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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımına rad-
yasyon denir. İnsanlar doğal radyasyon dışında teknolojinin gelişmesi ile elektromanyetik 
dalgalarla da iç içedir. Bu çalışmada; Aloe vera jeli içeren duvar boyası ve film üreterek, iyo-
nize ve iyonize olmayan radyasyondan korunmada Aloe vera’nın etkisini araştırmak, ülke-
mizde bugüne kadar denenmemiş HEC (Hydroxyethyl cellulose) doğal polimeri kullanarak 
üretilen filmlerin kullanılabileceği alternatif alanlar önermek amaçlanmıştır. Fide halinde iken 
temin edilen bitkiler çoğaltılmış ve yapraklar olgunlaştığında jel elde edilmiştir. Jel duvar bo-
yası ve film üretilmesi için kullanılmıştır. Üretilen duvar boyasının iyonize radyasyondan ko-
ruyuculuk etkisi Polimaster cihazı ile nötron sayımı, HpGe detektörü ile de gama sayımı yapı-
larak analiz edilmiştir. Farklı özelliklerde üretilen filmler kullanılarak iyonize olmayan rad-
yasyonu kalkanlama etkisi ise RF analizi ile belirlenmiştir. Filmlerin su emme kapasiteleri de 
belirlendikten sonra kullanılabilecekleri alternatif ürünlerde araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 
üretilen duvar boyasının iyonize radyasyona karşı koruyucu özelliğinin istenilen boyutta ol-
madığı ancak üretilen filmlerin iyonize olmayan radyasyona karsı kalkanlama özelliğinin 
standartlar ile aynı düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler kullanılarak doğal so-
runlara doğal yollardan çözüm bulunabilir, kimyasallar ve geri dönüşümü zor olan maddeler 
yerine doğal maddeler kullanılarak cam filmler, tül, perde ve diğer koruyucu ürünler üretilebi-
lir. Ayrıca üretilen filmler bitkinin antimikrobiyal ve su tuma özelliğinden dolayı bebek bezi 
üretiminde ve açık yaraların tedavisinde kullanılabilir.  

2.  Problem/Sorun: 
İnsanlar doğal ve yapay kaynaklardan yayılan iyonize radyasyona maruz kalırlar. Teknolojinin 
ilerlemesiyle iyonize olmayan radyasyonla da iç içeyiz. Ancak bu radyasyonlar belirli dozları 
aştığında anında veya bir süre sonra çeşitli rahatsızlıklara yol açmaktadır. Örneğin, meme, 
tiroid, kolon, mide, ovaryum, özofagus, mesane, karaciğer, lenf kanserlerinde  radyasyona 
bağlı artış olduğu saptanmıştır. Ayrıca radyasyonun kalıtsal bozukluklara, sinir ve bağışıklık 
sistemi rahatsızlıklarına,  katarakt, hiperparatiroidizm, mikrosefali, büyüme- gelişme ve zeka 
geriliğine de neden olduğu bilinmektedir (Sugarman ve ark., 2009). Radyasyondan korunmak 
içinde çalışmalar yürütülmekte olup çeşitli metaller ve kimyasal maddeler kullanılarak boya-
lar, gözlükler, ekran koruyucuları, filmler v.b. üretilmektedir (emrkoruma.com). Ancak bu 
malzemeler üretilirken fazla kimyasal madde kullanımı, geri dönüşümleri, çevre kirliği ve 
fazla maliyetli olmaları önemli bir sorundur. Bu sorunlara doğal çözüm bulabilmek için; İn-
sanlar arasında yaygın olan ‘’Bilgisayarın yanına aloe vera konulursa yayılan radyasyondan 
kişi etkilenmez’’ görüşü Doğru mu? Yanlış mı? Aloe vera jeli hangi alanlarda alternatif olarak 
kullanılabilir? Sorularına cevap bulmaya çalışılmıştır. 

3. Çözüm:  
Çalışmada yapılan deney ve analizler sonucunda; aleo vera jeli katılarak üretilen duvar boya-
sının iyon absorbsiyon özelliği az olduğu için iyonize radyasyona karşı korumada pek etkili 
olmadığı tespit edilmiştir. Aloe vera jeli katılarak üretilen filmin iyonize olmayan radyasyona 
karşı kalkanlama özelliğinin standartlara eşdeğer olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle iyonize 
olmayan radyasyondan korunmada A. vera jeli kullanılarak üretilen malzemeler kullanılabilir 
ancak bu malzemeler iyonize radyasyona karşı korumada etkili değildir. İyonize olmayan rad-
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yasyona karşı korumada çeşitli kumaşlar üretilmektedir. Ancak bunlar çok pahalı olup geri 
dönüşümleri de zordur .Çalışmada elde edilen veriler kullanılarak iyonize olmayan radyas-
yondan korunmak ucuz, doğal ve geri dönüştürülebilir cam filmi, tül, kumaş üretilebilir. Bit-
kinin antimikrobiyal, su emici v.b. özelliklerinden yararlanılarak üretilen jeller çocuk bezi ve 
yara bandı/sargısı üretiminde kullanılabilir. Bu materyallerin üretiminde kimyasal antibiyotik 
ve su emiciler kullanılmaktadır. Günümüz problemlerinden antibiyotiklere dirençli bakterilere 
ve deriye zarar veren kimyasal maddelere Aloe vera doğal bir çözüm olarak kullanılabilir. 

4. Yöntem  
4.1.Aloe vera Bitkisinden Jel Elde Edilmesi: Fide halinde alınıp yetiştirilen bitkilerin olgun 
yaprakları seçilerek kesilmiş ve yaprakların yeşil kısımları bıçakla soyularak jel kısmı alın-
mıştır. Plastik kapta toplanan örnekler blander ve mikser yardımı ile iyice parçalanarak jel ha-
line getirilmiştir. 
4.2.Aloe vera Jeli İçeren Boya Üretilmesi: İlimi;zde bulunan fabrikaya danışılarakboya üre-
timinde kullanılan malzemeler ve miktarları ile ilgili bilgi alınmıştır.  Bin kilogramlık olarak 
verilen bilgiler 1 kg’a uyarlanarak deneme yapılmıştır Elde edilen boyalar (aloe veralı ve aloe 
verasız) inşaatların temel maddesi olan kil yapımı bina tuğlalarının boyanmasında kullanıl-
mıştır (Şekil 1A).  
4.3. Üretilen Boyanın İyonize Radyasyondan Koruyuculuk Özelliğinin Araştırılması:İs-
tanbul Teknik Üniversitesinin  Enerji Enstitüsünde yapılan çalışmada gama ve nötron analizi 
olmak üzere iki yöntem uygulanmıştır. Üretilen aloe veralı ve aloe verasız boyalar ile boyan-
mış tuğlalar analizlerde kullanılmıştır. Boyanmış tuğlalar cihaza yerleştirildikten sonra analiz 
başlamış ve gerekli ölçümler alınmıştır. Analizde nötron sayımı  Polimaster cihazı (PM-
1401K) (Şekil 1 B), gama sayımı ise  HpGe detektörü ile yapılmıştır (Şekil 1 C).  

 

Şekil 1: A:Üretilen boya kullanılarak test örneklerinin hazırlanması,  B:Polimaster cihazı ile 
nötron analizi, C:HpGe detektörü ile gama sayımı. 
4.4. İyonize Olmayan Radyasyon Analizi İçin Film Üretimi: Bu aşamada aloe vera jeli 
içermeyen, %10 jel içeren ve %10 jel+ nanogümüş içeren 3 farklı film üretilmiştir. İlk olarak 
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nanogümüş partikülleri elde edilmiştir. Cam behere 20 ml aloe vera jeli ve 2ml AgNO3 ekle-
nerek manyetik karıştırıcıda karıştırılmış ve her 30 dk da bir spektrofotometrede (380-500nm) 
3 defa inceleme yapılmıştır. İşlem tamamlandıktan sonra santrifüj kullanılarak (5000 rpm, 3 
dk) 7 defa deiyonize su ile yıkanan örnekler kurutularak SEM ile fotograf çekimi ve ölçüm 
yapılmıştır (Gupta, 2017) (Şekil 2A). Aloe vera jeli içermeyen film elde etmek için 190 ml 
distile su, 10 ml gliserol ve 2 g HEC içeren cam beher manyetik karıştırıcıya yerleştirilerek 
(500- 600 devir, 2 birim sıcaklık) jel kıvamı alıncaya kadar 1.5 saat karıştırılmıştır. %10’luk 
jel içeren  filmin üretiminde 170 ml distile su, 20 ml jel, 10 ml gliserol ve 2 g HEC kullanıl-
mıştır. Üçüncü filmin üretiminde de miktarlar ayarlanarak aynı yöntem takip edilmiştir. Hazır-
lanan jeller  cam kaplara dökülerek kurumaları için vakumlu steril kabine yerleştirilmiş ve 
kuruduktan sonra kaplardan çıkartılmıştır (Şekil 2 B,C,D). 

 
Şekil 2: A:Gümüş nanopartikül SEM foto, B:Jel içermeyen, C: %10 jel içeren, D: %10 jel + 
gümüş nanopartikül 
4.4. Üretilen Filmlerin İyonize Olmayan Radyasyondan Koruyuculuk/ Kalkanlama 
Özelliğinin Araştırılması: Üretilen filmlerin günümüzde sürekli iç içe bulunduğumuz bilgi-
sayar, cep telefonu, internet modemlerinden yayılan iyonize olmayan radyasyondan koruyu-
culuk veya radyasyonu kalkanlama etkisi RF-Analyser ( HF 58B-R) cihazı kullanılarak ince-
lenmiştir. Filmlerin sonucunu değerlendirmek için bu alanda çalışan bir firma tarafından üreti-
len X (polyester +gümüşten üretilmiş) ve Y (pamuk, polyester ve paslanmaz çelikten üretil-
miş) örnekleri  karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır (Şekil 3). 

 



5

Şeki 3: A:Modemden yayılan elektromanyetik radyasyon miktarı, B:Aloe vera jeli içermeyen 
film, C: %10 Aloe vera jeli içeren film, D: %10 Aloe vera jeli + gümüş nanopartikül içeren 
film, E: Örnek X, F: Örnek Y  
4.5. Filmlerin Su Emme Kapasitelerinin Belirlenmesi: Aloe vera jeli içermeyen, % 5’lik jel 
içeren, %10’luk jel içeren filmler üretilmiş ve filmlerden 1 cm2 boyutunda parçalar kesilerek  
ağırlıkları ölçülmüştür. Örneklerin üzerine 10 ml distile su eklendikten sonra  10 dakika bek-
letilerek ağırlık ölçümleri tekrar yapılmıştır. Örnekler üç kopya halinde analiz edilmiş ve orta-
lamalar alınmıştır.  
4.6. Filmlerin Çocuk Bezi Üretilmesi ve Yara Sargısı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştı-
rılması:  Çocuk bezi örnekleri alınarak bir tanesinin iç yüzeyi açılmış ve su tutma özelliği 
veren polimer çıkarılarak  içerisine %10’luk jel içeren film yerleştirilmiştir. Bezlerin üzerine 
100 er ml su dökülerek 10 dakika beklenmiş ve gözlemler kaydedilmiştir (Şekil 4A).Aloe 
vera jeli ile daha çok sağlık alanında kullanılmak üzere jeller ve filmler üretilmiş ancak  HEC 
polimeri ile bir deneme yapılmamıştır. Bu nedenle üretilen  filmlerin yara sargısı veya yara 
bandı olarak da kullanılması düşünülmüştür. Ancak  bazı canlılar üzerinde deneme yapamadı-
ğımız için bu denemeyi manken üzerinde gerçekleştirdik. Buradaki amaç film şeffaf olduğu 
için yarayı açmadan gelişmeleri takip edebilir miyiz? yaradaki fazla sıvı film tarafından emi-
lebilir mi? Gibi sorulara cevap bulmak ve aloe veranın antimikrobiyal özelliğini  burada kul-
lanmaktır (Şekil 4B).   

 

Şekil 4: Aloe vera jeli içeren filmin A:çocuk bezi üretiminde kullanılması, B: Aloe vera jeli 
içeren filmin  yara bandı veya  sargısı olarak kullanılması 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü   
Yapılan literatür taramalarında aloe veranın iyonize ve iyonize olmayan radyasyondan ko-
runmadaki etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Genellikle aloe veranın radyotera-
pi gören hastalarda dokuları korumada etkisinin araştırıldığı belirlenmiştir (Olsen ve ark. 
2001; Haddad ve ark., 2013; Ünlü ve ark., 2016; Ahmadloo ve ark.,2017; Rao ve ark., 2017). 
Ayrıca yaraların tedavisi ile ilgili yapılan çalışmalarda PCL, PVA, PEG, kitosan, aljinat, pek-
tin jelatin  gibi polimerler denenmiş olup (Pereira ve ark, 2013, 2014;  Silva ve ark., 2013; 
Anjum ve ark., 2016; Rahman ve ark., 2016; Tummalapalli ve ark, 2016) bu çalışmada ilk 
defa HEC polimeri kullanılmış ve ilk defa çocuk bezi üretimi içinde alternatif sunulmuştur. 
Bu nedenlerle yapılan çalışma özgün ve yenilikçi yönü yüksek olan bir çalışmadır. 

6. Uygulanabilirlik  
Projede üretilen aloe vera jeli içeren filmlerin iyonize olmayan radyasyondan korunmada etki-
li olduğu belirlenmiştir. Özellikle vurgulamak gerekir ki iyonize olmayan radyasyondan ko-
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runmak için üretilen ve ticareti yapılan kumaşlar ile karşılaştırılma yapılarak bu sonuca ula-
şılmıştır. Ancak üretilen bu kumaş, tül ve perdelerin içerdikleri maddelerden (gümüş, paslan-
maz çelik v.b.) dolayı fiyatları oldukça yüksektir (metrekaresi 75-175 Euro). Aloe vera jeli bu 
kumaşların üretiminde kullanılarak maliyeti düşük, dolayısıyla hemen hemen herkesin ulaşa-
bileceği, doğal maddelerin kullanıldığı ürünler üretilebilir. Ayrıca bu filmler çocuk bezi üreti-
mi ve yara sargısı olarak da kullanılabilir. Yaraların tedavisi için geliştirilen bazı sargı veya 
bantlarda mikroorganizmalara karşı antibiyotikler kullanılmaktadır. Günümüzde en büyük 
sorunlardan biri mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç kazanmasıdır. Sağlık açısından bu 
ürünler geliştirilirken tıbbı aloe vera gibi bitkiler kullanılarak bu sorunlara çözüm bulunabilir. 
Bu sebeplerden dolayı proje önerilen ürünler rahatlıkla üretilip  kullanıma sunulabilir.  
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projenin tahmini bütçesi yaklaşık 170 TL olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). Projede aloe vera 
bitkisi duvar boyası ve filmlerin üretiminde kullanılmıştır. Filmlerin üretiminde yoğunluk ve 
dayanıklılık için HEC biyopolimeri, esnekliği sağlamak için için ise gliserol kullanılmıştır. 
Üretilen boya ve filmler radyasyon testlerine tabii tutulmuştur. İyonize olmayan radyasyon 
için üretilen filmlerden bir çeşidine farklı etkisi olup olmadığını belirlemek için  Gümüş nitrat 
eklenmiştir.Piyasada iyonize olmayan radyasyon için benzer ürünler vardır ancak maddi an-
lamda ürünler 75-150 euro arasında değişirken projede üretilen ürün 4 liraya üretilmiştir. 
 Maliyeti azaltmak için iyonize olmayan radyasyon testi yapılırken sonucu pek etkilemediği 
için Gümüş Nitrat (AgNO3) kullanılmayabilir. 

Tablo 1: Projede kullanılan malzemeler ve fiyatları  

Projenin yürütüldüğü zaman dilimleri ve yapılan çalışmalar Tablo 2’de verilmiştir. 

Malzemeler Fiyatları

Aloe Vera 25-40 TL

HEC Biyopolimeri 27 TL

Gliserol 35 TL

Gümüş Nitrat 62 TL

Duvar Boyası 20 TL

TOPLAM 170 TL

İşin tanımı Aylar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Literatür Taraması X X X X X

Veri Toplanması X X X X X X X X

Bitki Temini ve Çoğaltılması X X X X X X X

Aloe vera Bitkisinden Jel Elde Edilmesi X X X X X
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Tablo 1: İş- zaman çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
Her yaşta insanlar  iyonize ve iyonize olmayan radyasyon ile iç içe yaşamaktadır. Yüksek 
dozda radyondan ve sebep olduğu rahatsızlıklardan korunmak için tüm insanlar projenin he-
def kitlesidir. Ayrıca çocuk bezi ve yara sargısı üzerindede çalışıldığı için çocuklar ve açık 
yaraya sahip olanlar, radyasyon etkisi ile birlikte hedef kitlesi olarak daha ön plandadır.  
9. Riskler 
Proje insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir  risk barındırmamaktadır. Yapı-
lan literartür taramaları ve yürütülen çalışmalarda büyle bir risk tespit edilmemiştir. Dolayı-
sıyla proje hayata geçirilirken tamamen doğal ürünler kullanıldığı için ortaya çıkabilecek bir 
problem bulunmamaktadır. Ayrıca projenin tüm aşamalarında ekip organize ve uyumlu çalış-
tığı için zaman - iş tanımlaması konusunda bir problem yaşanmamıştır. 

10. Proje Ekibi 
Takım Lideri: Yusuf Alper DIRAK 

Film Üretimi İçin  Aloe Vera Jelinin Kullanılması  X X X

Aloe vera Jeli İçeren Boya Üretilmesi X X

Üretilen Boyanın İyonize Radyasyondan Koruyucu-
luk Özelliğinin Araştırılması

X X

İyonize Olmayan Radyasyon Analizi İçin Film Üre-
timi

X X

Üretilen Filmlerin İyonize Olmayan Radyasyondan 
Koruyuculuk/ Kalkanlama Özelliğinin Araştırılması

X X

Filmlerin Su Emme Kapasitelerinin Belirlenmesi X X

Filmlerin Çocuk Bezi Üretilmesi ve Yara Sargısı 
Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

X X

Proje Raporu X X X

*Tabloda ay isimleri yazılmamış rakamlar ile belirtilmiştir. Çalışma Nisan ve Aralık ayları 
arasında yürütülmüştür.

Adı- Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya prob-
lemle ilgili tecrübe-
si

Yusuf Alper 
DIRAK

Proje liderliği ve proje ra-
poru hazırlanması.

Tekirdağ Özel Aden 
Fen Lisesi

Grup liderliği.

Sena ÖZCAN Laboratuvar çalışması. Tekirdağ Özel Aden 
Fen Lisesi

Laboratuvar  
deneyimi.
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Ece GÜZEL-
GÜL

Literatür taraması. Tekirdağ Özel Aden 
Fen Lisesi

Araştırma ve yorum 
katma becerisi.

Arif Egehan 
KOT

Üretilen ürünlerin oluştu-
rulması.

Tekirdağ Özel Aden 
Fen Lisesi

Pratiklik ve yardım.

Eren İBŞİR Üretilen ürünlerin oluştu-
rulması.

Tekirdağ Özel Aden 
Fen Lisesi

Pratiklik ve yardım.

Furkan DU-
RUKAN

Üretilen ürünlerin oluştu-
rulması.

Tekirdağ Özel Aden 
Fen Lisesi

Pratiklik ve yardım
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