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              1. Proje Özeti  
Uzun süre yatmak zorunda kalan ve hareket edemeyen engelli bireylerin vücutlarında bası 

yarası denilen yaralar oluşmaktadır. Bu yaraların en önemli sebebi vücudun mekanla temas 

eden noktasında bakteri üremesidir. Bu bakterilerin birçoğu yaygın kullanılan antibiyotiklere 

dahi direnç göstermektedir.  

 Projemizin amacı, atık maddeleri değerlendirerek antibakteriyel, biyouyumlu, nanolif 

içerikli kumaş yapmaktır. Antibakteriyel kumaşlar piyasada bulunmaktadır ancak çok pahalı 

olduğu için her engelli birey ulaşım sağlayamamaktadır.  

 Atık çay posaları yardımıyla PEO çözeltisinde yeşil kimya yöntemiyle nano gümüş 

sentezlendi ve karakterizasyonu UV-VIS ve TEM görüntülerine bakılarak yapıldı. Polimerin 

içinde ortalama 15nm boyutlarında nanogümüşlerin başarıyla sentezlendiği kanıtlandı. 

Karışıma kitosan eklendikten sonra PEO-Kitosan ve Kitosan-PEO/AgNP içeren karışımlardan 

tekstil sektöründe yaygın kullanılan elektro eğirme yöntemi ile nano lif üretildi. Liflerin 

karakterizasyonu SEM görüntüleriyle yapıldı ve liflerin çaplarının ortalama 170nm olduğu 

ölçüldü. Engelli bir bireyin steril kıyafetinden sürüntü alındı ve kıyafet kullanılmaya başlandı. 

Daha sonra 2., 4. ve 6. saatlerde giysinin vücuda temas eden iç yüzeyinden sürüntü alınarak 

bakteri testi yapıldı. Test sonucuna göre başlangıçta bakteri içermeyen giysinin kullanım süresi 

arttıkça bakteri yoğunluğunun arttığı kanıtlandı. Elektro eğirme yöntemiyle üretilen nano 

liflerin her ikisinin de E.coli ve S.aureus bakteriler üzerindeki antibakteriyel özellikleri 

kanılandı. Gümüş içermeyen lifin giysi üzerinde tespit edilen tüm bakterilere etki etmediği, 

nanogümüş içerikli nanolifin ise giyside tespit edilen tüm bakterilere etki ettiği kanıtlandı. 

Ayrıca giysiden elde edilen bakteriler üzerine yaygın kullanılan 13 antibiyotik denendi ve 

penesilin de dahil 3 antibiyotiğe direnç gösterdikleri kanıtlandı. Sonuç olarak atık çay 

posalarıyla biyobozunur ve biyouyumlu polimerlere nanogümüş katkılayarak engelli bireyler 

için giysi yapımında kullanılabilecek antibakteriyel nanolif başarı ile üretilmiştir. Ürünümüzün 

E-39616753-110-210124031 sayısı ile 2021/003707 numaralı evrak ile Türk paten ofisinde patent 

başvurusu yapılmıştır.  

              2. Problem/Sorun: 

 Uzun süre yatan veya hareket kabiliyeti kısıtlı engelli bireylerin en büyük problemi 

vücutlarında oluşan bası yaralarıdır. Oluşmasını engellemek için gereken tedbirler bunların 

tedavisinden daha kolay ve ekonomiktir. Bu nedenle ilk amaç bası yaralarının oluşmasını 

engellemektir. Bunun için ilk önlem yatağa bağımlı engelli bireylerin veya tekerlekli 

sandalyede uzun süre oturmak zorunda kalan engelli bireylerin sık sık pozisyon değiştirmeleri 

çok önemlidir. Ancak bu hastaların vücut ağırlıkları, bakan kişilerin yeterli güçte olmaları ve 

benzeri nedenlerle her zaman mümkün olmamaktadır. En önemli ikinci önlem ise deriyi temiz 

ve kuru tutarak bası yaralarına neden olan bakterilerin oluşmasını engellemektir. Bu sayede 

bakteri oluşumu engellenir ve özellikle et yiyen bakteri oluşumunun önüne geçilmiş olur. 

Bunun içinde antibakteriyel kumaşlar çok önemlidir. Ancak çok pahalı olduğu için her engelli 

birey rahatlıkla bu kumaşlara erişim sağlayamamaktadır Ayrıca antibakteriyel kumaşlar bası 

yaraları oluştuktan sonrada tedavinin hızlı olması için gerekli en önemli koşul olan steril ortamı 

hazırlamaktadır. Engelli bireylerin birçok sorunu vardır ancak özellikle yaşamlarındaki hareket 
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kısıtlılığı nedeniyle toplumda çok göz önünde olmayan yatağa bağımlı engelli bireylerin en 

önemli sorunu olan bası yaralarına çözüm bulamamaları yıllardır süre gelen önemli bir 

problemdir.  

 

https://www.acibademmobil.com.tr/yatak-yarasi-ve-basi-yarasi-nedir/ 

                     3. Çözüm  
 

Sorunları çözmek için kaynağını keşfetmek gerekir. Bası yaralarında genellikle en yaygın 

kullanılan yöntem hastanın iki saatte bir pozisyonunu değiştirmektir. Bu mümkün olmuyorsa 

havalı yatak veya su yatağı kullanarak hastanın aynı bölgesinin hava almadan yatakla temasını 

kesmeye çalışmakta bir diğer yöntemdir. Bunların hepsi yapılsa dahi bası yarılarının oluşumu 

her zaman engellenemez. Çünkü bu yaraların en büyük oluşma nedeni, ıslak ve nemli ciltte 

bakterilerin oluşması ve bunların sebep olduğu yaralardır. Bakterilerin oluşumunu engellemek 

için cildi sürekli temiz ve kuru tutmak gerekir. Ancak yatağa bağımlı engelli bireylerin veya 

uzun süre tekerlekli sandalyede oturan bireylerin bu ortamı sağlamaları çok mümkün 

olmamaktadır. Biz de cilde temas eden kumaşları antibakteriyel yaparak ve o bölgenin steril 

olmasını sağlarsak bası yaralarının oluşmasına elverişli ortamları engellemiş oluruz diye 

düşündük. Bunu yaparken sıfır atık prensibi ile yola çıktık.  Dünya’da selülozdan sonra en fazla 

bulunan biyo polimer olan ve birçok kabuklu deniz canlısının atıklarında bulunan kitin den 

kitosan yaptık. Kitosan kendisi antibakteriyel bir üründür. Ancak steril ortam için daha güçlü 

antibakteriyel etkiye sahip olmamız gerekiyordu. Bunun için ayrıca nano gümüş sentezlemek 

istedik. Nano boyutta gümüş sentezlemek için bir çok kimyasal ve uzun bir proses gereklidir. 

Biz ülkemizde de çok bulunan atık çay posasının ekstraksiyonuna (demleme suyuna) sadece 

gümüş nitrat tuzu (AgNO3) ekleyerek yeşil kimya yöntemi ile nano gümüş sentezledik. Daha 

sonra bu işlemi PEO (Poli Etilen Oksit) polimerinin içinde de  sentezleyerek nano gümüşlerin 

polimer zincirinin arasında oluşmasını sağladık. Bu şekilde polmer içinde atık çayla nano 

gümüş sentezi literatürde öncü bir çalışma olmuştur. Kitosan ile PEO-Ag çözeltilerini karıştırıp, 

tekstil sektöründe de kullanılan elektro eğirme (Elektrospinning) yöntemi ile antibakteriyel 

nano lif ürettik. Üretieln nano lifler ile engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre kıyafetler 

hazırlanabilir. Bu sayede maliyeti düşük antibakteriyel yerli bir kumaş ile soruna çözüm 

üretmeyi amaçladık.  

 

             4. Yöntem 
    4. 1.PEO polimer çözeltisinde yeşil kimya ile nano gümüş sentezi 

https://www.acibademmobil.com.tr/yatak-yarasi-ve-basi-yarasi-nedir/
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  %3’lük PEO (w/v) çözeltisi olacak şekilde 3 gram PEO, 100 ml suda manyetik karıştırıcı 

yardımı ile çözülerek hazırlandı. 5gram kurutulmuş atık çay posası 50 ml 98-100 derece 

sıcaklığındaki su içine koyularak 20 dk demlenmesi sağlandı. Daha sonra çözelti süzülerek atık 

çay ekstraktı elde edildi. PEO çözeltisinden 50 ml alınıp içine 5 ml atık çay ekstraktı, 5 ml 

0.01M AgNO3 çözeltisi eklenerek karanlık ortamda oda koşullarında 300 rpm de 24 saat 

bekletildi (Şekil-1). 

 

   

Şekil-1. POE polimeri içinde yeşil kimya ile nano gümüş sentezi 

 

Akdeniz Üniversitesinde çekilen UV-VIS ve TEM görüntüleri ile gümüş nanopartiküllerin 

karakterizasyonu gerçekleştirildi ve nano gümüşleri başarı ile sentezlediğimiz UV-VIS 

görüntilerindeki 450 nm deki pik ile kanıtladık (Şekil-2).  

 

 
Şekil-2. Nano gümüş partiküllerin UV-VIS sonuçları 

TEM görüntülerinde ise çay ektraktında 12nm olan gümüş boyutları, PEO polimer çözeltisi 

içinde 15nm olduğu ölçülmüştür. Atık çay posalarında nano boyutta gümüş sentezlendiği 

kanıtlanmıştır (Şekil-3). 
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Şekil-3. a. Atık çay estraktında sentezlenen nano gümüş TEM görüntüsü b. Atık çay ekstraktı 

yardımı ile %3’lük PEO (w/v) çözeltisinin içinde sentezlenen nano gümüş 

    4.2.Kitosan-PEO/AgNP karışımının hazırlanması 

  Hacimce %90 lık asetik asit çözeltisi hazırlandı. %4’lük (w/v) olacak şekilde 100 ml asetik 

asit çözeltisinde 4 gram kitosan manyetik karıştırıcı yardımı ile çözüldü. Kitosan:PEO/AgNP 

oranı 3:1 olacak şekilde çözeltilerden alınarak lif çekilecek yeni karışım hazırlandı. İletkenlik 

için katı kitosanın % 1’i oranında NaCl eklendi ve tüm karışım oda koşullarında 24 saat 500 

rpm de karıştırıldı (Şekil-4). 

 

  

Şekil-4. Kitosan-PEO/AgNP karışımının hazırlanması 

4.3.Kitosan-PEO karışımının hazırlanması 

  Hacimce %90 lık asetik asit çözeltisi hazırlandı. %4’lük (w/v) olacak şekilde 100 ml asetik 

asit çözeltisine 4 gram kitosan eklenerek manyetik karıştırıcı yardımı ile çözüldü. PEO polimer 

çözeltisi ise, %3’lük (w/v) olacak şekilde 100 ml suya 3 gram PEO eklenerek manyetik 

karıştırıcı yardımı ile çözüldü. Daha sonra Kitosan:PEO oranı 3:1 olacak şekilde çözeltilerden 

alınarak lif çekilecek yeni karışım hazırlandı. İletkenlik için katı kitosanın % 1’i oranında NaCl 

eklendi ve tüm karışım oda koşullarında 24 saat 500 rpm de karıştırıldı (Şekil-5). 

 

   
Şekil-5. Kitosan-PEO/AgNP karışımının hazırlanması 

4.4.Elektroeğirme yöntemi ile nanolif üretimi 

  Kitosan-PEO/AgNP karışım şekil-4’teki elektro eğirme cihazının şırıngasına yerleştirilerek 

2.5 ml/saat akış hızında 12cm uzaklıkta 30 kW ile lif çekimi gerçekleştirildi (Şekil-6). 
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Şekil-6. Kitosan-PEO/AgNP çözeltisinden nanolif eldesi 

 

Kontrol grubu oluşturmak için Kitosan-PEO karışımından elektro eğirme cihazı ile 2.5 ml/saat 

10 cm 34 kW ile lif çekildi (Şekil-7).                                                                                                                                                                                                                          

      
Şekil-7. Kitosan-PEO çözeltisinden nanolif eldesi 

 

* Kitosan-PEO içeren karışım ile Kitosan-PEO/AgNP içeren karışımlardan elektro eğirme 

yöntemi ile çekilen liflerin SEM görüntüleri Akdeniz Üniversitesinde çeildi (Şekil-8). Liflerin 

çapları Imagej Pro.Plus-6 programı kullanılarak belirlendi ve Kitosan-PEO lifinde ortalama 220 

nm,  Kitosan-PEO/AgNP liflerinde ise ortalama 170 nm olarak ölçüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-8. a. Kitosan-PEO içeren karışım lif SEM görüntüsü b. Kitosan-PEO/AgNP içeren 

karışım lif SEM görüntüsü 

4.5.Kumaş prototipinin yapılması 

Hedeflenen son karışım olan Kitosan-PEO/AgNP içeren çözeltiden elektro eğirme yöntemi ile 

çekilen nanoliflerden prototip bir kumaş üretildi (Şekil-9).    
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Şekil-9. Kitosan-PEO/AgNP çözeltisinden elde edilen prototip nanolif 

 

4.6. Nanolifin antibakeriyel etkisi 

Antibakteriyellik testi için ilk olarak nano gümüş içeren ve içermeyen liflerimize E.coli (gram 

negatif) ve S.aureus (gram pozitif) bakterileri üzerinde özel bir hastanenin mikrobiyoloji 

laboratuvarında test yapıdı ve her iki lifinde antibakteriyel olduğu kanıtlandı.  

Daha sonra yatağa bağımlı bir hastaya iç kısmından sürüntü alınarak temiz bir kıyafet giydirildi (steril). 

2., 4. Ve 6. Saatlerde kıyafetin iç kısmından tene temas eden noktasında sürüntü alındı ve bakteri testine 

gönderildi. Kumaşta kullanmadan önce bakteri yokken, kullanım süresi ile doğru orantılı olarak bakteri 

yoğunluğunun arttığı kanıtlandı (Şekil-10).  

 

 

    
Şekil-10 Kumaştan alınan örneklerin bakteri yoğunluğu 
 

Numunelerde birden fazla bakteri türü tespit edildi. En yoğun iki bakteri üzerinde liflerin anti 

bakteriyel özellikleri karşılaştırıldı. Şekil-11’de 1. ve 2. bakteriye nano gümüş içeren liflerimiz 
antibakteriyel etki gösterdi.   

 

  
Şekil-11 Ürettiğimiz nano gümüş içerikli liflerin engelli hastanın kıyafetlerinden alınan örneklere 
antibakteriyellik etkisi.  

Nano gümüş içermeyen kontrol grubu lifler ise 1. bakteri türüne etki etmezken 2. bakteri türüne etki 

etmiştir (Şekil-12). 
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Şekil-12. Nano gümüş içermeyen kontrol grubu liflerin engelli hastanın kıyafetlerinden alınan 
örneklere antibakteriyellik etkisi. 

 

 Nano gümüş içeren lifimizin etkinlik derecesini kıyaslamak için engelli hastanın kıyafetlerinden alınan 

örneklere yaygın kullanılan 13 tane antibiyotik diskinin antibakteriyellik özelliğine bakıldı. 2. Bakteriye 

tüm antibiyotikler etki ederken 1. bakteriye Fusidik Asit, Klindamisin ve Penisilin etki etmemiştir. 

Yani 1. Bakteri penesiline dahi direncli çıkmıştır (Şekil-13). 

  

 

            5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Yeşil kimya yöntemi hem çevreci hem gereksiz kimyasal kullanımını azalttığı içinçok avantajlı 

bir yöntemdir (Ahluwalia vd., 2018; Li vd., 2016). Ayrıca çay ekstraktında nano gümüş sentezi 

gerçekleştirilmiştir (Moulton vd., 2010). Zienkiewicz vd., 2019’da yaptıkları çalışmada 

kitosana silika katkılamış, PEO ile lif üretmiş ve kimyasal indirgeme yöntemi ile ürettikleri 

nano gümüş solüsyonuna lifleri daldırarak gümüş katkıladıklarını rapor etmişler. Başka bir 

çalışmada ise Kitosan-PEO polimerine gümüş çözeltisi eklenerek UV ile nano gümüş elde 

edilmiştir. (Wang vd., 2014). Bazı çalışmalarda ise nano gümüş partikülleri farklı bir yerde 

sentezlemiş daha sonra polimer içine karıştırılmıştı (Mehmet vd., 2020). Yapılan literatür 

taramasında PEG (Polietilen glikol 6000-8000 g/mol) kullanılarak bilyeli değirmen yardımıyla 

nano gümüş partikül sentezlenmiştir (Jayaramudu vd., 2015). Bizim projemizin yapılan diğer 

çalışmalardan farkı nanopartikülün doğrudan polimer çözeltisinin içinde sentezlenmesidir. 

PEO (600-10000g/mol) polimer çözeltisi içinde yeşil kimya yöntemiyle atık çay posalarından 

elde edilen bitki ekstraktı eklenerek nano gümüş partikülleri sentezlenecektir. Bu sayede nano 

gümüş partikülleri polimer zincirlerinin arasında sentezlenmiş ve yeşil kimya kullanılarak çay 

posası özütünden PEO içinde sentezlenen literatürde öncü bir çalışma olacaktır. 

                   6. Uygulanabilirlik  
 Bulunduğumuz her yerde olan bakterilerin en büyük taşınma yollarından biriside kullandığımız 

tekstil ürünlerindedir. Bu bakterilerin birçoğu antibiyotiklere bile direnç gösterdiği gibi bizlere 
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özellikle de engelli bireylere karşı büyük bir risk oluşturmaktadır. Bizde tekstil ürünlerinde 

oluşan bu bakteri yoğunluğunu minimuma indirgemek hatta belli bir süreye kadar önlemek için 

yaptığımız antibakteriyel nanolif içerikli kumaşları engelli bireylerin günlük hayatlarında 

kullandıkları tekstil ürünlerinde uygulamak istedik.  

 Elektroeğirme (Elektrospinning) yöntemi ile nano lif-kumaş üretimi endüstride çok 

yaygın kullanılan bir yöntemdir. Yani nano gümüş içeren polimer çözeltimizi hazırladığımızda 

kumaşlar üretilebilir. Nano gmüşlerin yeşil kimya yöntemi ile gereksiz kimyasal kullanmadan 

açık çay posalarının yardımı ile sentezlenmesi hem atıkları değerlendirmede hem de maliyeti 

düşürmede önemli bir parametre olmuştur.  

                   7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kimyasal Birim fiyatı 

Kitosan (Sigma) 100 gr/192 € 

Asetik Asit (Sigma) 2.5L/120 € 

PEO (Sigma) 500gr /316 € 

AgNO3 (Sigma) 250 gr/883 € 

 

Karışımlar 40 ml Karışım  

PEO+AgNO3                                  8.8 tl/60 ml 1.47 tl/10 ml 

Kitosan+Asetik Asit                    108 tl/100ml 32.4 tl/30 ml 

Enerji-Ulaşım % 25 7 tl 

TOPLAM 40 tl/40 ml 

40 ml çözelti ile 1 m nanolif üretilmektedir. Yani 1 m antibakteriyel kumaş 40 tl’ye 

üretilmektedir. Projemizin deney aşaması bittiği için maddi destek talebinde bulunmamaktayız. 

Piyasa da antibakteriyel kumaşların metresi 11 dolar ile 50 dolar arasında değişmektedir.  

Yapılan tüm çalışmalar takım üyesi Eylül Akca ve Eylül Boz tarafından danışmanları Gülay Demirci 

gözetiminde ortak yapılmıştır.  
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                  8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Yatarak ve hareket etmeden hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan engelli bireyler hedef kitlemizdir. 

Genel anlamda antibakteriyel kumaşların hedef kitlesi sağlık bakanlığı,  medikal sektörü, yatağa bağımlı 

engelli bireyler ve tekerlekli sandalyede uzun süre oturmak zorunda kalan engelli beyler.  

 

                  9. Riskler 

 
 Projeyi hayata geçirirken öncelikle ülkemizde atık yengeç ve karides kabukları 

toplanmıyor.Bunların toplanması için bir tesis oluşturulması gerekmektedir. Şu an endüstride elektro 

eğirme yöntemi ile nano lif üretilmektedir. Yani çözeltimizi hazırladıktan sonra hemen endüstride 

üretime geçilebilir. Yatağa bağımlı engelli bireylerin yerli ve milli antibakteriyel kumaşlara erişim 

sağlanması için belediyelerle iş birliği yapılabilir.  

B planı olarak, antibakteriyel nano gümüş içerikli lifimiz istenilen düzeyde üretimi yapılamazsa 

küçük ebatlarda kumaşlar yapılıp, bası yaralarının iyileşme evresinin hızlanması için kullanılabilir.  

 

 

              10. Kaynaklar  

 
Ahluwalia, V., Elumalai, S., Kumar, V., Kumar, S., ve Sangwan, R. S. (2018). Nano silver particle 

synthesis using Swertia paniculata herbal extract and its antimicrobial activity. Microbial 
pathogenesis, 114, 402-408. 

Ge, L., Li, Q., Wang, M., Ouyang, J., Li, X., ve Xing, M. M. (2014). Nanosilver particles in medical 

applications: synthesis, performance, and toxicity. International journal of nanomedicine, 9, 

2399.  
Jayaramudu, T., Raghavendra, G. M., Varaprasad, K., Reddy, G. V. S., Reddy, A. B., Sudhakar, K., ve 

Sadiku, E. R. (2015). Preparation and characterization of poly(ethylene glycol) stabilized nano 

silver particles by a mechanochemical assisted ball mill process. Journal of Applied Polymer 
Science, 133, (7) 

Li, J., Liu, X., Lu, J., Wang, Y., Li, G., ve Zhao, F. (2016). Anti-bacterial properties of ultrafiltration 

membrane modified by graphene oxide with nano-silver particles. Journal of Colloid and Interface 
Science, 484, 107–115.  

Mehmet, A. T. E. Ş., Yılmaz, E., Bülent, K. A. R., ve Durukan, İ. K. (2020), Synthesis and 

Characterization of Silver Nanoparticles and Coating with Chitosan. Politeknik Dergisi. 

Moulton, M. C., Braydich-stolle, L. K., Nadagouda, M. N., Kunzelman, S., Hussain, S. M., ve Varma, 
R. S. (2010). Synthesis, characterization and biocompatibility of “green” synthesized silver 

nanoparticles using tea polyphenols. Nanoscale, 2(5), 763-770. 

Zienkiewicz-strzałka, M., Deryło-marczewska, A., Skorik, Y. A., Petrova, V. A., Choma, A., ve 
Komaniecka, I. (2019). Silver Nanoparticles on Chitosan/Silica Nanofibers: Characterization and 

Antibacterial Activity. International Journal of Molecular Sciences, 21(1), 166.  

 
 


