bakterilerin geçtiği sıvıların 

içerisine steril disk daldırılarak disk difüzyon yöntemi ile Müeller Hinton Agara bakteri ekimi 

yapılmıştır 

24 saat örnekleri için hazırlanan kumaş örnekleri 36 derecede 24 saat etüvde bekletilmiş ve 

24 saat sonunda etüvden çıkarılan maske örneklerine 100 ml saf su eklenerek bakterilerin sıvıya 

geçmesi gerçekleştirilmiştir. Bakterilerin geçtiği sıvıların içerisine yine aynı şekilde steril disk 

daldırılarak disk difüzyon yöntemi ile Müeller Hinton Agara bakteri ekimi yapılmış ve sonuçlar 

incelenmiştir 

4.5 Gümüş Nanoparçacık İçeren Kumaş Eldesi 

Sentezlediğimiz gümüş nanoparçacıklarımızdan 10g alınarak 100ml su içerisinde 

çözdürülmüş ve bu çözelti %50 polyester-%50 pamuklu ve %100 pamuk kumaşlara emdirilmiş ve 

kumaşların antibakteriyel özellik kazanması sağlanmıştır.  

4.6 Doğal Bileşenler İçeren Antibakteriyel Maskenin Ekotoksik Etkilerinin 

İncelenmesi 

Doğal bileşenler içeren antibakteriyel maskemizin ekotoksik etkilerini incelemek için 

kontrollü deney yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde Şekil 10’de görüldüğü gibi otuzar adet çim 

tohumunu özdeş topraklara bir saksıya piyasada satılan koruyucu kumaş ile, diğer saksıya 

oluşturduğumuz gümüş nanoparçacık içeren kumaş ile ekip bir grubu da kontrol grubu olarak 

bıraktık ve çimlenmelerine bakarak maskemizin ürünümüzün etkilerini gözlemledik 

 

 

 
 

Şekil: Antibakteriyel gümüş nanoparçacık içeren koruyucu kumaşın ekotoksik etkisinin incelenmesi 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

        Dünyanın içinde bulunduğu bu salgın sürecinde antibakteriyel malzeme ve ekipmanların 

kullanımı oldukça yaygınlaşmakla birlikte bu ürünlerin uzun vadede ekolojik dengeyi bozacağını 

söyleyebiliriz. Ancak yaptığımız çalışmada bu probleme yenilikçi ve çevre dostu bir çözüm önerisi 

getirilmiştir. Bu sayede sıklıkla kullanılan nanoteknolojik yöntemlerin çevreye verdiği zararın 

yerine yeşil nanoteknolojik yöntemlerle geçilmiş olacak  hem de sentetik antibakteriyel yapılı 

kumaşların çevreye verdiği zararın önüne geçilecektir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz kolaylıkla uygulanabilirdir. Projemiz için kullandığımız laboratuvar malzemeleri 

kolaylıkla elde edilebilirdir. Aynı zamanda ürünümüzün seri üretime geçildiğinde zaman 

açısından da ekonomik olarak değerlendirilebilir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

AYLAR 

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

Literatür 

Taraması 
X X X X X X X X X  

Arazi 

Çalışması 
    X X X X X X 

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

     X X X X X 

Proje 

Raporu 

Yazımı 

      X X X X 

Projemizin 1 metre kumaş ürün için maliyeti yaklaşık olarak 25 liradır. Standart kumaşlarda bu 

maliyet yaklaşık olarak 22 lira civarıdır. Ancak ürünümüzün doğal olması ekotoksik etkisi 

göstermemesi gibi avantajları göz önüne alındığında bu küçük fiyat farkı gözardı edilebilir 

seviyededir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz başta sağlık ve askeri alanda olmak üzere tüm yaş grubu ve tüm bireyler tarafından 

kullanılabilirdir. 

9. Riskler 

Projemizde başlıca risklerimiz, bireylerin kullandığımız bitkilere karşı alerjik reaksiyon 

göstermesi, ürünlerimizin son kullanma tarihlerinin belirlenmesi gibi riskleri bulunmaktadır. 
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