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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

Yara oluşumu genellikle sıyrık, kesik, batma, yanık gibi fiziksel travmalar sonucunda 

görülmektedir. Bunların yanı sıra cilt veya doku bütünlüğünün bozulması genel çerçevede 

damarların, kasların, sinir ağ yapılarının etkilenmesiyle de oluşabilmektedir. Yaralanmalar 

akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. Akut yaralanmalar sonucu hasar görmüş doku 

bütünlüğü belirli zaman aralıklarında aşamalı şekilde düzelebilmektedir. Aksine kronik 

yaralanmalar, doku bütünlüğü sağlanmış olsa dahi iyileşme aşamasının kesintisiz olarak 

devam etmemesinden dolayı iyileşmenin işlevsel ve anatomik açıdan yetersiz olduğu 

yaralanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.[1]  

Ayrıca yara iyileşmesi birçok hücre tipini, çeşitli sitokinleri, büyüme faktörlerini ve 

bunlar arasındaki etkileşimi içeren oldukça karmaşık bir sistemdir. Hücre adezyonu, hücre 

göçü, hücre proliferasyonu, hücre farklılaşması ve apoptozis gibi aşamaları içerir. Sonuç 

olarak yara tamamen epidermis ile kaplanır. Bu karmaşık iyileşme sisteminin doğru 

çalışabilmesi için medikal alanda kullanılan, vücut ile temas eden her malzemenin 

biyouyumlu olması esastır. Çünkü vücut yabancı bir madde ile karşılaştığında immün 

sistem devreye girerek tanımadığı bu malzemeyi vücuttan dışarı atmak için savaşır. Bunun 

sonucunda da malzeme vücut tarafından reddedilir ve iyileşme gerçekleşmez. Hali hazırda 

günümüzde çok sayıda ve birbirinden farklı özellikleri olan birçok yara bakım ürünü 

mevcuttur. Kronik yaralar daha çok geleneksel yöntemlerle tedavi edilirken dikkat edilmesi 

gereken husus kullanılacak materyalin hastaya spesifikliği ve biyouyumlu özellik 

göstermesidir. Bahsi geçen özellikleri materyalin içermemesi halinde yaranın tedavi 

sürecinde uzamaya neden olabilmektedir. Modern tedavi yöntemlerinin ürünleri yara 

iyileşmesinin eksikliklerini tamamlayarak iyileşme sürecini hızlandırmada katkı 

sağlamaktadır. [2] Aynı zamanda çeşitli sebeplerle karşımıza çıkan yara izleri kişilerde 

estetik kaygıya neden olmaktadır. Günümüzdeki sosyal medya algısının insanlar üzerindeki 

etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu kaygı oldukça öne çıkmaktadır. 

Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca geleneksel tıpta bal, propolis, bal mumu, polen, arı sütü 

ve arı zehri gibi arı ürünlerinin hastalıkların tedavisinde kullanıldığı görülmektedir.[3] 

Ülkemiz arı ürünleri açısından oldukça zengin ekolojik kaynaklara sahiptir. Kantaron ise 

alternatif tıpta bitkisel olarak çoğunlukla kullanılan kaynaklar arasında sayılabilmektedir ve 

sağlık üzerinde de olumlu etkilerinin olduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır.[2] Ayva 

çekirdeği içerdiği fenolik bileşikler, organik asitler, serbest aminoasitler ve pektin açısından 

zenginken ayva tohumlarından elde edilen ekstraktların antimikrobiyal aktivitesinin olduğu 

da tespit edilmiştir. Bu bağlamda projemiz, ülkemizde bol bulunan kaynaklar arasında yer 

alan arı ürünlerinin, kantaronun ve atık olarak karşımıza çıkan ayva çekirdeklerinin cilt 

dokusunun bakım ve onarımında kullanılabilecek doğal içerikli yeni bir ürün oluşturulması 

amaçlamaktadır. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Piyasadaki birçok cilt bakım ve onarımda kullanılan krem ve merhemler genellikle 

antimikrobiyal özellik, yara iyileşmesi hızlandırıcı ya da yara izi önleyici gibi yara 

sürecindeki etmenlere tek olarak etki eden ya da bunların ikili kombinasyonları şeklinde 

etki eden ürünlerden oluşmaktadır. Ek olarak, piyasada bu amaçla çok tüketilen ve yan etkisi 
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olmadığı belirtilen ürünler için bile tüketicilerden çeşitli şikayetler olduğu birçok sosyal 

medya ve iletişim araçlarında yer almaktadır. Tüketicilerin ürünlerin kaşıntı, yüzde şişlik, 

nefes darlığı gibi rahatsızlıklar oluşturduğu iddia etmişlerdir.  

Piyasa krem ve merhemlerin dışında yara bakım ve tedavisinde kullanılan farklı ürünler 

de bulunmaktadır. Hali hazırda kullanılan film şeklindeki doğal ya da kimyasal içerikli 

üretilen yara örtü modellerinde, emici özellik olmadığından eksüda birikimine ve 

maserasyona sebep olmaktadır. Bu doğal ya da kimyasal içerikli yara örtülerinin büyük bir 

dezavantajıdır. Bu sebeple sık sık değiştirmek gerekebilir ve bu da mikrobiyal 

kontaminasyon riskini arttırabilmektedir. Bazı yara örtüleri ise hayvan kaynaklı ksenogreft 

materyal ise transplante edilirken hayvanın taşımakta olduğu enfeksiyon etkenlerinin de 

(AIDS, Hepatit B, Hepatit C, vb.) insana aktarılmasına neden olmaktadır [5]. Bu sebeple 

projemizde tamamen doğal olan bal, propolis, kantaron ve ayva çekirdeği ile böyle bir 

problemin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. 

Tüm bu veriler göz önüne alındığında, bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını 

sağlayacak ve yara bakım ve onarım sürecinin tamamına etki edecek yeni ürün geliştirilmesi 

fikri projemizin temelini oluşturmuştur. Bu nedenle projemizde, yaranın mikrobiyal 

kontaminasyonun engelleyecek, iyileşme sürecini hızlandıracak ve estetik açıdan yara izi 

kalma olasılığını en aza indirecek, cilt bariyerinin korunması, genç ve sağlıklı bir cilt 

görünümünün elde edilmesini sağlayacak doğal içerikli yeni bir ürün geliştirilmesi ve 

ticarileştirilmesini hedeflemekteyiz. 

 

 
a) Geliştirilen biyojelin içeriği, b) Yaşlanmış deri üzerine uygulanması, c) Kesik 

yaralarında kollajen fibrillerin doğrusal ilerlemesini sağlayarak yara izi oluşumunu 

önleyen biyojel d) Kronik yaraya uygulanan biyojel 

3. Çözüm  

Yara herhangi bir ajanın fiziksel bir hasar yaratması ile vücutta normal doku bütünlüğün 

bozulmasıdır ayrıca kaza sebebi ile gerçekleşen kesikler, çizikler gibi yaralanmaların yaş 

ilerledikçe iyileşme süreci uzamaktadır. İyileşme sürecinin uzaması enfeksiyon riskini 
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arttırmakta ve aynı zamanda estetik açıdan da problem yaratabilmektedir.[6] Balın 

antibakteriyel aktivite düzeyinin test edildiği çalışmalarda, 10 kez veya daha fazla 

sulandırıldığında bile yaygın olarak enfeksiyona neden olan mikroorganizmaları inhibe 

ettiği belirlenmiştir. Bu sayede dış etkilerden kaynaklı enfeksiyon riskinin azaltılması 

hedeflenmektedir. Sadece yara iyileşmesi değil aynı zamanda cildin yenilenmesi için 

kullanılması hedeflenen propolis üzerinde yapılan çalışmalar, bu maddenin birçok 

antimikrobiyal özellikler taşıdığını, aynı zamanda insan sağlığı için çok önemli ve gerekli 

olan vitaminler, mineraller ve elementler içerdiğini de göstermiştir. B1, B2, C ve E 

vitaminleri bulundurması sayesinde kullanım sonrası cildin beslenmesi, onarımı ve sağlıklı 

bir görünüme kavuşması sağlanacaktır.[7] Bununla birlikte propolisle ilgili yapılan bir 

hayvan deneyinde, deney hayvanlarında yara üzerine propolis uygulamışlar. Propolis 

uygulanan grupta büyüme faktörlerinden sadece fibroblast büyüme fakörü (FGF-2) ve 

vasküler endotelyal büyüme faktöründe (VEGF) artış gözlemlenmiş olup, kollajen tip-1 de 

artış ve MCP-1 düzeyinde azalma da gözlemlenmiştir. Kolajen tip-1 ise cildin eski formunu 

geri kazandıran, yeniden yapılandıran ve bu sayede cildin elastikiyetini, parlaklığını geri 

getiren biyoaktif bir üründür. [4] Dolayısıyla, propolisin yara tedavisinde kullanımı yara 

izlerinde azalmaya neden olmaktadır.   

Kantaron son yıllarda popüler olan bitkilerden birisidir. Yüzyıllardır çoğu hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır. Yapısında bulunan hiperisin, hiperforin, flavonoid gibi 

bileşenler bitkinin antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır. 

Kantaronun ise hücre yenilenmesini destekler, iyileşme sürecini hızlandırır, cildin 

elastikiyet özelliklerini arttırır, nem dengesin koruyarak canlı bir cilt görünümü elde edilir. 

Bu özellikler sayesinde kantaron cilt tedavisi için iyi bir alternatif olmuştur. İnsanlar için 

sivilce izleri, yanık izleri gibi izler ve yaşla birlikte oluşan lekeler sorun oluşturmaktadır.  

Bunların çözümü için kantaron bitkisinin kullanılması estetik görüntü sorununun ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olacaktır.[8]  

Projemizde kullanılacak diğer bir malzeme olan ayva çekirdeğinin ağrı kesici özelliği, 

sivilceleri azaltma etkisi, ciltteki yağ dengesini düzenlemesi, cilt lekelerine karşı etkisi 

vardır. Dolayısıyla ayva çekirdeğinden sadece jel kıvamı için değil hem biyolojik 

özelliklerinden hem de içeriğinde bulundurduğu antioksidan özelliğinden yararlanmak ve 

linoleik asit oksidasyonunu engelleme kapasitesi ile total antioksidan aktivitesinin E 

vitamininden bile daha yüksek olmasından yararlanmayı hedeflemekteyiz.[9]  

4. Yöntem 

Projemizin tamamlanması için laboratuvarda in vitro ve in vivo deneylerin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; 

 

1. Hazırlanacak olan biyojel için kullanılacak materyallerin literatürdeki antimikrobiyal 

aktivitesi doğrultusunda MIC değerleri belirlenmiştir. 

2. Bal, propolis ve kantaron içeren karşımın ayva çekirdeği jeli ile birleştirilerek biyojel 

üretimi gerçekleştirilecektir. Ayva çekirdeği müsilajını izole etmek ve verimin fazla 

olmasını sağlamak için farklı stratejiler kullanılmaktadır. Çoğunlukla araştırmacılar 

tohumları suya batırıp müslin bezi veya santrifüj ile şişmelerini sağlayarak ayva 
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çekirdeği müsilajını elde etmektedir. Ekstraksiyon sıcaklığı, süresi ve izolasyon 

teknikleri müsilaj verimini etkileyen önemli hususlardır. Bundan dolayı literatürde 

ayva çekirdeği izolasyonu için değişken koşulların olduğu görülmektedir.[10] Cam 

erlende su ile temiz ayva tohumları 20:1(v/w) oranında 75℃ de 3 saat karıştırılmıştır. 

Tohumlar daha sonrasında sudan ayırılarak %96’lık ethanol ile üç kez çöktürülerek 

6500 rpm de 15 dakika santrifüjlenmiştir. 

3. Elde edilen jel içerisine bal, propolis ve kantraon MİK değerleri doğrultusunda 

eklenmiştir ve +4°C’de depolanmıştır.  

4. Biyojel üretimi sağlandıktan sonra elde edilen biyojelin yapısal karakterizasyonu 

(Taramalı Elektron Mikroskobu ile üretilen biyojelin yüzey yapısı görüntülenecektir, 

Enerji Dağılımı Spektrometresi ve Yüzey Alanı Ölçümü ve Gözeneklilik Dağılımı) 

belirlenecektir. 

5. Biyobozunurluk Testi gerçekleştirilecektir.  

6. Hücre Kültürü Uygulaması, sentezlenen biyojelin keratinosit hücre hattı kullanılarak 

hücre kültür çalışmaları tabi tutulacaktır. Burada sitotoksik ve genotoksin özellikleri 

belirlenecektir. 

7. Hayvan deneyleri, hayvanlar üzerinde yara oluşturulması canlı için oldukça acı 

dolu bir süreç içerdiğinden hayvan deneyleri kesinlikle yapılmayacaktır.  

8. Gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip ile klinik deneylere geçilmesi planlanmaktadır. 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Geliştirdiğimiz projede en önemli inovatif yönlerden biri içeriğinde doğal ve ülkemiz 

kaynaklarından yararlanılıyor olmasıdır.  
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 Türkiye bal ve propolis üretimi açısından dünyadaki tüm ballı bitki çeşitlerinin %75’i 

bulundurmaktadır.[11] Ayrıca ülkemiz kantaron türleri bakımından merkez konumda 

olup, 89 türün 43’ünü bulundurmaktadır. [12]  

 Bal ve propolis; cildi yeniler bu sayede yara iyileşmesini hızlandırır ve canlı bir 

görünüme kavuşturur. [13,14]  

 Kantaron içeriğinde bulunan amentoflavon madde sayesinde iltihap giderici ve yara 

iyileştirici etkiye sahiptir. Yanıklar ve cilt tahrişine iyi geldiği ayrıca cilt lekeleri için de 

etkili olduğu bilinmektedir.[12]  

 Bu özellikler sayesinde tasarladığımız projemiz yara iyileşmesi, cilt bakımı ve onarımı 

için etkili ve doğal bir ürün olacaktır. 

 Ayrıca ürünümüzü doğal yapan en önemli özelliklerden biri ise jel kıvamı için ayva 

müsilajından yararlanılacak olmasıdır.  

 Hali hazırda kullanılan biyojellerin büyük bir kısmı polimer kullanılarak 

hazırlanmaktadır. [15,16] Ayva çekirdeğinden yararlanılması diğer biyojel malzemelere 

kıyasla büyük bir fark yaratmaktadır. Bu sayede geliştirdiğimiz ürünümüz %99-100 

doğal içeriklerinden oluşmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik 

 Projemiz bal, propolis ve kantaron karışımının ayva müsilajından yararlanılarak jel 

kıvama getirilmesi ile gerçekleşecektir.  

 Projemizin doğal kaynaklı olmasından ve içeriğinde kullanılan ürünlerin hem cilt 

yenileme hem de antimikrobiyal özelliklerinden dolayı ticari açıdan önemli bir ürün 

olacaktır. 

 Ticari ürüne dönüştürülmeden biyojel üretimi, biyojel yapısal karakterizasyonu, 

biyobozunurluk testi, hücre kültürü uygulamaları, antimikrobiyal aktivitenin 

belirlenmesi, klinik deneyler gibi birçok aşamadan geçecektir.  

 Bu aşamaların sorunsuz tamamlanması ve depo stabilitesi ve süresinin 

tamamlanmasında sonra satışa ve kullanıma hazır hale gelecektir.  

 Kullanım sırasında içeriğinde bulundurduğu bal, propolis, kantaron ve ayva çekirdeği 

alerji riskleri dışında herhangi bir risk teşkil etmemektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi 500.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Laboratuvarda 

kullanacağımız malzemeler ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılacaktır. 

Projemizle ilgili ön denemelerimizle herhangi bir yerden destek almadan kendi 

imkânlarımızla gerçekleştirdik. Bununla birlikte ileriki aşamalar için bir takım laboratuvar 

malzemelerine ihtiyacımızı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu malzemeler temin edilmeden in 

vitro analizlerin tamamlanması mümkün değildir. Bu kısım projemizin yaklaşık olarak 

maksimumu 75.000,00 TL gibi bir miktarını oluşturmaktadır.  

Projemizin gerçekleştirilmesi için şu anda gerekli finansman araştırmaları yapılmakta 

olup, gerekli finansman sağlanması ile çalışmanın 24 ay içerisinde tamamlanması 

hedeflenmektedir. Projemizin oluşturulması için ön denemelerimiz ve araştırmalarımız 

yaklaşık 6 ay sürmüştür. Şu anda ise in vitro analizlerin tamamlanması için 6 ay gibi süreye 
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ihtiyaç duyulmaktadır. İn vitro analizler tamamlandıktan in vivo analizler için 12 aylık bir 

süre öngörülmektedir.  

Dolayısıyla iki yılsonunda tahminen projemizin tamamlanması ve patent aşamasına 

gelinmesi arzulanmaktadır. İlk olarak önümüzdeki 6 aylık süreçte projemizle ilgili in vitro 

analizlerin tamamlanması için proje bütçesinin %15’lik kısmının harcanması 

planlanmaktadır. İn vivo kısmında ise proje bütçesinin %75’lik’lik kısmının ve son olarak 

ise klinik deneyler için %10’luk bütçe kullanılarak projenin tamamlanması 

hedeflenmektedir. Piyasada bunu konu ile ilgili bir projeye rastlanılmamıştır, dolayısıyla 

maliyet karşılaştırılması da gerçekleştirilememiştir. 

İş Paketleri – Zaman Çizelgesi 

İş 

Paketi 

No 

İş Paketi Adı 
Kapsadığı 

dönem 
Kimler tarafından yapılacağı 

1 Biyojel üretimi 1-2. ay 

Gülçin ÖZCAN ATEŞ 

Buse YEŞİLIRMAK, 

Gaye Su YİĞİT,  

Zeynep TURNA 

2 
Biyojel Yapısal 

Karakterizasyonu 
2-6. ay 

Gülçin ÖZCAN ATEŞ 

Buse YEŞİLIRMAK, 

Gaye Su YİĞİT,  

Zeynep TURNA 

3 Biyobozunurluk Testi 6-8. ay 

Gülçin ÖZCAN ATEŞ 

Buse YEŞİLIRMAK,  

Gaye Su YİĞİT,  

Zeynep TURNA 

4 Hücre Kültürü Uygulamaları 8-12. ay 

Gülçin ÖZCAN ATEŞ 

Buse YEŞİLIRMAK,  

Gaye Su YİĞİT,  

Zeynep TURNA 

6 Klinik Deneyler 14-24. ay 

Gülçin ÖZCAN ATEŞ 

Buse YEŞİLIRMAK,  

Gaye Su YİĞİT,  

Zeynep TURNA 

ve Klinisyenler 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin hedef kitlesi sadece cildin yenilenmesi için değil aynı zamanda ufak 

yaralanmalar, kesikler ve yanık problemleri yaşayan insanların kullanımı için 

geliştirilmiştir. Yara iyileşmesi sürecinde yaşlanma gibi fizyolojik faktörler önemli rol 

oynamaktadır. İlerleyen yaş ile deride incelme, deriyi besleyen damarlarda azalmalar ve 

sinirsel yapılarda görülen azalmalar yara iyileşmesi sürecini zorlaştırmaktadır. Kollajen 

yapımının azalması, kişilerde kronik rahatsızlıkların varlığı da zorlaştıran etkenler arasında 

yer almaktadır. Tüm bunlara ek olarak son yıllarda tüketicilerin cilt sağlığı ve cilt bakımında 

doğal bileşenler içeren ürünlere yönelimi de artmıştır. Bu sebeple proje hedef kitlesi kadın-

erkek fark etmeksizin her yaş için uygundur. Fakat herhangi bir sorun teşkil etmese bile 

belirli bir yaş altındaki insanlarda cildin kendini daha çabuk tedavi edebilmesinden dolayı 

yara iyileşmesinden çok yanık ve iz tedavileri için kullanılması daha doğru olacaktır.  
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9. Riskler 

Risk-Olasılık Matrisi 

 Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk 

Düşük 

Olasılık 
- - 

Raf ömrünün kısa 

olması 

Orta 

Olasılık 
Malzeme temini 

Alerjik reaksiyona 

neden olması 

Yeterli proje bütçesinin 

temin edilememesi 

Yüksek 

Olasılık 
- 

Depolama stabilite 

sağlanamaması ve raf 

ömrünün kısa olması 

- 

 

B Planı Tablosu 

 Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 
Biyojelin iyileştirme etkisinin istenilen 

düzeyde olmaması 

İstenilen düzeyde iyileştirme etkisi 

belirlenemez ise ek olarak öncelikle ürüne 

bal, propplis ve kantaronun farklı  

konsantrasyonlarını içeren 

formülasyonları denenecektir. Buna 

rağmen istenilen etki elde edilemez ise 

ürüne belirli bir oranda arı zehri eklenmesi 

planlanmaktadır. Arı zehrinin kollajen ve 

elastin üretimini arttırdığı bilinmektedir.  

2 
Depolama stabilite sağlanamaması ve raf 

ömrünün kısa olması 

Bu durmda raf ömrünün ve depolama 

stabiletesinin sağlanması için toksisitesi 

olmayan ya da çok az olan kimyasalllar 

kullanılarak raf ömrünün ve stabilitesinin 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla 

kullanılacak katkı maddelerinin oranının 

%1’i geçmemesi amaçlanmıştır.  
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