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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Karanfil, kuşburnu ve ekinezya bitkilerinin antibakteriyel etkisini araştırmak, in vitro 

incelemeler sonucunda öneri ürün niteliğinde, bakteri üremesini ve yaklaşmasını engelleyen 

koruyucu maske projemizde bilimsel işlem basamakları uygulanmıştır. (Kontrollü deney, gözlem 

yapma, verileri toplayı kaydetme, karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme vb.) Dört basamakta 

gerçekleşen projemizin ilk basamağında literatür taraması yapılarak antibakteriyel özellik gösteren 

bitkiler belirlenmiş, ikinci aşamada seçtiğimiz bitkilerin özütleri çıkarılarak antibakteriyel etkilerine 

disk difüzyon yöntemi ile bakılmış, üçüncü basamakta ise bu bitki özütlerimiz ile birlikte Hidrojel 

maskelerimiz oluşturulmuştur. Dördüncü basamakta ise oluşturduğumuz doğal maskelerimizin 

ekotoksik etkisini incelemek amacıyla kontrollü deney yöntemi uygulanmıştır. Otuz adet mercimeği 

özdeş topraklara bir saksıya piyasada satılan bir koruyucu maske ile, diğer saksıya oluşturduğumuz 

doğal maske ile ekip bir grubu da kontrol grubu olarak bıraktık. Son olarak da solunum yolu ile 

bulaşabilen bakterilerin etkisini gözlemlemek için “AATCC 100” yöntemi ile antibakteriyel etkileri 

incelenmiştir. Sonuç olarak seçtiğimiz bitkiler ile doğal, antibakteriyel ve çevreye zararı olmayan 

doğal bileşenler içeren koruyucu maskemizi geliştirdik. 

2. Problem/Sorun: 

Kökeni insanlığın var oluşundan daha eskiye dayanan mikroskobik canlılar, bizlerin düşündüğü 

gibi davetsiz misafirler değillerdir. Bilinçsizce sergilediğimiz davranışlar sonucunda erozyona 

uğrattığımız doğanın intikamını almak için ortaya çıkarlar. (Bingöl, M (2020)  Salgın hastalıklar, 

tarih boyunca insanlık için birçok probleme yol açmıştır. Bu salgın hastalıklar sadece enfekte 

bireyleri değil, tüm toplumu farklı açılardan etkilemiştir. İnsanlar gibi, mikroorganizmalar da 

modernleşmesi sebebiyle eskisinden çok daha etkili, hızlı ve tehlikelidir. (Parıldar, H (2020) 

Pandemi terimi eski Yunancadan gelmektedir. (pan: tüm + demos: insanlar) (Ataç, A, Uçar, M. 

(2006) Savaşlar, nüfus artışı, doğal afetler, çevre kirliliği gibi faktörler pandemilerin oluşmasını 

tetikleyen önemli faktörler arasındadır. ( Parıldar, H (2020)  İnsanlar geçmişteki MERS, ebola, 

sifiliz, SARS, sıtma, kolera, veba ve grip gibi sayısız salgınlar ile mücadele etmiştir ve bu 

mücadelede birçok kayıp vermiştir. Aynı zamanda salgın hastalıklardan dolayı verilen can kayıpları 

insanları o kadar çok etkilemiştir ki o dönemdeki edebi eserleri incelediğimizde bile salgın 

hastalıkların soğuk yüzünü görmek mümkündür. (Öztürk, M (2020) Salgın hastalıklardan korunmak 

için geçmişten günümüze birçok çözüm önerisi ortaya konulmuştur. Örneğin 17. Yüzyılda veba 

hastalarına bakan doktorlar kokulu balmumu kaplı uzun pardösü giyip, kuş benzeri uzun bir gagası 

olan maske takarak kendilerini bu salgından koruyabileceklerini düşünmekteydiler. (Ertuğrul, E 

(2020) Günümüze döndüğümüzde ise yine Dünya’nın en büyük gündemi salgın hastalıklar ve bu 

hastalıklardan korunma yollarıdır. Bu hastalıklardan korunmak için artık hepimizin bildiği ve 

uyguladığı bazı önlemler vardır. Bu önlemlerden en önemlileri kişisel temizliğe dikkat etmek, 
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kalabalık alanlardan uzak durmak, eğer kalabalık alanlarda bulunma durumumuz varsa mutlaka 

maske kullanmak. Ancak salgın hastalıklardan korunmak için kullanılan maskelerin genellikle 

petrol türevli kaynaklardan üretilmesi hem maliyet hem de sağlık açısından çok verimli 

olmamaktadır. (Demir, G, ve arkadaşları (2009)“ Yine de bu koruyucu maskeler salgın hastalıkları 

belirli bir seviyede olsa bulaşma oranını düşürme özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır. Ancak bu 

koruyucu maskelerin ekotoksik etkileri genellikle ikinci planda tutulmaktadır. Hastane atıklarının hiçbir 

işlemden geçmeden depolanması ya da gelişigüzel bir alana yığılması, atılması çevremiz için çok 

büyük bir problem teşkil etmektedir. Çünkü bu alanlardan yayılan tozlar, sızıntı suları, gazlar, 

enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına neden olabileceği gibi birçok tehlikeli kimyasalların etrafa 

bulaşmasına da neden olabilir. Ayrıca bu sahalara gelen sayısız hayvanlar buradaki özellikle bulaşıcı 

etkenlerin (enfeksiyonun) yerleşim bölgelerine taşınmasına neden olabilir. (Tutar, D (2004) Covid 

– 19 salgınında ise Dünya genelinde maske kullanımı uygulaması başlamış ve üretilen maske yeterli 

olmamıştır. Satın alınan kumaş maskeler virüsten korunmak için %100 bir koruma sağlamamakta, 

N95 maskelerin ise yeterli olmadığından dolayı halk tarafından kullanılması değil, sağlık çalışanları 

tarafından kullanılması tavsiye edilmektedir. (Çelebi,Ö (2020). 

3. Çözüm  

Geçmişten günümüze en büyük problemlerinden biri olan salgın hastalıklardan korunmak için 

alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Bu önlemlerden en bilinenleri ise kişisel hijyene dikkat 

etmek, salgın hastalık türlerine göre hapşırma veya öksürme durumlarında kişilerin ağızlarını ve 

burunlarını kapatması, hastalık anında veya hastalıktan korunmak için maske takılması vb gibidir. 

Günümüzde bulaşıcı hastalıklara karşı önlem olarak kullanılan maskelerin petrol türevli 

kaynaklardan üretilmesi hem maliyet hem de sağlık açısından çok olumlu olmamaktadır. Aynı 

zamanda kullanılan maskelerin bakteri ve virüslerin maskeye yaklaşmasını çok yüksek oranda 

engelleyemediği bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda kullanılan koruyucu maskelerin doğada ne kadar 

sürede yok olduğu ile ilgili çalışmaların ve ekotoksik etkilerinin ikinci plana atılmasından dolayı 

ekotoksik etkileri incelenmiş, doğal bileşenler içeren, doğada hızlı bir şekilde çözünebilen 

hidrojellerden yararlanarak ve antibakteriyel özellik gösteren bir koruyucu maske yaparak bu gibi 

problemlere çözüm önerisi oluşturmayı hedefledik 
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4. Yöntem 

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

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

kullanılmıştır.) Dört basamakta gerçekleşen projemizin ilk basamağında literatür taraması yapılarak 

antibakteriyel özellik gösteren bitkiler belirlenmiş, ikinci aşamada seçtiğimiz bitkilerin özütleri 

çıkarılarak antibakteriyel etkilerine disk difüzyon yöntemi ile bakılmış, üçüncü basamakta ise bu 

bitki özütlerimizden maskelerimiz oluşturulmuştur. Dördüncü basamakta ise oluşturduğumuz doğal 

maskelerimizin ekotoksik etkisini incelemek amacıyla kontrollü deney yöntemi uygulanmıştır. Otuz 

adet mercimeği özdeş topraklara bir saksıya piyasada satılan bir koruyucu maske ile, diğer saksıya 

oluşturduğumuz doğal maske ile ekip bir grubu da kontrol grubu olarak bıraktık. Son olarak da doğal 

koruyucu maskemizin solunum sonucunda havaya verdiğimiz su buharı ile etkileşimini araştırmak 

için su çekme testi uyguladık. Sonuç olarak seçtiğimiz bitkiler ile doğal, antibakteriyel ve çevreye 

zararı olmayan doğal bileşenler içeren koruyucu maskemizi geliştirdik 

4.1 Karanfil, Kuşburnu ve Ekinezya Bitkilerinin Özütlerinin Çıkarılarak 

Antibakteriyel Etkilerinin İncelenmesi  

Bitki Özütlerimiz Soxhlet cihazında çıkarılmış ve özüt çıkarılırken etanol kullanılmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Bitki Özütlerimizin Soxhlet Ekstraksiyon Düzeneğinden Çıkarılması 

 

 

4.2 Bitki Özütlerimizin Antibakteriyel Aktivite Tayini Yapılması 

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 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 Şekil 3 de görüldüğü gibi agarlı besi yerlerine yerleştirilmiş ve 

24 saat 370 de bekletilerek bakterilerin üremesi sağlanmış. Bir sonraki gün, son olarak disklerin 
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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 Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında kendi malzemelerimiz ile gerçekleştirilmiştir.  

Buna ek olarak elde ettiğimiz doğal koruyucu maske ürünümüzün ağız bölgesini kapatacağı 

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 hidrojellerimizden özdeş olarak kesilerek . Her deney 

grubunda Şekil 2’de gösterildiği gibi bir hidrojel ise kontrol grubu olarak bırakılmış ve sadece saf 

su çözeltisi emdirilmiştir. Her maske örneğinden 0 zaman ve 24 zaman ölçümlerinde kullanılmak 

üzere 2’şer adet oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: “AATCC 100” Yöntemi için 0 Zaman ve 24 Zaman Ölçümleri için Hazırlanan Bakterili Solüsyon Örneklerinin 

Hidrojellere Emdirilmesi 

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

şekilde her maske örneği üzerine ayrı ayrı eklenmiştir. Bakteri emdirilen hidrojel 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. 
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4.3 Doğal Bileşenler İçeren Antibakteriyel Maskenin Yapılması 

5 çeşit maskelerimiz Tabloda belirtilen oranlarda beherglasa konmuş, Şekilde görüldüğü gibi 

manyetik karıştırıcıda 900C sabit sıcaklıkta 3 saat karıştırılarak çözelti hazırlanmıştır. Hazırlanan 

çözeltiler petri kaplarına konulmuş ve -200C sıcaklıkta 20 saat bekletilip, 4 saat 240C oda 

sıcaklığında çözdürülmüştür. Bu işlem 3 kez tekrarlanmıştır ve hirdojel maskelerimiz Şekil 4’de 

görüldüğü gibi oluşmuştur. Sonuçta her koruyucu maskede %10 PVA, kullanılmıştır.  

 PVA 

(kuru 

toz) 

Saf 

su 

Karanfil Bitki 

Özütü 

Kuşburnu Bitki 

Özütü 

Ekinezya Bitki 

Özütü 

M1 1g 8 ml 1 ml - - 

M2 1g 8 ml - 1 ml - 

M3 1 g 8 ml - - 1 ml 

M4 1g 6 ml 1 ml 1 ml 1 ml 

Kontrol 1g 9 ml - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Hazırlanan hidrojel maskelerin petri kabına dökülmesi 

 

4.4 Doğal Bileşenler İçeren Antibakteriyel Maskenin Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi 

Doğal bileşenler içeren antibakteriyel maskemizin ekotoksik etkilerini incelemek için 

kontrollü deney yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde otuzar adet mercimek tohumunu özdeş 

topraklara bir saksıya piyasada satılan bir koruyucu maske ile, diğer saksıya oluşturduğumuz doğal 

maske ile ekip bir grubu da kontrol grubu olarak bıraktık ve mercimek çimlenmelerine bakarak 

maskemizin ekotoksik etkilerini gözlemledik 
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5. Bulgular 

5.1 Karanfil, Kuşburnu ve Ekinezya Bitkilerinin Özütlerinin Antibakteriyel Etkilerinin 

İncelenmesi  

Tablo ve Şekil incelendiğinde her birinde farklı bir etken madde bulunan bitkilerin 

antibakteriyel etkisi incelendiğinde ise kekik ve lavanta bitkisinde en fazla zon oluşumu 

gözlemlenmiştir. Ancak diğer bitkilerin de (kontrol grubu dahil) üstünde bakteri üremediği kendi 

temas ettiği alanda aktivite gösterdiği gözlenmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Doğal Bileşenler İçeren Antibakteriyel Maskenin Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi 

Tablo incelendiğinde ise doğal bileşenler içeren maskemizin ekotoksik etkisi bulunmadığı 

sonucuna varılmıştır 

 1. Gün Çimlenen 

mercimek sayısı 

5. Günün Sonunda 

Çimlenen mercimek sayısı 

Doğal Bileşenler İçeren Maske - 25 

Piyasada bulunan maske - 18 

Kontrol Grubu - 20 

6. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hepimizin her gün kullandığı maskeler ile ilgili ayrıntılı araştırmaların çoğu bu pandemi 

döneminde ortaya çıkmıştır. Ancak piyasada satılan maskelerin ekotoksik etkileri incelenmemiş, 

renkli maskelerin insan sağlığına olumsuz etkileri incelenmemiş ve içerdiği petrol türevi 

malzemelerden dolayı sürekli kullanımının insan sağlığı için olumlu bir etkisi olmadığı 

bilinmektedir. Biz ise projemizden elde ettiğimiz sonuçlardan faydalanarak karanfil, kuşburnu 

ve ekinezya bitkilerinin antibakteriyel etkilerini incelediğimizde içinde lavanta ve kekik 

bitkisinde belirgin zon oluşumu gözlenmiştir. Yani hazırladığımız maske içerdiği doğal 

antibakteriyel maddelerle bakterilerin bölgeye yaklaşmasını önleyecektir. Aynı zamanda 

piyasada bulunan birçok maske gibi ekotoksik etkisi olmayacak ve doğada kısa sürede yok 

olacağını söyleyebiliyoruz.  

İçerik E. Coli Zon çapı 

Karanfil 2,4cm 

Kuşburnu 1,8 cm 

Ekinezya 2,1cm 

Kontrol grubu 1,2cm 
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7. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Çünkü kullanılan malzemeler hem kolay ulaşılabilir 

hem de üretim aşamasında çok uzun zamanlara ihtiyaç yoktur. Literatür taraması ile bitkiler 

çeşitlendirilebilir. Farklı bölgelerde farklı bitkiler üzerinden de üretim sağlanabilir. 

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti maske başına 50 kuruştur. Piyasada satılan maskeler ile yaklaşık aynı 

fiyata denk gelmektedir. Ancak bizim üretimimizin bireysel olması bu durumu etkilemiş olabilir. 

Seri üretim sayesinde bu maliyet daha da düşebilir. 

 

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Maskelerin günümüz salgınında nasıl ki belirli bir hedef kitlesi yoktur. Bu sebeple projemiz 

belirli bir kitleye değil tüm insanlar tarafından uygulanabilmektedir. 

 

10. Riskler 

Biz ürünümüzü ortaya çıkarırken doğal bitki özütlerinden faydalandığımız için bireylerin bu 

bitkilere alerjisi olma durumu gerçekleşebilir.  

Ürünümüz hidrojellerden yapıldığı için su çekme kapasitesine sahiptir. Aşırı terleme olduğunda 

sık değiştirme gerekebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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