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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Dünya nüfusu ve çevre kirliliğinin hızla artmasıyla beraber son yıllarda 

araştırmacılar çevreye minimum olumsuz etkisi olan hijyenik yeni ürünlerin 

geliştirilmesine odaklanmışlardır. Bu nedenle doğa ve çevre dostu malzemelerin 

kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta ve bu malzemelere yönelik çalışmalar günden güne 

artmaktadır. Özellikle ham madde olarak kullanılacak malzemelerin biyouyumluluk, 

doğa ve çevre dostu bir yapıya sahip olması arzu edilen bir durumdur. Günümüzde 

bakterilere karşı birçok antibiyotik kullanılmaktadır fakat bunların birçoğu 

biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmekte ve sağlığı olumsuz etkileyebilecek 

kimyasallar içerebilmektedirler. 

Projemizin amacı; ülkemizde yetişebilen mavi ladin (Picea pungens Engelm) 

ağacının bahar aylarında yeni çıkan filizlerini korumak amacıyla ürettiği kınların 

patojen bakterilere karşı etkilerini bilimsel yöntemlerle araştırmak ve atık niteliğinde 

olan bu kınlarının ürüne ve üretime dâhil edilebilmesi için bir öneri sunmaktır. Yapılan 

alan yazın çalışmalarında bu bitki ile ilgili birçok araştırma olmasına rağmen filiz 

kınları üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Çalışmamız nicel bir çalışmadır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, 

deneysel yöntem kullanılmıştır. Deneyler laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiş ve 

uzmanlar denetiminde gerekli önlemler alınmıştır. Deneylerde kullanılan mavi ladin 

kınları 2021 yılının mayıs ayında Kars ilinden toplanmış olup Kafkas Üniversitesi 

Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO laboratuvarlarında analizde kullanılmak için ekstrakt 

haline getirilmiştir. Ekstrakt için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılacaktır. Filiz kın 

ekstraktlarının antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi amacıyla 9 farklı tür bakterinin 

standart suşları kullanılmıştır. Kınlardan çıkan ekstrakt standart suşların hepsine 
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kontrollü bir şekilde uygulanmıştır.  

 

Çalışma sonunda; Mavi Ladin kınlarının etanol ekstraktının Staphylococcus 

aureus bakterisine antibiyotik benzeri bir etki oluşturduğu görülmüş olup araştırmamıza 

konu olan diğer bakteriler üzerindeki etkisinin standart değerlerin altında olduğu 

görülmüştür. 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Bakteriler hastanelerde, mutfaklarda, çalışma ortamlarında kısaca hayatımızın 

her alanında bulunurlar. Dolayısıyla zararlı tür bakterilerin üremesini ve gelişimini 

yok eden antibakteriyeller; tekstil, mobilya, kozmetik, ilaç sanayi, boya endüstrisi gibi 

geniş bir kullanım alanına sahiptirler (Gergeroğlu, 2017). Doğal ajanların; kullanımı 

ve atılımı sırasında kimyasal ve sentetik biyosidallere nazaran çok daha az yan etkiye 

neden olduğu bilinmektedir (Maver vd., 2015). 

İnsan ve çevre sağlığı için büyüyen endişeleri gidermek amacıyla gram pozitif ve 

gram negatif bakteri, mantar, algler gibi hastalıklı patojenlerle mücadelede doğal 

antibakteriyel ajanların geliştirilmesi en önemli araştırma alanlarından biri haline 

gelmiştir . Buna ek olarak, dünya nüfusu ve çevre kirliliğinin hızla artmasıyla beraber 

son yıllarda araştırmacılar çevreye minimum olumsuz etkisi olan ve hijyenik yeni 

ürünlerin geliştirilmesine odaklanmaktadırlar. Yan etkileri sebebiyle problem 

oluşturan metal ve kimyasal biyosidaller yerine antibakteriyel ajan olarak bitkisel 

özütlerin kullanıldığı çalışmalar günden güne artmaktadır. (Avcı vd., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Harita 1: Dünyada ladinin anavatanı          Harita 2: Türkiyede ladinin yayılış alanları 

 

 Mavi Ladinler (Picea pungens Engelm) anavatanı Amerika birleşik devletlerinin 

yüksek rakımlı soğuk bölgelerindeki doğal orman alanlarıdır (Harita 1). Mavi ladin  30 

m'ye kadar uzanan ve 1,5 m'ye kadar çaplanabilen 2000-3000 metreler arasında yayılış 

gösteren bir ladin türüdür. Geniş alanlarda mavi ladinler bulunamazlar. Anavatanı 

dışında da en yaygın bulunan ve en sevilen türlerden biridir. Peyzaj çalışmalarında en 

çok rağbet gören ağaçlardandır. Adaptasyon güçleri oldukça yüksektir, kuraklığa, fakir 

topraklara ve kirli şehir havasına dayanıklıdır. En önemli özellikleri yaprakları mavi 

rengidir (Akkemik . 2018). Mavi Ladin (Picea pungens Engelm), anavatanı olan 

Amerika Birleşik Devletlerindeki yetiştiği iklime benzer bir iklimi olan Doğu 

Anadolu’da rahatlıkla yetişebilen bir ağaçtır.  (Harita 2).–45C de bile 

yaşayabilmektedir (Kıraç B. 2011).  
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3. Çözüm 

Yaşam alanlarını ve ortak yüzeyleri temiz tutmak sağlığınız için oldukça önem taşır. 

Dezenfekte veya sterilize ettikten sonra çevrenizdeki yüzeyleri güvenli hale 

getirebilirsiniz. Her iki işlem de dekontaminasyon olarak adlandırılır. 

Dekontaminasyonda amaç, yeterince mikroorganizmayı öldürerek enfeksiyon riskini 

son derece azaltmaktır. Salgın nedeni ile bütün dünyada dezenfektan denilen 

kimyasalların kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu kimyasalların dezavantajı ise içerdikleri 

kimyasallardır. Bu kimyasallar mikropları öldürürken sağlıklı hücrelerimizede zarar 

vermektedir. Bu yüzden doğal mikrop öldürücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Projemizde 

Mavi ladin (Picea pungens Engelm) ağacından doğal antimikrobiyal doğal ürünler elde 

edilmiştir. 

 

4. Yöntem 

Çalışmamız nicel bir çalışmadır. Konu ile ilgili literatür tarama yapılmış, Mavi ladin 

(Picea pungens Engelm)  ile ilgili farklı alanda araştırma yapılmasına rağmen filizlerin 

oluşturduğu kınların etkilerini araştıran herhangi bir yayına rastlanmamıştır.  

Çalışmamız bu kınların antimikrobiyal etkisinin olup olmadığı üzerine odaklanmıştır. 

Çalışmamızda deneysel yöntem kullanılmış, deneyler uzmanlar denetiminde, 

laboratuvar ortamında ve gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilmiş. Deneylerde hiç 

bir ladin ağacına zarar verilmemiştir. Deneylerde kullanılan mavi ladin kınları (Figür 

1) 2021 yılının mayıs ayında Kars ilinden toplanmış olup Kafkas Üniversitesi Atatürk 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Laboratuvarlarında analizde kullanılmak için 

etil alkol ile ekstrakt haline getirilmiştir. Bakteriler için standart besiyeri ve zon 

çaplarını karşılaştırmak amacıyla antibiyotik diski kullanılmıştır. Mavi ladin kınlarının 

ekstraktlarının antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi amacıyla 9 farklı tür 

bakterilerinin standart suşları kullanılmıştır. Mavi ladin kınlarından çıkartılan ekstrakt 

standart suşların hepsine kontrollü bir şekilde uygulanmıştır.Projeye konu olan Mavi 

Ladinden (Picea pungens Engelm)  elde edilen kın ekstraktı literatürde bulunmadığı 

için Türk Patent Enstitüsüne patent başvuru yapılacaktır. 

Deneylerde kullanılmak amacıyla bahar aylarında mavi ladin (Picea pungens 

Engelm) filizlerinden gelişen yeni çıkan filizleri koruyan sarı renkli mavi ladin kınları 

toplanmış ve kurutulmuştur (Figür 1-2). Hazır hale getirilen kınlar, Warning Blenderda 

öğütülerek analizde kullanılmak için hazır hale getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figür 1: Kınların toplanması            Figür 2: Kınlarının ekstraksiyon için kurutulması 
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Besiyeri olarak Mueller Hinton Agar ve Mueller Hinton Broth kullanılmıştır. 

Ayrıca zon çaplarını karşılaştırmak amacıyla Gentamicin 10 µg antibiyotik diski 

kullanılmıştır. 

Kın ekstraktlarının antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, Bacillus 

cereus, Serratia marcescens, bakterilerinin standart suşları kullanılmıştır.  

 

Bütün kimyasal ve çözeltiler analitik saflıktadır. Mavi ladin kınları ince toz 

haline getirilmiş ve tartılmıştır (Figür 3). Bitki çözücü oranı 1:20 olacak şekilde etanol 

ile 50 ºC’de 48 saat çalkalama su banyosunda bekletilmiştir (Figür 3). Süre sonunda 

çözelti Whatman tipi süzgeç kağıdından süzülmüş (Figür 4) ve 50 ºC sıcaklıkta 

çözücüleri uçurulmuş ve ekstrakt elde edilmiştir (Figür 4). Ekstraktlar 1:3 oranında 

distile su ile sulandırılarak kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figür 3: Kınları toz haline getirme ve tartım ve bekletme işlemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figür 4:  Çözeltinin süzülmesi ve ekstrakt haline getirilmesi. 

Antimikrobiyal aktivite agar kuyu difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir (Submuth 

et al. 1987).  Bakteri konsantrasyonu 10
8
 kob/ml, olacak şekilde ayarlanmış ve petri 

kaplarına 100’er µL ekim yapılmıştır (Figür 5). Tüm petri plakları 5-15 dakika süre ile 

oda ısısında kurutulmuştur. Agar üzerinde 5 mm çapında kuyucuklar açılmıştır (Figür 

5). Figür 5’de görüldüğü üzere ekstraktlardan 50 µL aktarılmış ve 24 saat sonra oluşan 

zon çapları ölçülmüştür. Negatif kontrol olarak çözücülerden de ekim yapılarak 

inhibisyon olup olmadığına bakılmıştır. Tüm deneyler üç tekrarlı olarak yapılmıştır. 
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                 Figür 5: Ekim işlemi, kuyucukların açılması ve ekstrat aktarımı. 

Verilerin analizi 

 

Etanol ile hazırlanan mavi ladin (Picea pungens Engelm) kın ekstraktlarının agar 

kuyucuk difüzyon yöntemi ile oluşturduğu inhibisyon zon çapları tablo 1’de 

gösterilmiştir. Ekstraktın petri kaplarında oluşturduğu çap ölçülerek kontrol için 

kullandığımız antibiyotik ile karşılaştırılarak ekstraktın etki gücü ölçülmüştür. 

 

     Tablo1: Tek çözücü ile hazırlanmış mavi ladin kın ekstraktları inhibisyon zon çapları. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                R: Dirençli 

 

Elde edilen ekstraktların Staphylococcus aureus bakterisi üzerine 10 mm bir zon 

çapı oluşturduğu onun dışındaki test bakterileri üzerine antibakteriyel etkinliği 

olmadığını tespit edilmiştir (Figür 6). Figür 6’da görüldüğü gibi kın ekstraktının etkisi 

Test mikroorganizmaları İnhibisyon zonları (mm) 

 
Etanol Ekstraktı Gentamicin 10 µg 

  
 

 

Escherichia coli 
-R -R 

 

Bacillus  subtilis 
-R 24 

 

Bacillus cereus 
-R 36 

 

Pseudomonas aeruginosa 
-R 40 

 

Serratia marcescens 
-R 30 

 

Klebsiella pneumoniae 
-R 30 

 

Pasteurella multocida 
-R 34 

 

Yersinia enterocolitica 
-R 30 

 

Staphylococcus aureus 
10 40 
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antibiyotik kadar geniş bir alan oluşturmasa da antibakteriyel bir etkisinin olduğu yani 

ekstrakt ve antibiyotiğin bulunduğu alanlara bakterinin yaklaşamadığı görülmüştür. 

(Mavi ladin kın ekstraktı E harfi ile gösterilmiştir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figür 6:  Ekstratın S. Aureus üzerindeki etkisi 

 

Figür 7’de hazırladığımız özütün diğer bakteri suşları üzerindeki uzaklaştırma ve 

üremeyi engelleme etkileri, zaman aralıkları itibariyle gözlemlenmiş, fotoğraflanarak 

kayıt altına alınmış ve sıralı olarak sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 7: Zaman aralıklı tekrarlı ölçümler. 
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Projemizden çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz 

1. Mavi ladinin tohumları, yaprakları ve gövdesi ile ilgili  antimikrobiyal çalışmalar 

(Bonikowska 
 
2017) olmasına rağmen filiz kınlarının antimikrobiyal etkisini araştıran 

her hangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

2. Çalışma sonunda; Mavi ladin etanol ekstraktının etkisinin antibiyotik kadar geniş bir 

alan oluşturmadığı ancak , S. Aureus bakterisi üzerine antibakteriyel etkisi olduğu 

görülmüş olup araştırmamıza konu olan diğer bakteriler üzerindeki etkisinin standart 

değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. 

3. Günümüzde pandeminin etkisi ile doğal dezenfektanlara ve mikrop öldürücü maddelere 

olan ihtiyacı artması elde ettiğimiz ürünün önemini arttırmaktadır. 

4. Mavi ladin kınlarından elde edilen antibakteriyel ekstratın antiseptik ve dezenfektan 

olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Özellikle S. Aureus bakterisinin neden olduğu 

rahatsızlıkları gidermede bir etkisinin olabileceği görülmektedir. 

5. Filizler olgunlaşınca onları koruyan kınlar rüzgar etkisiyle bitkiden ayrılmakta ve 

doğaya karışmaktadır. Bu doğal ürünün patojen bakterileri  öldürücü olarak kullanılması 

çevre ve insana da zarar vermemektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çalışma prensibi bakımından özgün olan sistemimiz için patent ve faydalı model 

başvurusunda bulunulacaktır.  İlk incelemeden olumlu yanıt alan başvurumuzda süreç 

devam etmektedir. Ülkemizde yaygın olarak yetişen özellikle kent merkezlerinde 

yoğun şekilde kullanılan mavi ladin (Picea pungens Engelm) ağacının bahar aylarında 

yeni çıkan filizlerini korumak amacıyla ürettiği kınların patojen bakterilere karşı 

etkilerini bilimsel yöntemlerle araştırmak ve atık niteliğinde olan mavi ladin kınlarının 

ürüne ve üretime dâhil edilebilmesi için bir öneri sunmaktır. Mavi ladin(Picea pungens 

Engelm) ile ilgili yapılan çalışmada polenlerinin çimlenmesi (Breygin M, 2020), 

embriyoları (Tao J., 2021) ışık yansımaları (Young, E., 1977) hakkında çalışmalar 

olmasına rağmen bahar aylarında yeni açan filizleri koruyan filiz kınlar hakkında 

literatürde herhangi bir yayına rastlanmamıştır. Bu yüzden projemiz özgün bir 

projedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemizin  elde ettiğimiz ürünü ekstrakt haline getirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bu 

üründe sabun yaparak Türk Patent Enstitüsüne ladin sabunu olarak başvuru yapmayı 

planlamaktayız. Ürettiğimiz sabun son kullanıcıya uygun özelliklerde prototipi 

üretilecektir. Ürettiğimiz ürün talep görürse doğrudan ürünün ticari üretimine 

başlanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wajs-Bonikowska+A&cauthor_id=27735132
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adet Birim fiyat Fiyat 

Formol 5 litre 100 100 

Absolu Alkol 2.5 litre 200 200 

Antibiyotik diski (5’li) 2 adet 150 150 

Pedri kabı (20 li) 1 100 100 

Cam pastör pipeti 1 250 250 

Mueller Hinton Agar 

(Petri) - 10 Adetlik 

Paket 

1 900 1000 

 

  

Toplam 

1800 

TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ellerinizi sık ve uzun süreli yıkamak, özellikle kapalı ve kalabalık yerlerde maske 

takmak ve eviniz dışındaki kişilerle yakın temas etmemek, Covid-19’a yakalanma 

riskini düşürür. Bunun yanında, ortak alanlardaki yüzeyleri temizlemeniz ve 

dezenfekte etmeniz büyük önem taşır. Pandemi bütün dünyayı etkileyen bir durumdur. 

Bütün dünya doğal antimikrobiyal dezenfenktanlara ihtiyaç duyacağı için hedef 

kitlemiz bütün insanlık olacaktır. 

 

9. Riskler 

Proje gerçekleştirilirken patojen bakteriler ile çalışılmaktadır. Bu riskin ortadan 

kaldırılması için laboratuar ortamına uygun steril şartlarda çalışılmıştır.   

10. Kaynaklar  
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