
 
 

 
 
 
 

TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK BİLİNEN BAZI BİTKİ 
TÜRLERİNİN ÖZÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİ, KOZMETİK 

KREMLERDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 
 
 
 
 
 

 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 

YASEMİN KAYA 
 
 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 

KİMYA 

ANABİLİM DALI 

 
 

MERSİN 
HAZİRAN 2019 



Yasemin KAYA, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

ii 
 

 

 
 
 

TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK BİLİNEN BAZI BİTKİ 
TÜRLERİNİN ÖZÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİ, KOZMETİK 

KREMLERDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 

YASEMİN KAYA 
 
 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 

KİMYA 
ANABİLİM DALI 

 
 

Danışman  
Doç.Dr. Göktürk Avşar 

 
 

MERSİN 
HAZİRAN 2019 

 







Yasemin KAYA, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

v 
 

ÖZET 
 

TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK BİLİNEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ÖZÜTLERİNİN ELDE 
EDİLMESİ, KOZMETİK KREMLERDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
Yapılan bu tez çalışmasında, çörek otu (Nigella Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil 
(Syzygium aromaticum), portakal (Citrus Sinensis), limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum 
Nudiflorum)  bitkilerinin soxhlet ekstraksiyon yöntemiyle özütleri elde edilmiştir. Bitki 
özütlerinin antimikrobiyal aktivite çalışmalarında Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus pneumoniae 
bakterileri kullanılmıştır. Antimikrobiyal aktivite belirleme çalışmalarında kuyu difüzyon 
metodu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, karanfil (Syzygium aromaticum) bitki 
özütünün bütün bakteri türlerinde yüksek zon çapı oluşturduğu görülmüştür. Çalışmada 
kullanılan ve antimikrobiyal etki gösteren bitki özütlerinin kozmetik el kremlerinde koruyucu 
yerine kullanılabilirliği test edilmiştir. Krem formülasyonuna göre belirlenen oranlarında alınan 
özütler kremlere eklenmiştir. Karşılaştırma amaçlı olarak sentetik koruyucu içeren ve 
içermeyen kremlerden birinci ayda, üçüncü ayda ve altıncı ayda örnekler alınmıştır. Örnekler 
günlük kullanıma uygun olarak krem numunelerenin kapağı her gün açılıp, el yardımıyla 
sürülmek üzere alınıp kapatıldıktan sonra altı ay boyunca bu şekilde muhafaza edilmiştir.  
Alınan örneklerin kullanılan besiyerlerdeki oluşan bakteri kolonileri sayılması esasına bağlı 
antimikrobiyal etkinlik testleri yapılmıştır. Altıncı ayın sonunda elde edilen sonuçlara, sentetik 
koruyucu yerine kullanılabilecek ve antimikrobiyal etki gösteren bitki türleri; çörek otu (Nigella 
Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil (Syzygium aromaticum) ve yasemin (Jasminum 
Nudiflorum) bitkilerinin olduğu görülmüştür. 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: antimikrobiyal, kozmetik krem, çörek otu, karanfil, yasemin, tarçın. 
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ABSTRACT 
 

OBTAINING EXTRACTS OF SOME PLANT SPECIES WIDELY KNOWN IN TURKEY AND 
INVESTIGATING THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY IN COSMETIC CREAMS  

 
 
In this study, black cumin (Nigella Sativa), cinnamon (Cinnamomum), clove (Syzygium 
aromaticum), orange (Citrus Sinensis), lemon (Citrus Lemon) and jasmine (Jasminum 
Nudiflorum) extracts were obtained by soxhlet extraction method. Antimicrobial activities of the 
plant extracts were tested against the bacteria Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus pneumoniae. 
In antimicrobial activity studies disc diffusion method was used. According to the results 
obtained clove (Syzygium aromaticum) plant extract had bigger zone diameters against all 
bacteria. Usability of the extracts of these plants that had antimicrobial effect in cosmetic 
handcreams was tested. The extracts taken at ratio determined according to cream formulation 
was added to the cream. Samples were taken from creams with and without synthetic 
preservatives in the first, third and sixth months. Samples were taken from cream samples in 
accordance with daily use by opening the cap of the cream everyday and after manually 
applying them their caps were closed. They were preserved for six months like this. For the 
samples taken, antibacterial activity tests were made by counting the bacteria colonies formed 
in the broth used. The results obtained at the end of the sixth month, plant species that can be 
used instead of synthetic preservatives and have antimicrobial effect; black cumin(Nigella 
Sativa), cinnamon (Cinnamomum), cloves (Syzygium aromaticum) and jasmine (Jasminum 
Nudiflorum) plants were seen. 
 
 
 
 
Keywords: antimicrobial, cosmetic cream, black seed, clove, jasmine, cinnamon. 
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1. GİRİŞ 

 

Kozmetik ürün; insan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, 

dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere 

hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü 

değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan 

bütün madde veya karışımları ifade eder [1]. Bu geniş kapsama sahip olan kozmetik ürünler göz 

önüne alındığında, bu ürünlerde meydana gelebilecek mikrobiyal kontaminasyonlar tüketici 

sağlığı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal 

koruyucu maddelerin alerjik ve toksik etki yaratması, bu alandaki çalışmaları bitkisel kaynaklı 

ürünlere yöneltmiştir [2].  

Kozmetik formülasyonlarında bitki özütlerinin kullanımı son yıllarda oldukça artan 

çalışma alanına sahiptir. Bitki özütlerinin cilt bakımında kullanımı, serbest radikal süpürücü, 

yaşlanma karşıtı, cilt koruyucu, kuruluk, egzama ve akne tedavisi gibi birçok alanda 

uygulanmaktadır [3]. 

Türkiye Florası΄na “Flora of Turkey and The East Aegean Islands” göre, Türkiye 174 

familyaya ait 1251 cins ve 12.000’den fazla tür ve türaltı taksonu (alt tür ve varyete) ile oldukça 

zengin bir floraya sahiptir. Bu taksonların 234’ü yabancı kaynaklı ve kültür bitkisidir. Geriye 

kalan diğer türler ise yurdumuzda doğal yayılış gösteren bitkilerdir. Tüm Avrupa kıtasının 

yaklaşık 12.000 kadar bitki taksonuna sahip olduğu düşünüldüğünde yurdumuzun bitki örtüsü 

bakımından nedenli zengin olduğu görülmektedir [4]. Bu derece zengin bitki florasına sahip 

olmakla birlikte köklü bir kültüre sahiptir. Bu durum bitkisel kaynaklı ilaçların, sentetik ilaçlarla 

birlikte tamamlayıcı etkilerinin yanısıra iyilieştirici ve antiseptik olarak kullanımları gündeme 

gelmektedir [5].   

Bitkilerden elde edilen özüt içerikleri bitki kimyası açısından büyük öneme sahiptir. 

Sahip oldukları antioksidan, antimikrobiyal, antifungal ve antivirütik etkileri sayesinde 

farmasötik ve kozmetik endüstrisinde oldukça sık kullanılmaktadır. Son yıllarda kozmetik 

sektöründe özellikle nemlendirme amaçlı kullanılan kremlerde kimyasal koruyucu yerine bitki 

özütlerinin kullanımı antimikrobiyel, mutajenik ve antimutajenik yönden araştırılması önem 

kazanmaktadır [6].   

Bu bilgiler ışığında yapılan tez çalışmasında, Türkiye’de yaygın olarak bilinen çörek otu 

(Nigella Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil (Syzygium aromaticum), portakal (Citrus 

Sinensis) limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütleri soxhlet 

ekstraksiyon yöntemiyle elde edilmiştir. Antimikrobiyal aktivite deneyleri sırasında kuyu 

difüzyon metodu kullanılmış olup, bakteriler olarak güncel hayatta yoğunlukla maruz 

kaldığımız, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
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Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus pneumoniae kullanılmıştır. Elde edilen bitki özütleri 

kozmetik el kremi formülasyonunda kimyasal koruyucu yerine kullanılabilirliği incelenmiştir. 

Örnekler günlük kullanıma uygun olarak krem numunelerenin kapağı her gün açılıp, el 

yardımıyla sürülmek üzere alınıp kapatıldıktan sonra altı ay boyunca bu şekilde muhafaza 

edilmiştir.  Alınan örneklerin kullanılan besiyerlerdeki oluşan bakteri kolonileri sayılması 

esasına bağlı antimikrobiyal etkinlik testleri yapılmıştır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

2.1. Bitkilerin Özellikleri 

2.1.1. Çörek otu (Nigella Sativa)  

  

 Ranunculacae (Düğün çiçeğigiller) familyasında yer alan çörek otu (Nigella Sativa), 

Güney Batı, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika’da yetişen ülkemizde ise yoğunlukla Afyon, Isparta, 

Burdur ve Konya yörelerinde yetişen bir bitkidir. 20-30 cm uzunluğunda, çiçekli, gövdesi dik ve 

kısa tüylü, meyvesi 2,5-4 mm uzunluğunda bitki olan çörek otu, doğrusal mızrak şeklinde 

yapraklara ve 5-10 petalden oluşan hassas çiçeklere sahiptir. Çiçekleri parlak mavi renklidir. 

Çörek otu kendini döller ve beyaz trigonal kapsül içeren meyve kapsülü oluşturur. Meyve 

kapsülü olgunlaştığında açılır ve içerdiği tohumlar havayla temas ettiklerinde siyah renge 

dönüşür [7- 10].  

 

 

Şekil 2.1. Çörek otu (Nigella Sativa) bitkisi çiçeği ve tohumu genel görünüşü [11].  

 

 Çörek otu tohumunun kimyasal yapısı, bitkinin hasat mevsimin, çeşidine ve yetiştirildiği 

iklime göre farklılık göstermektedir. Çörek otu tohumlarında % 6,4 su, % 4 kül, % 32 yağ, % 

20,2 protein, % 6,6 lif ve % 37,4 karbonhidrat bulunur. Çörek otu tohumu % 0,4- 0,45 arasında 

uçucu yağlar, %30’dan fazla sabit yağları içerir. Uçucu yağların % 18,4 - 24’ünü timokinon (Şekil 

2.2) oluşturmaktadır [9, 12]. 
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Şekil 2.2. Timokinon bileşiğinin molekül yapısı. 

 

 Çörek otu (Nigella Sativa) Ortadoğu ve Güneydoğu Asya’da sağlığın iyileştirilmesi için 

kullanılır [13]. Çörek otu tohumları geleneksel tıpta idrar söktürücü ve tansiyon düşürücü [14], 

sindirimi kolaylaştırıcı ve iştah açıcı [15], ishal önleyici [16], antidiyabetik [17], spazm önleyici 

[18], karaciğer koruyucu [19] ve böbrek koruyucu [20] özellikler gösterdiği bilinmektedir.  

 

2.1.2. Tarçın (Cinnamomum) 

 

 Lauraceae (Defnegiller) familyasında yer alan tarçın (Cinnamomum), Güney ve 

Güneydoğu Asya’da yetişen, yaprak dökmeyen çok yıllık bir ağaçtır. (Şekil 2.3) Yaprakları 

parlak, dikdörtgenimsi mızrak şeklinde, çiçekleri küçük ve yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Tarçın 

baharatı ağacın gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutup 

öğütülmesiyle elde edilir (Şekil 2.4). Kokusu keskin, kuvvetli ve uzun süreli olup, tatlımsı ve 

yakıcı tadı vardır [7, 19, 21] 

  

 

Şekil 2.3. Tarçın (Cinnamomum) ağacı genel görünüşü [23].  
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Şekil 2.4. Tarçın (Cinnamomum) baharatı genel görünüşü [24].  

  

Tarçın (Cinnamomum) reçine özelliğindeki bileşiklerden ve çok sayıda esansiyel 

yağlardan oluşur. Tarçın kabuğunda çok sayıda flavonoidler, glikozidler, kumarinler, alkoloidler, 

antrakinonlar, steroidler, tanenler ve terpenoidler bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda geniş 

çeşitlilikte trans-sinnamaldehit, sinnamik asit, sinnamil asetat, öjenol, kafur, L-borneol, 

karyofilen oksit, β-karyofilen, L-bornil asetat, linalool, metil kavikol, E-nerolidol, α-kübebin, α-

terpineol, terpinolen ve α-tujen gibi esansiyel yağların varlığı bildirilmiştir. Kabuğunda % 1-4 

oranında bulunan uçucu yağın temel bileşenleri sinnamaldehit (Şekil 2.5) (% 75-90), o-metoksi-

sinnamaldehit (% 10-11) ve kumarindir. Düşük konsantrasyonlarda 32 bileşik daha 

saptanmıştır [21, 22].  

 

 

Şekil 2.5. Sinnamaldehit bileşiğinin molekül yapısı. 

 

 Tarçın (Cinnamomum) bitkisinin yapılan çalışmalarda anti-inflamatuvar [25, 26], 

antiviral [27, 28], antifungal [29, 30], antioksidan [31], antitümör [32-34] ve antidiyabetik [35-

37] etkilerinin olduğu bilinmektedir.  

 

2.1.3. Karanfil (Syzygium aromaticum) 

 

 Myrtaceae familyasına ait olan karanfil (Syzygium aromaticum), boyu 8-12 m 

uzunluğunda olan ve her mevsim yeşil olan, deniz seviyesinden 200 m yükseklikte sıklıkla kıyı 

bölgelerde yetişen bir ağaçtır. Karanfil ağacının anavatanı Endonezya olup Türkiye’de seralarda 

veya süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Karanfil ağacının yaprakları geniş mızrak şeklindedir. 
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Karanfil tomurcuğu ise bu ağacın çiçeklerinden elde edilmektedir. Çiçek tohumları beyazımsı 

pembe veya beyazımsı sarı renktedirler ve çiçekleri sap ucunda 10-15 adeti bir arada 

bulunmaktadır. Boy uzunluğu yaklaşık 2 cm iken, çiçek tomurcuğu çiçeklenmeden önce hasat 

edilir ve karanfil ağacının tohumlarından elde edilen baharat, odunumsu, koyu kahve renkli ve 

güzel kokuludur [38-40]. 

 

 

Şekil 2.6. Karanfil (Syzygium aromaticum) ağacı ve çiçek tomurcuğu genel görünüşü [41]. 

 

 

Şekil 2.7. Karanfil (Syzygium aromaticum) ağacı çiçeklerinin hasat edildikten sonra baharat 

olarak kullanılan tomurcuğunun genel görünüşü [42].  

 

 Karanfil (Syzygium aromaticum) ağacının kurutulmuş çiçek tomurcukları özütünün ve 

uçucu yağının temel bileşenleri %70-95 eugenol (Şekil 2.8), % 17 eugenol asetat % 12-15 β- 

karyofilin den oluşmaktadır. Düşük konsantrasyonlarda bulunan diğer uçucu bileşikler, β-pinen, 

limonen, farnezol, benzaldehit, 2-heptanon ve etil heksanoattır [38].  
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Şekil 2.8. Eugenol bileşiğinin molekül yapısı.  

 

 Karanfil (Syzygium aromaticum) bitkisinin yapılan çalışmalarda, antioksidan [43, 44], 

antifungal [45, 46], antinosiseptif ve antiviral [40] gibi etkileri olduğundan dolayı farmasötik, 

kozmetik ve gıda gibi birçok alanda uygulanabilmesi açısından oldukça önemlidir.  

 

2.1.4. Portakal (Citrus Sinensis) 

 

 Portakal (Citrus Sinensis), turunçgil ailesinden kabul edilen bu meyveli ağacın anavatanı 

Çin’dir. Daha sonra İspanya ve tüm Akdeniz ülkelerinde, Güney Afrika ve Amerika gibi sıcak 

bölgelerde yetiştirilmeye başlanmıştır. Portakalın yafa, washington navel, ince kabuklu gibi 

türleri Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde özellikle Antalya ve Mersin’de yetiştirilmektedir [47]. 

Portakal nemli topraklarda yetiştirilen, 2-3 m boyunda, koyu yeşil yapraklı ve çiçekleri beyaz bir 

ağaçtır.  Portakallar yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Meyvesi kabuklu olan portakal, turuncumsu 

bir renge sahip hoş kokulu ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir.  

 

 

Şekil 2.9. Portakal (Citrus Sinensis) ağacı ve çiçeği genel görünüşü [48].  
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Şekil 2.10. Portakal (Citrus Sinensis) meyvesi genel görünüşü [49].  

 

 Portakal (Citrus Sinensis) uçucu yağının ana bileşeni % 70-90 oranında limonen 

bileşiğidir (Şekil 2.10) [50, 51].  

 

 

Şekil 2.11. Limonen bileşiğinin molekül yapısı. 

 

 Portakal besin değeri ve lif yönünden oldukça zengin bir meyvedir. Önemli bir C vitamini 

kaynağı olup, soğuk algınlıklarına, nezle ve griplere iyi geldiği bilinmektedir. Çiğ yenilebilen bir 

meyve olan portakal özellikle pasta, tatlı, reçel gibi gıdalarda sıkça kullanılmaktadır. 

Kabuğundan elde edilen uçucu yağlar kozmetik de özellikle parfümlerde oldukça tercih edilen 

bir kokudur [47].  

 

2.1.5. Limon (Citrus Limon) 

 

 Köken olarak Himalaya Dağlarının güney eteklerinde melez halde bulunan limon 

benzerleri aslında Citrus Limon olarak Akdeniz Havzası ve Ortadoğu’da oluşmuş bir türdür. 

Limonlar 3-7 m, orta büyüklükte, taç yaprakları koyu yeşil ve dağınık ve yaklaşık 10 cm 

civarındadır. Çiçekleri sarı ve beyaz tonlarında hoş kokulu bir çiçek türüdür (Şekil 2.12).  Limon 

(Citrus Limon) ağacı yılın her mevsiminde yeşil kalan bir ağaçtır. Meyveleri sarı kabuklu olup 

yaklaşık 7-10 dilimdir (Şekil 2.13) [52].   
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Şekil 2.12. Limon (Citrus Limon) ağacı ve çiçeği genel görünüşü [53].  

 

 

Şekil 2.13. Limon (Citrus Limon) meyvesi genel görünüşü [54].  

 

 Limon (Citrus Limon) meyvesinin uçucu yağ bileşeninin ana bileşiği, portakal (Citrus 

Sinensis) da olduğu gibi % 52 oranında Limonen bileşiğidir (Şekil 2.11). Düşük 

konsantrasyonlardaki linalool, trans-Limonene oxide, geranyl acetate gibi bileşikler de limon 

(Citrus Limon) meyvesinin uçucu yağ bileşenlerini oluşturmaktadır [55].   

 Limon (Citrus Limon) esansiyel yağının yapılan araştırmalarda, antioksidan [55], 

antibakteriyel [56], antideprasan ve yatıştırıcı [57] etkilerinin olduğu bilinmektedir.  

 

2.1.6. Yasemin (Jasminum Nudiflorum) 

 

 Zeytingiller (Oleaceae) familyasına ait olan yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitkisinin 

anavatanı Çin ve Himalaya’dır. Ayrıca Endonezya, Pakistan ve Filipinler’in ulusal çiçeğidir. 

Türkiye’de ise Akdeniz bölgesinde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Yaprak dökmeyen, 5-10 m 

sarmaşık gibi tırmanarak büyüyen bir bitkidir. Yaprakları grimsi yeşil, 6-10 cm uzunluğunda ve 

tüylü bir yapıya sahiptir. Yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitkisinin çiçeğinin rengi türlerine 

göre sarı, mavi, turuncumsu sarı gibi renklerde değişiklik göstermektedir. En sık rastlanan çiçek 

rengi ise beyaz veya sarı beyaz çiçek türleridir (Şekil 2.14) [58, 59].   
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Şekil 2.14. En sık rastlanan yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitkisi ve çiçekleri genel görünüşü 

[60].  

  

 Yasemin (Jasminum Nudiflorum) çiçeğinin uçucu yağ temel bileşeni % 30-65 benzil 

asetattır (Şekil 2.15). Diğer önemli bileşenleri ise linalol, linaIil asetat, benzil alkol olarak 

sıralanabilir [61, 62].   

 

 

Şekil 2.15. Benzil asetat bileşiğinin molekül yapısı.  

 

 Yasemin (Jasminum Nudiflorum) çiçeği uçucu yağının yapılan çalışmalarda; anti-

nosiseptif ve anti-inflamatuar [63], antimikrobiyal [64], antiviral [65], antioksidan ve antiülser 

[66] etkilerinin olduğu bilinmektedir.   

 

2.2. Bitki Özütleme (Ekstraksiyon) Yöntemleri 

 

 Ekstraksiyon; alkol, su veya organik çözücüler kullanılarak bitkisel, hayvansal veya 

sentetik hammaddelerin saflaştırılması ve bileşenlerinin arındırılması işlemidir. İlaç, kozmetik 

ve farmasötik gibi alanlarda uygulanan ekstraksiyon işlemi, bitkilerden elde edilen ‘drog’ adı 

verilen özütlerin herhangi bir çözücü yardımıyla veya droglarda bulunan belirli maddeleri 

çeşitli yöntemlerle elde etme işlemidir. Bu anlamda ekstraksiyon işleminin amacı, droglardaki 

etken maddeleri elde etmektir.  

 Bitkilerden elde edilen özütler, yağlar, fitokimyasallar, biyoaktif bileşikler, aromatik 

maddeler, renk maddeleri vb. doğal bileşikler içerirler. Bu nedenle bitki özütleri gıda, ilaç ve 
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kozmetik gibi alanlarda geniş çapta kullanılmaktadır. Özütlerden elde edilen doğal bileşiklerin 

ticarileştirilmesi amacıyla ekstraksiyon yöntemlerinin geliştirilmesi önemli bir araştırma 

konusudur. İdeal bir ekstraksiyon yöntemi için başlıca parametreler hız, basitlik ve düşük 

maliyettir. Diğer önemli parametreler ise, eksrakte edilen maddelerin kayıp ve bozunmaya 

uğramadan elde edilmesi, ekstra bir saflaştırma işlemi uygulanmaması ve atık çözücü 

içermemesidir [67].   

Klasik ekstraksiyon işlemleri, temel anlamda üç yöntemle yapılabilir [68]:  

-Mekanik olarak yapılan ekstraksiyon 

-Distilasyonla yapılan ekstraksiyon  

-Çözücülerle yapılan ekstraksiyon olarak incelenebilir.  

 

Mekanik Olarak Yapılan Ekstraksiyonlar 

 Mekanik olarak yapılan ekstraksiyon işlemi iki yöntemle yapılabilir. Bu yöntemlerin ilki 

canlı bir bitkinin çizilmesi ile dışarı çıkan ürün bitki türüne göre hemen veya belirli bir süre 

sonra kazınıp alınır. İkincisi ise, bitklerin preslenerek basınç yardımıyla ezilmesi ve sıkılmasıyla 

elde edilen ürünlerdir.  

 

Distilasyonla Yapılan Ekstraksiyon 

 Distilasyon, bir karışımdaki farklı kaynama noktasına sahip bir veya birden fazla 

bileşenin fiziksel olarak ayırma işlemidir. Distilasyonla yapılan ekstraksiyon yöntemi, etken 

maddeleri uçucu, kolayca buharlaşabilen özellikte olan bitkilere uygulanan bir yöntemdir. Bu 

yöntemle esanslar (eterik yağlar) bazı aromatik sular ve alkolatlar bu yöntemle elde edilir.  

Çözücülerle Yapılan Ekstraksiyon  

 Çözücülerle yapılan ekstraksiyon yöntemleri kendi aralarında temel olarak dört grupta 

incelenbilir;  

 

Maserasyon: Maddeler uygun boyuta getirilerek ağzı kapalı bir kapta, oda sıcaklığında 24 saat ile 

10 gün arasında ara ara çalkalanarak bekletilir. Daha sonra süzme işlemiyle birlikte ayrılarak 

beklenen madde sıkılarak eksrakt elde edilir.   

 

Dekoksiyon: Soğuk suya ilave edilen maddeler ısıtılarak maserasyon ile elde edilirler. Sıcak su 

banyosunda sık sık karıştırılıp yaklaşık 30 dakika tutulur ve sıcakken sıkılır.  

İnfüzyon: Sıcak su ile kısa süreli maserasyon yöntemidir. Su banyosunda sık sık karıştırılıp 

yaklaşık 5 dakika kadar tutulup, soğuduktan sonra sıkılır.  
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Perkolasyon: Sürekli bir ekstraksiyon işlemidir. Bu işlem perkolatör (Şekil 2.16) denilen 

malzeme kullanılır. Perkolasyon işleminde özütlenecek maddenin kuru olması ve toz halinde 

olması gerekmektedir. Perkolatörlere toz halde bitki dokuları yüklenir, ardından organik çözücü 

eklenir ve belirli bir süre iki fazın teması sağlanır. Süreç sonunda; sızı faz katı fazdan ayrılır ve 

aktif maddenin ayrılmasına yönelik olarak işlemler uygulanır. Katı faz atık olarak çıkar [69].  

 

 

Şekil 2.16. Perkolatör [69].  

 

Klasik ekstraksiyon yöntemlerine alternatif olarak, ekstraksiyon süresini kısaltan, ekstra 

bir saflaştırma gerektirmeyen, organik çözücü ve ısı kullanımını azaltan, çevre kirliliğini önleyen 

ve verimi arttıran yeni yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ekstraksiyom yöntemleri;  

-Soxhlet Ekstraksiyonu  

-Ultrason Destekli Ekstraksiyon 

-Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon 

-Süperkitik Akışkan Ekstraksiyonu olarak belirtilebilir.  

 

2.2.1. Soxhlet Ekstraksiyonu 

  

 Yönteme ismini veren Franz von Soxhlet, 1879 yılında yaptığı katı bir deney 

numunesinden yağ özütlenmesiyle ortaya çıkan Soxhlet ekstraktörü (Şekil 2.17), günümüzde 

oldukça sık kullanılan bir ekstraksiyon yöntemidir. Soxhlet ekstraksiyon yönteminde çalışılacak 

numune filtre kağıdından hazırlanan tüp şeklindeki aparata yerleştirilir. Eksraktörün altına 

çözücü içeren şilifli bir balon, üstüne ise şilifli geri soğutucu takılır. Çözücü alttan ısıtılarak 

buharlaşması sağlanır. Buharlaşan çözücü geri soğutucuda yoğunlaşarak numunenin üzerine 

düşer. Yoğunlaşan çözücü, numuneyi içeren tüp şeklindeki filtre kağıdı seviyesinde tam doluma 

ulaştığı anda, bypass kolunun seviyesine ulaşır ve sifon oluşturarak çözücü tekrar cam balona 
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boşalır. Bu buharlaşma, yoğunlaşma, tam dolum ve sifon döngüsü reflux olarak adlandırılır ve 

sürekli tekrar edilir. Oluşan her döngü sırasında katı numunenin içerdiği yağ ve etken maddeler 

çözücüde çözünür fakat cam balona boşaltım yaptığında döngüye tekrar katılmaz. Saf 

çözücünün katıyı eksrakte etmek için buharlaşıp yoğunlaşması ve etken maddelerin tekrar 

döngüye katılmaması soxhlet ekstraksiyon işleminin en önemli avantajıdır. Bu nedenle klasik 

eksraksiyon işlemlerinde uygulanan çözücü ile yapılan eksraksiyon yöntemlerine göre verimi 

daha yüksektir. Soxhlet eksratksiyonu sonucunda arta kalan çözücü rotary buharlaştırıcı ile 

uzaklaştırılarak istenilen yağ veya etken maddeler elde edilir [67].  

 

 

Şekil 2.17. Soxhlet ekstraktörü [70].  

 

2.2.2. Ultrason Destekli Ekstraksiyon 

 

 Bu yöntemde özütlenecek numuneye 20 kHz üzerindeki frekansla titreşimler uygulanır. 

Ultrasonik enerjinin neden olduğu titreşimler çözücünün içinden geçtiğinde kavitasyon (boşluk) 

oluşturur ve bu yüzden çok sayıda ufak kabarcıklar oluşur. Oluşan kabarcıklar mekanik olarak 

numunede bulunan moleküllerin kopmasını sağlar. Ultrason destekli ekstraksiyon yönteminde 

en çok kullanılan ultrasonik banyo (indirekt) ve proplu ultrason (direkt) uygulamaları kullanılır 

(Şekil 2.18). Ultrasonik banyolar, duvarında bir ya da daha çok transdüser bulunan paslanma 

çelik tanklardır ve genellikle yüksek hacimdeki uygulamalarda kullanılır. Proplu ultrason 

uygulamaları ise direk katı-sıvı karışım içerisine etki etmesi dolayısıyla fazla güç kullanımına 

neden olur. Bu nedenle genellikle laboratuvar ortamında gerçekleştirilen, küçük hacimli 

çalışmalarda kullanılmaktadır [70, 71].  
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Şekil 2.18. İndirekt (a) ve direkt (b) ultrason uygulamalarının şematik gösterimi [71].  

 

Ultrason destekli ekstraksiyonun avantajları; ekipmanın ucuz olması, kullanım kolaylığı, 

çevre dostu olması, minimum bozulma ile hedeflenen bileşenin ekstraksiyonunun yüksek 

verimle elde edilmesinin yanı sıra; gıda kalitesinin iyileşmesi ve vitaminlerin kısmen korunması 

nedeniyle gıdada daha az besin kaybına neden olması gıdalarda ultrason yönteminin sağladığı 

avantajlardandır. Ultrason destekli ekstraksiyon kütle transferini hızlandırır böylece daha fazla 

işlem zamanı sağlar ve klasik ektraksiyon metodu ile kıyaslandığında daha az çözücü tüketimi 

sağlar [71, 72].  

 

2.2.3. Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon 

 

Mikrodalgalar 0,3-300 GHz aralığında değişen elektromanyetik radyasyonlardır. 

Mikrodalga enerjisi iyonların iletimi ve dipol rotasyonu yoluyla, klasik yöntemlerle uygulanan 

ısı iletimi yöntemlerinin aksine, mikrodalgalar ile özütlenecek numunenin tamamı aynı anda, 

homojen ve hızlı ısıtılır.  Hücreler, içerisindeki nem sayesinde mikrodalga ışınlar tarafından 

ısıtılır ve buharlaşma neticesinde hücre duvarına basınç uygular. Hücre duvarı bu yüksek 

basınçla parçalanır ve bileşenlerin çözücüye geçişi sağlanır. Ekstraksiyon prosesinde en önemli 

parametrelerden biri de çözücü seçimidir. Daha büyük dipol momente sahip çözücüler daha 

hızlı ısınır. İyonik iletim, bir manyetik alan uygulandığında iyonların elektroforetik göçüdür. 

Çözeltinin bu iyon akışına direnci friksiyon (sürtünme) ile sonuçlanır ve böylece çözelti ısınır. 

Dipol rotasyonu, uygulanan manyetik alanla dipollerin yeniden düzenlenmesi anlamına gelir 

[70, 71].  

 Mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi temel olarak iki sistemle uygulanır (Şekil 

2.19). Bu sistemlerden ilki, sıcaklık ve basınç kontrol edilebilen kapalı bir kap içerisinde yapılan 

kapalı sistem ekstraksiyonudur. Bu sistemde mikrodalga enerjisi kapalı sistemde bulunan 

hücrelere aynı anda ışınlanır. İkinci sistem ise atmosferik basınç altında açık kap içerisinde 
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gerçekleştirilmektedir. Mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi zaman açısından oldukça 

avantajlı olmasının yanı sıra çözücü çeşitliliğinin fazla olması, ekstraksiyon veriminin yüksek ve 

kullanımının kolay olması, geleneksel ekstraksiyon yöntemlerine göre sıkça tercih edilmesi 

sebepleri arasındadır [67, 70].  

 

 

Şekil 2.19 Mikrodalga destekli ekstraksiyon yönteminde kullanılan açık ve kapalı sistemler 

[70].  

 

2.2.4. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu 

 

 Çözücü ekstraksiyon yöntemlerinde pahalı organik çözücü kullanımı, özüt içinde çözücü 

kalması ve ekstraksiyon süresinin uzunluğu bilim insanlarını alternatif yöntemlere yöneltmiştir. 

Son yıllarda çevre dostu olması, ekstraksiyon veriminin yüksek olması ve toksik etki 

yaratmaması gibi üstünlüklerinden dolayı süperkritik akışkanlar ile ekstraksiyon yöntemi 

dikkati çekmiştir [68, 73].  

Süperkitik akışkan ekstraksiyonu yönteminin temel prensibi süperkritik çözücülerin 

akışkan formda kullanılmasına dayanır. Bir madde sahip olduğu kritik sıcaklık (Tk) ve basınç 

(Pk) değerinin üzerine getirilirse bu madde süperkritik akışkan olarak adlandırılır (Şekil 2.20) 

Bu durumdaki madde ne sıvıdır ne de gazdır. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta akışkanın 

yoğunluğu düşük olacağından gaz gibi davranacakken, düşük sıcaklık ve yüksek basınçta 

akışkanın yoğunluğu artacak ve sıvı gibi davranacaktır [68, 74].  
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Şekil 2.20. Saf bir maddenin süperkritik faz diyagramı [75].  

 

Süperkritik akışkan olarak kullanılan bazı maddelerin kritik özelikleri Tablo 2.1‘ de 

verilmiştir.  

 

Tablo 2.1. Süperkritik akışkan olarak kullanılan bazı maddelerin kritik sıcaklık ve basınçları 

[76].  

Çözücü Tc(K) Pc(MPa) 

Etilen 282,4 5,04 

Karbon dioksit 304,1 7,38 

Amonyak  405,6 11,3 

n-hekzan 507,5 3,01 

Aseton 508,1 4,7 

Metanol  512,6 9,09 

Toluen  591,8 41,1 

Su  647,3 22,1 

 

Süperkitik akışkan ekstraksiyonu, basınç, sıcaklık ve akış hızı kontrolü sağlayan bir 

cihazla gerçekleştirilir (Şekil 2.21). Sıvı akışkan sisteme girmeden önce ısıtmayla istenilen kritik 

sıcaklık ve pompayla istenilen kritik basınç değerlerine göre ayarlanır. Kritik sıcaklık ve basınç 

değerlerine getirilmiş süperkritik akışkan reaktöre gönderilir. Reaktörde bulunan özütlenecek 

numune ile akışkan teması sonucu çözünen maddeler bir ayırıcıya alınır ve basınç kontrollü 

şekilde düşürülür. Basınç düşürme valfinden geçerek basıncın düşürülmesi sonucu çözme 

gücünü kaybeden akışkan üründen ayrılır. Ayrlan akışkan geri kazanım için soğutucuda sıcaklığı 

düşürülerek tekrar sisteme beslenmek üzere gönderilir. Elde edilen ürünler ise toplama 

kabında toplanır.  



Yasemin KAYA, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

17 
 

 

Şekil 2.21. Tipik bir süperkritik akışkan sisteminin ana bileşenleri [77].  

 

Süperkritik akışkan ekstraksiyonunda kullanılan çözücülerin inert olması, bu şartlarda 

gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemlerinde hidroliz, oksidasyon veya degradasyon 

tepkimelerinin önüne geçmektedir. Klasik çözücü ekstraksiyonu uygulamalarında harcanan 

çözücü miktarına göre süperkritik şartlarda minumum düzeyde çözücü kullanılması açısından 

oldukça ilgi çekici proses oluşturmaktadır. Süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile prosesler 

sonunda, basıncın düşürülmesi akışkan ve çözünen madde birbirinden ayrılmasına olanak 

vermekte ve bunun sonucunda üründe çözücü kalıntısı kalmamakta ve yeni bir saflaştırma 

işlemine gereksinim duyulmamaktadır [78].   

 

2.3. Kozmetikte Bitkilerin Önemi 

 

İlk çağlardan beri insanlar bitkileri çeşitli amaçlar için kullanmışlardır. Özellikle besin 

maddesi olarak kullanımlarının yanı sıra koku ve tat verici diğer yandan tedavi amaçlı olarak 

kullanımları eski uygarlıklara dayanmaktadır [79].  

Yunanca “süslemekte usta” anlamına gelen kos-metikos sözcüğünden türetilen 

‘kozmetik’, insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar 

gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya 

temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut 

kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar 

olarak tanımlanır [1].  

 Eski Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda ölüler ile birlikte eşyalarında mezarla 

konulduğu ve bu mezarlarda yüze sürülen küçük boya kutuları, güzel kokulu krem kapları gibi 

bulgular eski dönemlerden beri kozmetiğin yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir [80]. 

Bilinen en eski kozmetik ürünü Sümer kayıtlarında rastlanılan sabundur. Mısır firavunları farklı 
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kokulu yağları, bal ve sütü güzelleşmek; Romalılar papatyanın suyunu saç rengini açmak, 

portakal ve limonu ise cilt sağlığı için kullanmışlardır [81].  

 Bunun yanı sıra tarihte bulunan en eski yazılı belgelerde bitkilerin ilaç olarak da 

kullanıldığını ortaya koyan birçok araştırma bulunmaktadır. Bu konuda ilk yazılı belge olarak 

bilinen M.Ö. 3000 yıllarına ait olan Ninova tabletleri, Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerde 

bitkisel ve hayvansal ilaçlarla tedavilerin mevcut olduğunu kanıtlamaktadır. Bitkilerin tedavi 

amaçlı olarak kullanımı ile açıklanabilen ‘fitoterapi’ terimi, 18. Ve 19. Yüzyıllarda Fransız bir 

doktorun La Presce Medical adlı dergide kullanmasıyla ortaya çıktığı bilinmektedir [82, 83].  

‘Kozmesötik’ tanımı ilk olarak 1946’da kullanılmıştır. ‘Aktif kozmetikler’ olarak da 

adlandırılan ürünler, kozmetiklerle ilaçlar arasında geniş bir yelpazede yer alırlar. 

Kozmesötikler, deri ve deri eklerinin yapı ve fonksiyonlarını biyofizyolojik etki yoluyla kozmetik 

etki gösteren preperatlardır. Bunlar klasik kozmetik tanımına tam olarak uymayan ilaç ve 

kozmetik arasında bir grup preparattır. Örneğin, kozmesötik ürünler kırışık görünümünü 

düzenler ancak tamamen tedavi etmez, tamamen tedavi etmesi ise fonksiyonel ilaçların bir 

etkisidir. Kozmesötikler ayrıca cildi aydınlatabilir ve parlaklığı artırabilir, ancak anormal 

pigmentasyonu tedavi edemezler [80, 84].  

Kozmetikte özellikle krem formülasyonlarında bitkisel kökenli hammaddeler tercih 

edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri tıbbi bitkilerin zengin etken madde içeriğine bağlı olarak 

geniş bir etki profiline sahip olmaları ve biyolojik sistemlerle daha uyumlu olmaları ve daha 

önemlisi daha yüksek güvenilirliğinin bulunmasıdır [85]. Bu nedenle bitkilerden elde edilen 

özütlerin ve doğal ürünlerin tedavi ve kozmetik amaçlı kullanımı bilim adamları için ilgi çekici 

bir çalışma alanı oluşturmaktadır. 

 

2.4. Bitkilerin Biyolojik ve Antimikrobiyal Özellikleri 

 

 Bitkileri bu derece değerli kılan en önemli etken içerdikleri kimyasal bileşiklerdir. 

Bitkiler genel anlamda iki temel kimyasal bileşen içerir. Bunlar primer metabolitler olan 

karbonhidratlar, proteinler, yağlar vb., diğeri ise sekonder metabolitler olan fenoller, 

flavanoidler, tanenler, terpenler vb. bileşiklerdir [79].  

 Bitkilerin içerdiği kimyasal bileşenler oda sıcaklığında sıvı, bazen donabilen uçucu, 

kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır. Özellikle çiçek ve meyvelerde bulunmakla birlikte, taç 

yaprak, yaprak, kabuk, meyve sapı, odunsu doku gibi bitkinin tüm organlarında bulunabilirler. 

Ayrıca bitki familyalarına göre, salgı hücrelerinde, salgı kanallarında veya salgı ceplerinde 

bulunmaktadır [86].  

 Son yıllarda artan antibiyotik-dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu 

enfeksiyonlara karşı bitki özüt ve yağlarının, mikroorganizmaları öldürücü etkisi önemli bir 
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çalışma alanı oluşturmaktadır. Bitkilerin özüt ve yağlarının antimikrobiyal etkileri üzerine 

günümüze kadar oldukça geniş birçok araştırma bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı Tablo 2.2’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 2.2. Bazı bitkilerin özüt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal etkilerinin araştırıldığı ve 

etkin olduğu mikroorganizmalar. 

Bitkiler  Etkili Olduğu Mikroorganizmalar Kaynak  
Adaçayı Escherichia coli 

Proteus mirabilis 
Salmonella typhimurium 
Aeromonas hydrophila 
Aeromonas sobria 
Klebsiella oxytoca 
Citrobacter spp. 
Serratia marcescens 
Bacillus megaterium 
Bacillus cereus 
Bacillus subtilis 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas fluorescens 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis 

 
 
 
 
 
 
[87] 

Adaçayı Staphylococcus aureus 
Listeria monocytogenes 

[88] 

Adaçayı Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis 
Escherichia coli 
Proteus mirabilis 
Pseudomonas aeruginosa 
Mycobacterium smegmatis 
Candida albicans 
Candida vaginalis 

[89] 

Biberiye Escherichia coli (4 farklı suşu) [90] 
Fesleğen Pseudomonas aeruginosa 

Salmonella choleraesuis 
Rhodococcus equi 
Micrococcus luteus 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Bacillus subtilis 
Enterococcus faecium 
Streptococcus faecium 
Candida albicans 

[91]  
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Tablo 2.2. Bazı bitkilerin özüt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal etkilerinin araştırıldığı ve 

etkin olduğu mikroorganizmalar. 

Bitkiler  Etkili Olduğu Mikroorganizmalar Kaynak  
Kekik Pseudomonas aeruginosa 

Salmonella choleraesuis 
Rhodococcus equi 
Micrococcus luteus 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Bacillus subtilis 
Enterococcus faecium 
Streptococcus faecium 
Candida albicans 

[91] 

Nane Pseudomonas aeruginosa 
Salmonella choleraesuis 
Rhodococcus equi 
Micrococcus luteus 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Bacillus subtilis 
Enterococcus faecium 
Streptococcus faecium 
Candida albicans 

[91] 

Fesleğen Acinetobacter spp.  
Bacillus spp. 
Esherichia spp. 
Staphylococcus spp. 

[92] 

Köri Escherichia coli  
Klebsiella pneumoniae  
Proteus vulgaris  
Pseudomonas aeruginosa 
Salmonella enteritidis  
Serratia marcescens  
Bacillus subtilis  
Listeria monocytogenes  
Staphylococcus aureus  
Clostridium sporogenes  
Propionibacterium acnes  
Candida albicans 

[93] 

Hanımeli Escherichia coli  
Klebsiella pneumoniae  
Proteus vulgaris  
Pseudomonas aeruginosa 
Salmonella enteritidis  
Serratia marcescens  
Bacillus subtilis  
Listeria monocytogenes  
Staphylococcus aureus  
Clostridium sporogenes  
Propionibacterium acnes  
Candida albicans 

[93] 
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 Tablo 2.2. (devam) Bazı bitkilerin özüt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal etkilerinin 

araştırıldığı ve etkin olduğu mikroorganizmalar. 

Bitkiler  Etkili Olduğu Mikroorganizmalar Kaynak  
Kekik Staphylococcus epidermidis 

Escherichia coli 
Saccharomyces cerevisiae (2 susu) 

[94] 

Sarımsak 
  

Staphylococcus aureus 
Salmonella enteritidis 
Aspergillus 
Penicillium 
Fusarium 

[95] 

 

2.5. Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

 

 Bitki özüt veya uçucu yağlarının mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivitesinin 

varlığının ve derecesinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Antimikrobiyal aktivite 

testlerinde dilisyon ve difüzyon olmak üzere başlıca iki yöntem kullanılır.  

 

2.5.1. Dilüsyon Yöntemleri  

 

Sıvı ve katı besiyerinde dilüsyon teknikleri, bakterilere karşı antimikrobiyal maddenin in 

vitro aktivitesinin kantitatif ölçümüdür. Esas olarak, bir seri tüpe veya petriye besiyeri konur. 

Antimikrobiyal madde konsantrasyonlarda ilave edilir. Standart mikroorganizma süspansiyonu 

(McFarland 0.5) inokule edilir. Bir gece, 35°C deki inkubasyondan sonra üremeyi engelleyen en 

düşük madde konsantrasyonu (MİK) belirlenir [96].  

 

2.5.1.1. Tüp Dilüsyon Yöntemi 

 

 Tüp dilüsyon yöntemi makro ve mikro olmak üzere iki şekilde uygulanır. Her iki 

yönteminde uygulama prensibi aynıdır. Makro yöntemde test tüpleri, mikro yöntemde 

mikroplate kullanılır. Besiyeri olarak Mueller-Hinton Buyyon kullanılır. Mikroorganizmanın 

standart çözeltisi hazırlanıp, antimikrobiyal numunenin çeşitli dilüsyonlarını içeren tüplere eşit 

miktarda eklenir. Bakteri inoküle edilmemiş sadece besiyeri konmuş bir tüp kontrol tüpüne 

eklenir. 24 saat 35°C’de inkübasyon sonucu oluşan bulanıklık incelenir. Bakterinin üremesini 

engelleyen, bulanıklığın olmadığı en düşük ilaç konsantrasyonu, minumum inhibitör 

konstantrasyon (MİK) olarak değerlendirilir [96, 97].   
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2.5.1.2. Agar Dilüsyon Yöntemi 

 

 Agar dilüsyon metodu, tüp dilüsyon yöntemiyle aynıdır. Tek fark bu yöntemde 

antibiyotik sulandırımlarının agar içine konması ve petri kaplarına dökülmesidir. Besiyerinin 

kalınlığı 3-4 mm olmalıdır. Yüzeyi kuru olmalıdır. Test edilecek bakteri yoğunluğu 0,5 

McFarland bulanıklığa ayarlanır. Bu bakteri süspansiyonundan manuel veya inokülatörler 

yardımıyla 1-2 mL inoküle edilir. İnoküle edilen plaklar 24 saat süreyle 35°C’de inkübe edilir. 

Minumum inhibitör konstantrasyon (MİK) değeri üremenin engellendiği en düşük antibiyotik 

konsantrasyonudur [96].  

 

2.5.2. Difüzyon Yöntemleri 

 

Difüzyon yöntemleri uygulama kolaylığı bakımından en çok kullanılan yöntemdir. Bu 

yöntemde, katı besiyerine inokule edilen mikroorganizmaların besiyeri yüzeyine konan 

disklerden yayılmakta olan antimikrobiyal madde ile birlikte üremeleridir. 

 

2.5.2.1. Disk Difüzyon Yöntemi 

 

 Disk difüzyon yönteminde katı besiyeri olarak Mueller-Hinton Agar tercih edilmektedir. 

Test edilecek bakteri yoğunluğu 0,5 McFarland bulanıklığa ayarlanarak standart oluşturulur. Bu 

süspansiyondan steril bir eküvyon yardımıyla alınan örnekler agar yüzeyinde yer alan kağıt disk 

ya da aparatlarla açılan kuyucuklara, inoküle edilir. Agar içerisinde antimikrobiyalin difüzlenme 

yeteneğine göre disk ya da kuyu çevresinde bakterilerin üremediği dairesel bir inhibisyon zon 

alanları oluşur. Oluşan bu zonların çapları ölçülerek duyarlılık sınırı değeriyle antimikrobiyal 

etki hakkında bilgi edinilmektedir [97, 98].  

 

2.5.2.2. E-test 

 

 Bu yöntemde test edilecek bakteri 0,5 McFarland bulanıklığına getirilip Mueller-Hinton 

Agar yüzeyine steril eküvyon çubukla ekim yapılır. Agar yüzeyine E-test şeritleri yerleştirilir. 

Plakalar 24 saat süreyle 35°C’de inkübe edilip minumum inhibitör konstantrasyon (MİK) değeri 

belirlenir. MİK değeri şerit etrafında oluşan inhibisyon elipsinin şerit üzerindeki ölçekle 

kesiştiği noktadır.  
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2.6. Kozmetik Ürünlerde Mikrobiyal Kontaminasyon  

 

 Kozmetik ürünler üretim sırasında veya tüketiciler tarafından kullanıldıktan sonra, 

gerek hammadde gerek üretici materyalleri gerekse tüketici kullanımı ile birlikte 

kontaminasyona uğrayacaktır. Bütün mikroorganizmaların metabolik faaliyetlerini yerine 

getirebilmeleri için çeşitli enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu enerji kaynakları pek çok 

oksidasyon sonucu ortaya çıkan eser elementlerin yanı sıra kozmetik ürünler içerisinde yer alan 

organik ve inorganik bileşikler mikroorganizmaların üremeleri için uygun ortam 

oluşturmaktadır.  Mikroorganizma üremesine bağlı olarak oluşan kontaminasyonlarda bozulan 

üründe koku, gaz oluşumu, renk ve ürün viskozitesinde değişiklikler görülebilir. Kozmetik 

ürünler steril olması gerekmeyen ürünler arasındadır. Ancak belirli mikrobiyolojik limitler 

dahilinde olmalıdır. Kozmetik ürünlerin bu limitler içerisinde olması, üreticinin iyi üretim 

uygulamaları, koruyucu ürünlerin uluslararası olarak yayımlanmış olan İyi Üretim Uygulamaları 

Kılavuzu’na (GMP) uygun olarak belirlenen miktarlar içerisinde konulması gibi parametrelere 

özen göstermesi gerekmektedir [99-101]. 

 Kozmetik ürün formülasyonlarında bulunan ve mikroorganizmalar için substrat görevi 

gören bileşikler karbonhidratlar, yağ asitleri, aminoasitler, glikozidler, peptidler ve 

vitaminlerdir. En sık kullanılan kozmetikler olan krem ve losyon ürünlerinde bulunan substrat 

bileşenleri mikroorganizmalar tarafından kullanımları farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, 

şekerler ve polietilen glikol gibi atıklar Staphylococcus grubu bakteriler tarfından kullanılırken, 

alkol ve protein artıkları Pseudomonas gurubu bakteriler tarafından kullanılmaktadır[2, 102]. 

 Kozmetik ürün preparatları sahip oldukları mineraller, su, sıcaklık ve pH gibi 

formülasyon parametreleri ile de kontamisyona neden olmaktadır. Su kozmetik ürünlerin ve 

ilaçların en önemli bileşeni olduğu gibi maya ve bakteriler içinde uygun büyüme ortamı 

sağlamaktadır [2].   

 Kozmetik ürünlerin üretim sırası veya sonrasında kontamine olan mikroorganizmalar 

ürünün bozulmasına ve buna bağlı olarak ürün kullanıcısının zarar görmesine yol açabilir. Bu 

durum hem üretici hem tüketici açısından oldukça olumsuz etkilere sahiptir. Kontaminasyona 

uğrayan ürünlerin çatlak, yara ve kesik gibi bütünlüğü bozulan vücut yüzeylerine 

uygulandıklarında deride irritasyona, aşınmaya ya da enfeksiyona neden olabilmektedir [103].  

 

2.7. Kozmetik Ürünlerde Kontaminasyon Kaynakları 

 

 Kozmetik ürünlerde görülen ve ürünlerin bozulmasına neden olan mikrobiyal 

kontaminasyon üretim sırasında ya da tüketicinin kullanımı sırasında oluşabilmektedir. 

Kontaminasyonun başlıca kaynakları, üretimde kullanılan su, hammadde, personel, ambalaj, 
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üretim tesis ve donanımı olabileceği gibi tüketici tarafından kullanımı sırasındaki koşullara da 

bağlı olabilmektedir.  

 

2.7.1. Su 

 

 Su, farmasötik ve kozmetik formülasyonlarında kullanılan en temel madde ve en önemli 

kontaminasyon kaynağıdır. Birçok ürünün bileşimde, ürünlerin yıkanma ve soğutulma 

sürecinde yaygın olarak kullanılan suda Pseudomonas, Alcaligenes, Flavobacterium, 

Chromobacter ve Serratia cinslerine ait türlere rastlanabildiği ve düşük sıcaklıklarda kolayca 

üreyebilecekleri görülmüştür [2, 104].   

 

2.7.2. Hammadde 

 

 Kozmetik ürün formülasyonlarında bulunan ham maddelerin çoğu doğal kaynaklı 

işlenmemiş maddelerdir, bu yüzden kolayca mikroorganizmalarla kontamine olabilmektedir. 

Sentetik hammaddelerde kontaminasyon görülmezken, hayvansal kaynaklı ürünlerde 

Salmonella türleri gibi hayvansal mikroorganizmaları, bitkisel kaynaklı ürünlerde Erwinia, 

Pseudomonas, Lactobacillus, Bacillus ve Streptococcus tüleri gibi bitkisel mikroorganizmaları 

içerdikleri tespit edilmiştir [2, 100].   

 

2.7.3. Personel  

 

 Mikroorganizmalar, çalışan personellerin deri ve solunum yolu florasında bulunan 

önemli kontaminasyon kaynağıdır. Özellikler deri florasında bulunan Staphylococcus aureus 

türü mikroorganizma istenmeyen patojen mikroorganizmadır. Deri ve solunum florası 

dışında kişisel hijyen koşulları sonucunda yaralardan kaynaklanan mikroorganizmalar ve 

anal bölgeden kaynaklanan mikroorganizmalar kontaminasyona neden olabilmektedir. Bu 

nedenle üretim alanında çalışan personellerin belirlenen hijyen kurallarına uygun olarak 

eğitimli olması gerekmektedir [2, 104].  

 

2.7.4. Ambalaj 

 

 Kozmetik ürünlerde kullanılan maddeler steril olmak zorunda değildir fakat doğru 

ambalajlama ile ürünlerdeki minimum mikrobiyal kontaminasyon korunabilir ve 

mikroorganizmaların ürün ile temasının engellenmesinde önemli bir rol oynar. Ambalaj 
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malzemesinin mikroflorası, yapısında yer alan maddelere ve depolanma koşullarına da 

bağlıdır. Üretim esnasında cam kapların kullanılması genellikle daha sterildir. Ancak 

depolama şartlarının tozlu olması ve karton kutular içerisinde paketlenmeleri nedeni ile 

Bacillus türü bakterilerin bulunulabileceği görülmüştür. Polietilen, polipropilen, selüloz 

asetat, metal veya laminat gibi; su geçirmez, pürüzsüz olup, herhangi bir aralık ve çatlak 

bulundurmayan ambalaj malzemelerinde ki kontaminsayon riski oldukça düşüktür [104]. 

 

2.7.5. Üretim Tesis ve Donanımı 

 

 Kontaminasyon kaynaklarının önemli olan bir diğer sebebi üretim tesisi içerisindeki 

çevresel yüzeylerdir. Üretim tesisindeki duvarlar, tavanlar, yerler ve pencereler gibi yüzeyler 

toz ve birikintileri en aza indirecek, temizlik ve sterilizasyona imkan sağlayacak şekilde dizayn 

edilmiş olması gerekmektedir. Mikroorganizmaların üremesini engellemek için zemin yüzeyinin 

pürüzsüz, gözeneksiz ve zemin yüzeyindeki suların temizlenebilmesi için hafif eğimli olmalıdır. 

Zemin yüzeylerinde bulunan çatlaklara sızan suların ve ıslak zeminlerin P. aeruginosa, diğer 

Pseudomonas türleri, Enterobacter türleri bakterilerin hızlıca üremesine neden olduğu 

bilinmektedir. Duvarların kaplamasında vinil, dayanıklı boya ve seramik kullanılmalıdır. İyi 

havalandırma sistemi olmayan üretim alanlarının duvar ve tavanlarında ise genellikle 

Cladosporium, Aspergillus ve Penicillium türü bakterilerin kontamine olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca pencerelerin duzvar yüzeyine boşluk kalmayacak şekilde ve açılmayan tipte dizayn 

edilmesi gerekmektedir [2, 105].   

 

2.7.6. Tüketicinin Kullanımı Sırasında Kontaminasyon 

 

 Kozmetik ürün formülasyonlarında kullanılan hammadde, üretim sırasında ve üretim 

tesisinde kontaminasyonların oluşacağı gibi tüketicnin kullanımı sırasında da mikrobiyal 

kontaminasyon oluşturulabilir. Bazı kozmetik ürünlerin uzun süre kullanılması, havayla sık 

temas, kullanım sırasında ürüne su eklenmesi, el ile temas edilerek uygulanması ya da başka 

tüketicilerle paylaşılması gibi durumlar ürünün hijyen koşullarını bozması sonucu 

kontaminasyona neden olmaktadır. Krem ve losyonlarda genellikle deri üzerinde bulunan 

Staphylococcus gibi kalıcı ve Pseudomonas gibi geçici flora ile sürekli temas halinde 

olduklarından mikrobiyal kontaminasyona daha çok maruz kalmaktadırlar. Şampuan 

kullanımında ise içerisine su ilavesi sonucunda Pseudomonas, Aerobacter ve bazı mayaların 

neden olduğu kontaminasyonlar meydana gelmektedir [2, 104].  
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2.8. Kozmetik Ürünlerde Mikroorganizma Limitleri 

 

 Kozmetik ürünlerin mikroorganizmalarla kontaminasyon oluşturdukları ilk kez 1946 

yılında Yeni Zelanda’da talk pudrasının Clostridium tetani ile kontamine olması sonucu meydana 

gelen bebek ölümleri ile fark edilmiştir. 1969 yılında yapılan bir çalışmada ise ilk kez 

kozmetiklerin kontamine olabildikleri belirlenmiştir. Bu yıllardan sonra yapılan çalışmalar 

sonucunda kozmetik ürünlere bir standart getirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu nedenle 

kullanılan ürünün tipine, uygulandığı bölgeye ve kullanıcı profiline göre kozmetik ürünlerde 

bulunmaması gereken mikroorganizmalar ile patojenik olmayan mikroorganizma limitleri 

yönetmeliklerle sınırlandırılmıştır. Bu standardizasyon dünyada Kozmetik ve Tuvalet Koku 

Birliği (Cosmetics, Toiletries and Fragrance Association, CTFA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 

(Food and Drug Adminastration, FDA) kuruluşlarıyla sağlanmaktadır. Ülkemizde ise Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayınlanan raporlarla düzenlenmiştir. Bu raporlara göre kozmetikler 

mikrobiyolojik olarak göz çevresine uygulanan ürünler, bebek ürünleri ve diğer ürünler olmak 

üzere farklı kategorilere ayrılarak gruplandırılmıştır. Ülkemizde ise 1998 yılında Resmi Gazete’ 

de yayınlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre 

kozmetik ürünler bebek ürünleri, göz çevresi veya gözle temas edecek ürünler ağız çevresine 

uygulanan ürünler ve diğer ürünler olarak gruplandırılarak kategorize edilmiştir (Tablo 2.3) [2, 

104].  

 

Tablo 2.3. Kozmetik ürünlerde izin verilen mikroorganizma sayısı [2, 104]. 

Kuruluş Kategori İzin verilen mikroorganizma 

miktarı (gram veya mililitrede) 

Sağlık Bakanlığı 
Kozmetik 
Yönetmeliği 

Bebek ürünleri 
Göz çevresine uygulanan ürünler 
Ağız çevresine uygulanan ürünler  
Diğer ürünler 

1x102 

1x102 

 
5x102 

 
1x103 

 
Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella türleri, Clostridium türleri 
ve Candida albicans gibi patojen 
mikroorganizmalar bulunmayacak. 
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Tablo 2.3. (devamı) Kozmetik ürünlerde izin verilen mikroorganizma sayısı [2, 104]. 

Kuruluş Kategori İzin verilen mikroorganizma 
miktarı (gram veya mililitrede) 

Avrupa 
Komisyonu 
Kuralları 

Bebek ürünler (veya 3 yaş altı 
çocuk ürünleri) 
Göz çevresine uygulanan ürünler 
Müköz membranlara uygulanan 
ürünler 
Diğer ürünler 

2x102  (Kategori 1) 
 
2x102 (Kategori 1) 
 
2x102 (Kategori 1) 
 
1x104 (Kategori 2) 
 
Toplam aerobik mezofilik 
mikroorganizma sayısı 
Kategori 1’deki ürünlerin 0,5, 
Kategori 2’deki ürünlerin 0,1 
gramında P. aeruginosa, S. aureus 
ve C. albicans bulunmayacak. 

CTFA Bebek ürünleri 
Göz çevresine uygulanan ürünler 
Diğer ürünler 

5x102 

5x102 

 
1x103 

 
Patojen veya fırsatçı patojen 
mikroorganizmalar 
bulunmayacak.  

FDA Göz çevresine uygulanan ürünler 
Diğer ürünler 

5x102 

 
1x103 

 
P. aeruginosa ve diğer 
Pseudomonas türleri, S. aureus, 
Streptococcus pyogenes ve 
Klebsiella pneumoniae gibi 
patojen veya fırsatçı patojen 
mikroorganizmalar 
bulunmayacak. 

 

 

2.9. Literatür Araştırması 

 

 Kaya ve ark. [106], çörek otu (Nigella sativa) tohumunun insanlarda hücresel bağışıklık 

sisteminin T lenfosit alt grupları ve toplam lökosit sayısı üzerine etkisi araştırmışlardır. CD3+ 

(olgun T lenfosit), CD4+ (yardımcı T lenfosit) ve CD8+ (süpresör-sitotoksik T lenfosit) hücreleri 

üzerinde toplam lökosit sayımı yapmış ve sonuçlar kontrol olarak kullanılmıştır. Deneklere 4 

hafta süresince her gün 30 mg/kg çörek otu tohumu oral yoldan verilmiş ve 4. hafta sonunda 

tekrar kan örnekleri alınarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre CD3+ ve total lökosit 
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değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir artış olduğu ve çörek otu tohumunun insan 

bağışıklık sistemini güçlendirebileceği görülmüştür.  

 Sarıçiçek [9] yaptığı çalışmada, karaciğer sirozunda çörek otu (Nigella sativa) etkisini 

araştırmıştır. Çalışma grubu; kontrol, timokinon, çörek otu tohumu, dimetilnitrözamin ve çörek 

otu yağı olarak 5 alt gruptan oluşturulmuştur. Çalışılan sıçanlarda alınan kan ve doku 

örneklerinden malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-

Px) ve rutin biyokimyasal parametreler üzerinde çalışılmıştır. Sonuç olarak; çörek otu tohumu 

ve bileşenlerinin oluşmuş fibrozisi histopatolojik ve biyokimyasal parametrelerle gerilettiği 

görülmüştür.  

 Demir [107] yaptığı çalışmada, çörek otu (Nigella sativa) yağı, timokinon (TQ), propolis 

ve kafeik asit fenetil esterinin (CAPE), radyasyona bağlı gelişen katarakt üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Bu maddelerin radyasyon hasarını engelleyici etkileri olabileceğini düşünerek, 

sıçanlara uygulanan γ radyasyonun, lens dokusunda meydana getirdiği hasarda koruyucu 

etkilerinin olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Elde ettikleri sonuca göre çörek otu (Nigella 

sativa) yağı verilen gruplarda radyasyona bağlı olarak gelişen kataraktı önleyici ya da geciktirici 

ajan olarak kullanılabileceği görülmüştür.  

Çanaklı [21] yaptığı çalışmada, Tarçın (Cinnamomum) su ektresinin Tip 1 diyabet in vitro 

hücre modelinde H2O2 ile indüklenen oksidatif DNA hasarına karşı koruyucu etki gösterdiğini 

ortaya koymuştur. 

 Ağrap [22] yaptığı çalışmada, tarçın (Cinnamomum)  kabuğunun oksitadif stres ve DNA 

hasarı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Tarçın (Cinnamomum) kabuğunu metanol ile 

özütledikten sonra, hekzan, kloroform, etil asetat, bütanol ve su ile çözeltilerini hazırlamıştır. 

Hazırladıkları çözeltilerin, akciğer fibroblast hücreleri, kan lenfositleri ve lösemi hücreleri 

üzerinde etkilerini gözlemlemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre, hekzan dışında tüm 

çözeltilerin oksitadif stresi ve DNA hasarını azalttığını gözlemlemişlerdir. 

  

 Prashar ve ark. [108] yaptıkları çalışmada, karanfil (Syzygium aromaticum) yağını Gaz 

Kromatografi (GC) ile analiz etmiş ve eugenol (78%) and β-caryophyllene (13%) bileşiklerini 

içerdiğini tespit etmişlerdir.  

 Kutlu [39] yaptığı çalışmasında karanfil (Syzygium aromaticum) özütlerinin antioksidan 

aktivite, fenolik bileşik miktarı ve indirgeme yeteneklerini araştırmışlardır. Karanfil (Syzygium 

aromaticum) bitkisinin su, etanol-su ve metanol çözeltileri ile soxlhet ekstraksyon yöntemiyle 

elde etmiştir. 100 gram karanfil (Syzygium aromaticum) bitkisinden su, etanol-su ve metanol 

çözeltileri ektraksiyon sonucu elde ettikleri verim sırasıyla; % 8,58, % 7,15 ve % 18,53 olarak 

belirlemiştir. Ancak su ile yapılan eksraksiton sonucu elde edilen özütün en yüksek antioksidan 

aktivite, fenolik bileşik miktarı ve indirgeme gücü gösterdiğini ortaya koymuştur.  
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 Gönülşen [109] yaptığı çalışmada, portakal (Citrus Sinensis) kabuğundan elde ettikleri 

yağı içeren mikrokapsüller oluşturmuş ve bunları % 100 pamuklu örme kumaş olan tekstil 

materyallerine aktarmışlardır. 1 ve 5 yıkama sonucunda elde ettikleri sonuca göre kapsüllenen 

portakal (Citrus Sinensis) yağı materyallerinde koku salınımının devam ettiğini belirtmiştir.  

 Öntaş ve ark. [110] yaptıkları çalışmada, limon (Citrus Limon) yağının balık patojenlerine 

karşı antibakteriyel aktivitesini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, limon (Citrus Limon) 

yağının Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Listonella anguillarum, Edwarsiella tarda, 

Citrobacter freundii ve Lactococcus garvieae balık patojenlerinin gelişimini engellediğini 

saptamışlardır.  

 Bahtimur [111] yaptığı çalışmada atık limon (Citrus Limon) kabuklarından pektin elde 

etmiş ve pektin katkılı yenilenebilir antimikrobiyal ambalaj malzemesi hazırlamışlarıdır. 

Hazırlanan yenilenebilir filmlerin antimikrobiyal duyarlılığının belirlenmesi için Escherichia coli 

ve Staphylococcus aureus mikroorganizmalarını kullanmış ve sadece Escherichia coli 

mikroorganizması üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir.  

 Umamaheswari ve ark. [66] kronik ülser tedavisi için yaptıkları sıçanlar üzerinde 

yaptıkları çalışmada, yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitkisinin etanollü özütleri doza bağlı 

olarak mide sıvısını dengelediğini belirtmişlerdir. Yirmi gün sonra ise ülseri tamaen 

iyileştirdiğini kanıtlamışlardır.  

 Shekhar ve ark. [112] yaptıkları çalışmada yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitkisini 

soxhlet eksraksiyon yöntemiyle etanol, metanol, propanol, kloroform, dietil eter, hekzan ve su 

ile özütlerini elde etmişlerdir. Elde ettikleri özütleri seçilmiş insan patojenleri olan E.coli, 

Bacillus sp., Streptococcus sp., Salmonella sp., Pseudomonas sp., Serratia marcescens, Klebsiella 

pneumonia ve Staphylococcus aureus bakterilerine karşı etkilerini incelemişlerdir. Elde ettikleri 

sonuca göre en yüksek antimikrobiyal etki kloroformlu çözelti ve  25 mm zon çapıyla Bacillus 

sp., bakterisidir. En düşük etki ise etanollü çözelti ve 8 mm zon çapıyla Pseudomonas sp., 

bakterisidir.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Cihazlar 

 

3.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 

 Etanol (C2H6O) 

Soxhlet ekstraksiyonunda çözücü olarak kullanılmıştır. Merck firmasından (CAS-NO: 64-17-5), 

temin edilmiştir. %99 saflıktadır. 

 Mueller-Hinton Agar (MHA) 

Bakterilerin antibiyotik duyarlılığı çalışmasında kullanılmıştır (Merck, Product no: 

1.053437.0500). 

 Nurtient Agar (NA) 

Bakterilerin antibiyotik duyarlılığı çalışmasında kullanılmıştır (Merck, Product no: 

1.05450.0500). 

 Eosin Methylene-Blue Lactose Sucrose (EMB) 

Bakterilerin antibiyotik duyarlılığı çalışmasında kullanılmıştır (Merck, Product no: 

1.01347.0500). 

 

3.1.2.  Kullanılan Cihazlar 

 

 Soxhlet aparatı 

Sokshlet ekstraksiyonu için 45/40 boyutunda Isolab marka aparat kullanılmıştır. 

 Rotary evaporatör 

Sokshlet ekstraksiyonu sonucu, çözücünün uzaklaştırılması işleminde kullanılmıştır. IKA RV 10 

marka döner buharlaştıcı kullanılmıştır. 

 Hassas Terazi 

Bitkilerin tartım işlemleri RADVAG AS/220/C/2 marka terazi ile yapılmıştır. 

 Süzgeç Kağıdı 

Sokshlet ekstraksiyonunda kullanılmak üzere 40x40 cm boyutunda ve Macherey-Nagel 

firmasından temin edilmiştir. 

 Mikro pipetler 

Özüt içeren krem numunelerinin hacimlerini ölçmek için, Eppendorf research plus marka 

kullanıldı.  
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3.2. KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

3.2.1. Bitki Özütlerinin Hazırlanması 

 

 Bu çalışmada kullanılan, çörek otu (Nigella Sativa) bitki tohumu, tarçın (Cinnamomum) 

ve karanfil (Syzygium aromaticum) bitkileri toz şeklinde öğütülerek, portakal (Citrus Sinensis) ve 

limon (Citrus Limon) meyvelerinin kabukları küçük parçalara ayrılarak, yasemin (Jasminum 

Nudiflorum) bitkisinin çiçekleri ise küçük parçalara ayrılarak 20’şer gram tartıldı. Tartılan 

bitkiler filtre kağıdından hazırlanan tüp şeklindeki aparata yerleştirilerek soxhlet 

ekstraktöründe 300 mL etanol ile 6 saat süreyle mantolu ısıtıcı ile ekstraksiyon işlemi yapıldı. 6 

saat sonunda rotary evaporatör yardımıyla 60 oC’de etanol çözücüsünün uzaklaştırılmasıyla 

işlem tamamlandı.  

 

3.2.2. Bitki Özütü İçeren Kozmetik El Kremlerinin Hazırlanması 

 

 Standart el kremi formülasyonuna (Tablo 3.1) göre hazırlanan kremlerde koruyucu 

kimyasal madde olarak kullanılan ‘carbomer’ yerine % 2, % 3 ve % 4 oranında bitki özütleri 

doğrudan eklenerek karıştırılmıştır.  

 

Tablo 3.1. Standart el kremi formülasyonlarında kullanılan bileşenlerin yüzdesi.  

Kullanılan Maddeler Yüzdesi (%) 

Saf su 71 – 73 

Allontoin 0.1 

EDTA 0.01 

Carbomer 2 - 4 

Gliserilmonostereat 2,3 

Cetaryl alchol 6 

Ceteareth-25 2 

Dimeticone 0,9 

Caprictrigliserid 4 

Parafin 9 

 

Elde edilen bitki özütlü kremlere karşılaştırma yapmak amacıyla aynı oranlarda 

koruyucu eklenerek ve koruyucusuz olmak üzere kontrol krem numuneleri hazırlanmıştır.  

Hazırlanan krem örnekleri steril olmayan, yani günlük kullanıma uygun şekilde 

muhafaza edilmiştir. Krem örneklerinden birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) 
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örnekler alınmıştır. Alınan örnekler olası bakteri oluşumunun engellenmesi amacıyla -4 oC’de 

dondurularak saklanmış olup, antimikrobiyal etkinlik testleri aynı anda yapılmıştır.   

 

3.2.3. Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi 

 

3.2.3.1. Kullanılan Test Mikroorganizmaları 

 

Antimikrobiyal aktivite deneyleri sırasında, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus pneumoniae 

kullanılmıştır. Bakteriler Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Mikrobiyoloji Laboratuvarından temin edilmiştir.  

 

3.2.3.2. Bitki Özütlerinin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi 

 

3.2.3.2.1. Kullanılan Besiyerleri ve Hazırlanması 

 

Bitki özütlerinin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi için kuyu difüzyon metodu 

kullanılmıştır. Test edilecek maddelerin agarda difüze olduğu alandaki mikroorganizmaların 

gelişiminin engellenmesine dayanan bu metotta besiyeri olarak Mueller –Hinton Agar (MHA) 

besiyeri kullanılmıştır. Kullanılan besiyer dehidre olup, 1 L distile suda 34 g çözülerek 

hazırlanmıştır. Hazırlanan besiyeri 121 °C ve 1 atm basınçta 15 dk süresince bekletilerek 

otoklavda sterilize edilmiştir. Sterilizasyon sonrasında besiyerleri 45-50 °C’ye soğutulup her bir 

steril petri kutusuna (90 mm) 15-20 mL olacak şekilde dökülmüş ve kullanmadan önce oda 

ortamında katılaşması beklenmiştir.   

Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus pneumoniae’lerin geliştirilmesi için dehidre Nutrient 

Agar besiyeri (NA) kullanılmıştır. Dehidre Nutrient Agar besiyeri (NA) 1 L distile suya 20 g 

çözülerek hazırlanmıştır. Otoklavda sterilize edilen besiyeri 45-50 oC’ye soğutulup bakteri 

kültürleri için 18-24 saatlik inkübe edilmiş bakteri kolonileri oluşturulmuştur.  

 

3.2.3.2.2. İnokülum Hazırlanması 

 

 İnokülum süspansiyonu hazırlamak üzere Nutrient Agar besiyeri (NA) besiyerindeki 18-

24 saatlik bakteri kültürü kullanılmıştır. Oluşan koloniler pamuklu eküvyon çubuğu ile alınarak 

steril tuzlu su kullanılarak süspanse edilir. Süspansiyon yoğunluğu ise 0,5 McFarland standart 
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çözeltisi ile eşit bulanıklıkta ayarlanmıştır. Hazırlanan çözeltiler yaklaşık 1-5x106 bakteri 

içerecek şekilde seyretilerek inokülüm olarak hazırlanmıştır.  

 

3.2.3.2.3. Kuyu Difüzyon Metodu 

 

 Bu metotta kullanılan Mueller –Hinton agar (MHA) besiyeri yüzeyine, hazırlanan 

inokülumden 100 µL alınarak eşit dağılımı sağlanmıştır ve hemen sonrasında delik açma 

aparatıyla 10 mm boyutlarında delikler açılmıştır. Bitki özütlerinden hazırlanan çözeltilerden 

(50 mg/mL) 200 µL alınarak deliklere aktarılmıştır. Petriler 24-48 saat süresince 37 oC’de 

inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında bitki özütlerinin aktarıldığı delikler etrafında 

meydana gelen zon (mikroorganizmaların gelişmediği alan) oluşumu gözlenmiştir. Oluşan zon 

çapları mm olarak ölçülmüş olup tüm testler 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilerek zon çaplarının 

standart sapması hesaplanmıştır.  

 

3.2.3.3. Kremlerin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi 

 

Kremlerin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesindeki çalışmalar, kullanılan genel 

besiyerleri üzerinde mikroorganizmaların oluşup oluşmadığını gözlemlemek üzere yapılmıştır.  

Antimikrobiyal etkinlik testleri için Nutrient Agar besiyeri (NA) ve Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar (EMB) besiyerleri kullanılmıştır. Kullanılan besiyerler dehidre olup, 

Nutrient Agar besiyeri için 20 g, Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyeri için 

36 g tartılıp 1 L suda çözülerek hazırlanmıştır. Her iki besiyeri de hazırlandıktan sonra 121 °C 

ve 1 atm basınçta 15 dk süresince bekletilerek otoklavda sterilize edilmiştir. Otoklavdan 

çıkarılan besiyerleri 45-50 °C’ye soğutulup her bir steril petri kutusuna 15-20 mL olacak şekilde 

dökülmüş ve kullanmadan önce oda sıcaklığında katılaşması beklenmiştir.   

 Katılaşan Nutrient Agar besiyeri (NA) ve Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar 

(EMB) besiyerleri üzerine, krem örneklerinin etanollü çözeltileri (50 mg/mL)  200 µL alınarak 

besiyer yüzeylerine pamuklu eküvyon çubuk ile eşit dağılımı sağlanmıştır. Petriler 24-48 saat 

süresince 37 oC’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda petrilerde oluşum gösteren bakteri 

kolonileri sayılmıştır.  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1. Bitki Özütlerinin Antimikrobiyal Aktivite Bulguları 

 

 Antimikrobiyal çalışmaları için kullanılan Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus,  Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa ve Bacillus subtilis 

bakterileri olmak üzere 6 çeşit bakteri kullanılmıştır. 

 İnkübasyon sonunda çörek otu (Nigella Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil 

(Syzygium aromaticum), portakal (Citrus Sinensis), limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum 

Nudiflorum)  bitki özütlerinin kuyu difüzyon metoduyla uygulanması sonucu, delikler etrafında 

meydana gelen zon çaplarının mm olarak ölçümü Tablo 4.1 ‘de verilmiştir. Bitki özütlerine ait 

bakterilerin zon çaplarının görüntüleri ise Şekil 4.1’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.1. Çörek otu (Nigella Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil (Syzygium aromaticum), 

portakal (Citrus Sinensis), limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki 

özütlerinin bakteriler üzerindeki ölçülen zon çapları.  

 Çörek O. 

(mm) 

Tarçın 

 (mm) 

Karanfil  

 (mm) 

Portakal 

(mm) 

Limon 

(mm) 

Yasemin 

(mm) 

Streptococcus p.* 19,0±1,0 22,0±2,0 31,0±2,0 18,3±0,6 14,0±1,0 16,0±1,0 

E. coli** 12,3±1,2 17,3±0,6 21,3±0,6 19,0±1,7 10,0±0,0 11,3±1,2 

Staphylococcus a.* 14,3±1,2 20,7±2,1 31,7±2,3 14,7±2,3 17,3±1,5 25,0±1,7 

Klebsiella p.** 10,7±0,6 14,0±1,7 21,7±2,1 11,7±0,6 11,7±0,6 20,0±1,7 

Pseudomonas a.** 12,7±2,5 10,7±1,2 21,7±2,1 10,3±0,6 11,7±0,6 15,0±2,0 

Bacillus subtilis* 10,7±0,6 17,0±1,0 32,0±2,6 15,3±1,5 16,3±1,2 16,7±1,5 

*gram (+), **gram(-) 

 

Kuyu difüzyon metoduyla açılan delik boyutları 10 mm olduğundan, elde edilen zon 

çaplarının değerlendirilmesi bu ölçüme göre yapılmaktadır. Bitki türlerine göre değerlendirme 

yapıldığında:  

Çörek otu (Nigella Sativa) bitkisinin en etkin olduğu bakteri Streptococcus pneumonia 

türü bakteridir.  

Tarçın (Cinnamomum) bitkisinin en etkin olduğu bakteri türleri ise sırasıyla; 

Streptococcus pneumonia ve Staphylococcus aureus bakterileridir.  

 Karanfil (Syzygium aromaticum) bitkisinin en etkin olduğu bakteri türleri sırasıyla; 

Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus ve Bacillus subtilis bakterileridir.  

 

Bakteriler 

Bitkiler 
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 Portakal (Citrus Sinensis) meyvesi kabuklarının en etkin olduğu bakteri türleri sırasıyla; 

Escherichia coli ve Streptococcus pneumonia bakterileridir.  

Limon (Citrus Limon) meyvesi kabuklarının en etkin olduğu bakteri türleri sırasıyla; 

Staphylococcus aureus ve Bacillus subtilis bakterileridir.  

Yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitkisinin çiçeklerinden elde edilen özütün en etkin 

olduğu bakteri türleri sırasıyla; Staphylococcus aureus, ve Klebsiella pneumonia bakteri 

türleridir.  

 

 

Şekil 4.1. Çörek otu (Nigella Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil (Syzygium aromaticum), 

portakal (Citrus Sinensis) limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki 

özütlerinin bakteriler üzerindeki zon çaplarının görüntüleri.  

 

 Bakteri türlerine göre bitkilerin antimikrobiyal etkileri ise Tablo 4.1’e göre;   

Streptococcus pneumonia türü bakteride en yüksek antimikrobiyal etki gösteren bitki 

türü karanfil (Syzygium aromaticum) bitkisidir. Antimikrobiyal etkinlik gösteren diğer bitki 

türleri ise; tarçın (Cinnamomum) ve çörek otu (Nigella Sativa) bitkileridir.  

Escherichia coli türü bakteride en yüksek antimikrobiyal etki gösteren bitki türleri; 

karanfil (Syzygium aromaticum) ve portakal (Citrus Sinensis) bitkileridir.  

Staphylococcus aureus bakterisinde antimikrobiyal etkinin en yüksek olduğu bitki türü; 

karanfil (Syzygium aromaticum) bitkisidir.  Antimikrobiyal etkinlik gösteren diğer bitki türleri 

ise; tarçın (Cinnamomum) ve yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitki çiçeklerinin özütüdür.  
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Klebsiella pneumonia türü bakteride antimikrobiyal etkinin en yüksek olduğu bitki 

türleri; karanfil (Syzygium aromaticum) ve yasemin (Jasminum Nudiflorum) bitki çiçeklerinin 

özütüdür.  

Pseudomonas aeruginosa türü bakteride en yüksek antimikrobiyal etki gösteren bitki 

karanfil (Syzygium aromaticum) bitkisidir. En etkin diğer bitki türü ise; in (Jasminum 

Nudiflorum) bitkisidir.  

Bacillus subtilis bakterisinde en yüksek antimikrobiyal etki gösteren bitki türü karanfil 

(Syzygium aromaticum) bitkisidir. En etkin diğer bitki türleri ise sırasıyla; tarçın 

(Cinnamomum), portakal (Citrus Sinensis), limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum 

Nudiflorum)  bitkileridir.  

Bitki türleri genel olarak incelendiğinde, yapılan bu tez çalışmasında kullanılan tüm 

bitkilerin, seçilen bakteriler üzerinde antimikrobiyal etkinliklerinin olduğu gözlenmiştir.  

 

4.2. Kremlerin Antimikrobiyal Aktivite Bulguları  

 

 Kremlerin antimikrobiyal aktivitesi için genel besiyerler olan, Nutrient Agar besiyeri 

(NA) ve Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerlerinde oluşan bakteri 

kolonileri sayılmıştır. Bitki özütleri, standart krem formülasyonuna % 2, % 3 ve % 4 oranlarında 

eklenmiş olup karşılaştırma amaçlı ise aynı oranlarda kimyasal koruyucu koymak üzere ve 

koruyucusuz olmak üzere, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan 

örneklerin antimikrobiyal etkinlik testleri yapılmıştır.  
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4.2.1. Çörek otu (Nigella Sativa) Bitki Özütü İçeren Krem Bulguları 

 

Çörek otu (Nigella Sativa) bitki özütlü kremlerde gözlenen koloni sayıları Tablo 4.2’ de 

verilmiştir.   

 

Tablo 4.2. Çörek otu (Nigella Sativa) bitki özütlü kremlerde oluşan koloni sayıları 

 Nutrient Agar (NA) 

besiyeri 

Eosin Methylene-

blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyeri 

Zaman 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 

 

 

Çörek otu 

tohumu 

özütü içeren 

krem 

 

K
o

n
sa

n
tr

as
y

o
n

 (
%

) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

~1000 

 

- 

 

- 

 

 

 

3 

 

- 

 

- 

 

126 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

654 

         t0: birinci ay, t1: üçüncü ay, t2: altıncı ay 

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 oranlarında çörek otu (Nigella Sativa) 

özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan 

örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.2, Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’ de 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.2. Çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde 

birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.3. Çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde 

üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.4. Çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde 

altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 

oranlarında çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) 

ve altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.5, Şekil 

4.6 ve Şekil 4.7’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.5. Çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose 

sucrose agar (EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.6. Çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose 

sucrose agar (EMB) besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.7. Çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose 

sucrose agar (EMB) besiyerinde altıncı ayda (t2)  alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde çörek otu (Nigella Sativa) özütü içeren kremlerin birinci 

ve üçüncü aylarda alınan örneklerde koloni oluşumu gözlenmemiştir. Altıncı ayda alınan 

örneklerde ise % 2 konsantrasyonunda yaklaşık 1000 koloni, % 3 konsantrasyonda 126 koloni 

ve % 4 konsantrasyonda ise 1 koloni oluştuğu tespit edilmiştir.  

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde çörek otu (Nigella Sativa) 

özütü içeren kremlerin birinci ve üçüncü aylarda alınan örneklerde koloni oluşumu 

gözlenmemiştir. Altıncı ayda ise % 4 konsantrasyonda 651 koloni sayılırken, % 2 ve % 3 

konsantrasyonlarda koloni oluşumuna rastlanmamıştır.  
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4.2.2. Tarçın (Cinnamomum) Bitki Özütü İçeren Krem Bulguları 

 

Tarçın (Cinnamomum) bitki özütlü kremlerde gözlenen koloni sayıları Tablo 4.3’ de 

verilmiştir.   

 

Tablo 4.3. Tarçın (Cinnamomum) bitki özütlü kremlerde oluşan koloni sayıları 

 Nutrient Agar (NA) 

besiyeri 

Eosin Methylene-

blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyeri 

Zaman 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 

 

 

Tarçın özütü 

içeren krem 

 

K
o

n
sa

n
tr

as
y

o
n

 (
%

) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

651 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

          t0: birinci ay, t1: üçüncü ay, t2: altıncı ay 

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 oranlarında tarçın (Cinnamomum)  

özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan 

örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.8, Şekil 4.9 ve Şekil 4.10’ da 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.8. Tarçın (Cinnamomum) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde birinci 

ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler. 
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Şekil 4.9. Tarçın (Cinnamomum) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde üçüncü 

ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.10. Tarçın (Cinnamomum) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde 

altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 

oranlarında tarçın (Cinnamomum) özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve 

altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.11, Şekil 

4.12 ve Şekil 4.13’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.11. Tarçın (Cinnamomum)  özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.12. Tarçın (Cinnamomum)  özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.13. Tarçın (Cinnamomum)  özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyerinde altıncı ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde tarçın (Cinnamomum)  özütü içeren kremlerin birinci ve 

üçüncü aylarda alınan örneklerde koloni oluşumu gözlenmemiştir. Altıncı ayda ise % 2 

konsantrasyonda iki farklı türü olmak üzere 651 koloni gözlenmiştir.  

 Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde tarçın (Cinnamomum)  

özütü içeren kremlerin birinci, üçüncü ve altıncı aylarda alınan örneklerde koloni oluşumu 

gözlenmemiştir.  



Yasemin KAYA, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

43 
 

4.2.3. Karanfil (Syzygium aromaticum) Bitki Özütü İçeren Krem Bulguları 

 

Karanfil (Syzygium aromaticum) bitki özütlü kremlerde gözlenen koloni sayıları Tablo 

4.4’ de verilmiştir.   

 

Tablo 4.4. Karanfil (Syzygium aromaticum) bitki özütlü kremlerde oluşan koloni sayıları 

 Nutrient Agar (NA) 

besiyeri 

Eosin Methylene-

blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyeri 

Zaman 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 

 

 

Karanfil 

özütü içeren 

krem 

 

K
o

n
sa

n
tr

as
y

o
n

 (
%

) 

 

2 

 

3 

 

85 

 

348 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

        t0: birinci ay, t1: üçüncü ay, t2: altıncı ay 

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 oranlarında karanfil (Syzygium 

aromaticum) özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan 

örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.14, Şekil 4.15 ve Şekil 4.16’ da 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.14. Karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) 

besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.15. Karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) 

besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.16. Karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) 

besiyerinde altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler. 

 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 

oranlarında karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü 

ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 

4.17, Şekil 4.18 ve Şekil 4.19’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.17. Karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen 

görüntüler.  
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Şekil 4.18. Karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen 

görüntüler.  

 

 

Şekil 4.19. Karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde altıncı ayda (t3) alınan örneklerinden elde edilen 

görüntüler.  

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin 

birinci ayda alınan örneğinden % 2 konsanstrasyonda 3 koloni gözlenirken, % 3 ve % 4 

konsantrasyonlarda koloni oluşumu gözlenmemiştir. Üçüncü ayda alınan örneklerin % 2 

konsanstrasyonda 85 koloni gözlenirken, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda koloni oluşumu 

gözlenmemiştir. Altıncı ayda alınan örnekler de aynı şekilde % 2 konsanstrasyonda 348 koloni 

gözlenirken, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda koloni oluşumu gözlenmemiştir. 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde karanfil (Syzygium 

aromaticum) özütü içeren kremlerin, birinci, üçüncü ve altıncı aylarda alınan örneklerde koloni 

oluşumu gözlenmemiştir.  
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4.2.4. Portakal (Citrus Sinensis) Bitki Özütü İçeren Krem Bulguları 

 

Portakal (Citrus Sinensis) bitki özütlü kremlerde gözlenen koloni sayıları Tablo 4.5’ de 

verilmiştir.   

 

Tablo 4.5. Portakal (Citrus Sinensis) bitki özütlü kremlerde oluşan koloni sayıları 

 Nutrient Agar (NA) 

besiyeri 

Eosin Methylene-

blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyeri 

Zaman 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 

 

 

Portakal 

özütü içeren 

krem 

 

K
o

n
sa

n
tr

as
y

o
n

 (
%

) 

 

2 

 

- 

 

259 

 

~4000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

14 

 

27 

 

- 

 

- 

 

1104 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64 

        t0: birinci ay, t1: üçüncü ay, t2: altıncı ay 

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 oranlarında portakal (Citrus Sinensis) 

özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan 

örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.20, Şekil 4.21 ve Şekil 4.22’ da 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.20. Portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde 

birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.21. Portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde 

üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.22. Portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde 

altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 

oranlarında portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) 

ve altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.23, Şekil 

4.24 ve Şekil 4.25’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.23. Portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose 

sucrose agar (EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.24. Portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose 

sucrose agar (EMB) besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.25. Portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose 

sucrose agar (EMB) besiyerinde altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerin birinci 

ayda alınan örneklerinde koloni oluşumu gözlenmemiştir. Üçüncü ayda % 2 konsantrasyonda 

259, % 3 konsantrasyonda 14 koloni gözlenirken % 4 konsantrasyonda koloni oluşumuna 

rastlanmamıştır. Altıncı ayda alınan örneklerde % 2 ve % 3 konsantrasyonda sırasıyla yaklaşık 

4000 ve 27 koloni gözlenirken, % 4 konsantrasyonlarda koloni oluşumuna rastlanmamıştır.  

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde portakal (Citrus Sinensis) 

özütü içeren kremlerin birinci ve üçüncü ayda alınan numunelerde koloni oluşumu 

gözlenmemiştir. Altıncı ayda % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda sırasıyla 1104 ve 64 koloni 

gözlenirken, % 2 konsantrasyonda koloni oluşumu gözlenmemiştir. 
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4.2.5. Limon (Citrus Limon) Bitki Özütü İçeren Krem Bulguları 

 

Limon (Citrus Limon) bitki özütlü kremlerde gözlenen koloni sayıları Tablo 4.6’ de 

verilmiştir.   

 

Tablo 4.6. Limon (Citrus Limon) bitki özütlü kremlerde oluşan koloni sayıları 

 Nutrient Agar (NA) 

besiyeri 

Eosin Methylene-

blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyeri 

Zaman 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 

 

 

Limon özütü 

içeren krem 

 

K
o

n
sa

n
tr

as
y

o
n

 (
%

) 

 

2 

 

- 

 

3 

 

~3000 

 

- 

 

- 

 

~1600 

 

3 

 

- 

 

- 

 

~3200 

 

- 

 

- 

 

~1400 

 

4 

 

- 

 

- 

 

~1800 

 

- 

 

- 

 

12 

         t0: birinci ay, t1: üçüncü ay, t2: altıncı ay 

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 oranlarında limon (Citrus Limon) özütü 

içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde 

edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.26, Şekil 4.27 ve Şekil 4.28’ da verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.26. Limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde birinci 

ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.27. Limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde üçüncü 

ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.28. Limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde altıncı 

ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 

oranlarında limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve 

altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.29, Şekil 

4.30 ve Şekil 4.31’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.29. Limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.30. Limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.31. Limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyerinde altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerin birinci ayda 

alınan örneklerinde koloni oluşumu gözlenmemiştir. Üçüncü ayda yalnızca % 2 

konsantrasyonda 3 koloni gözlenmiştir. Altıncı ayda ise % 2, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda 

yaklaşık olarak sırasıyla, yaklaşık 3000, 3200 ve 1800 koloni oluşumu gözlenmiştir.  

 Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde limon (Citrus Limon) 

özütü içeren kremlerin birinci ve üçüncü ayda alınan örneklerinde koloni oluşumu 

gözlenmemiştir. Altıncı ayda % 2 ve % 3 konsantrasyonlarda yaklaşık olarak sırasıyla, 1600 ve 

1400 koloni gözlenirken, % 4 konsantrasyonda 12 koloni oluşumu gözlenmiştir.  
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4.2.6. Yasemin (Jasminum Nudiflorum) Bitki Özütü İçeren Krem Bulguları 

 

Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütlü kremlerde gözlenen koloni sayıları Tablo 

4.7’ de verilmiştir.   

 

Tablo 4.7. Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütlü kremlerde oluşan koloni sayıları 

 Nutrient Agar (NA) 

besiyeri 

Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar 

(EMB) besiyeri 

Zaman 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 

 

 

Yasemin 

özütü içeren 

krem 

 

K
o

n
sa

n
tr

as
y

o
n

 (
%

) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

38 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

         t0: birinci ay, t1: üçüncü ay, t2: altıncı ay 

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 oranlarında yasemin (Jasminum 

Nudiflorum)   özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) 

alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.32, Şekil 4.33 ve Şekil 4.34’ 

de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.32. Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) 

besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.33. Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) 

besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.34. Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) 

besiyerinde altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 

oranlarında yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü 

ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 

4.35, Şekil 4.36 ve Şekil 4.37’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.35. Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen 

görüntüler.  
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Şekil 4.36. Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen 

görüntüler.  

 

 

Şekil 4.37. Yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin Eosin Methylene-blue 

lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen 

görüntüler.  

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde yasemin (Jasminum Nudiflorum)  özütü içeren kremlerin 

birinci ayda alınan örneklerinde yalnızca % 3 konsantrasyonda kontaminasyon gözlenmemiştir. 

Üçüncü ayda % 2 konsantrasyonda koloni oluşumu gözlenmezken, % 3 ve % 4 konsantrasyonda 

kontaminasyon gözlenmiştir. Altıncı ayda ise % 2 ve % 3 konsantrasyonda koloni oluşumu 

gözlenmezken, % 4 konsantrasyonda 38 koloni oluşumu gözlenmiştir. 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde yasemin (Jasminum 

Nudiflorum) özütü içeren kremlerin birinci, üçüncü ve altıncı aylarda alınan örneklerde koloni 

oluşumu gözlenmemiştir.  
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4.2.7. Kimyasal Koyucu İçeren ve İçermeyen Krem Bulguları 

 

Kimyasal koruyucu içeren ve içermeyen kremlerde gözlenen koloni sayıları Tablo 4.8’ de 

verilmiştir.   

 

Tablo 4.8. Kimyasal koruyucu içeren ve içermeyen kremlerde oluşan koloni sayıları 

 Nutrient Agar (NA) 

besiyeri 

Eosin Methylene-

blue lactose sucrose 

agar (EMB) besiyeri 

Zaman 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 

 

 

Koruyucu 

içeren 

kremler 

 

K
o

n
sa

n
tr

as
y

o
n

 (
%

) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

185 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Koruyucu içermeyen 

kremler 

 

- 

 

4 

 

~1000 

 

10 

 

15 

 

~2000 

         t0: birinci ay, t1: üçüncü ay, t2: altıncı ay 

 

Nutrient Agar (NA) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 kimyasal koruyucu içeren kremlerin, 

birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer 

görüntüleri sırasıyla Şekil 4.38, Şekil 4.39 ve Şekil 4.40’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.38. Kimyasal koruyucu içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde birinci ayda 

(t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.39. Kimyasal koruyucu içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde üçüncü ayda 

(t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.40. Kimyasal koruyucu içeren kremlerin Nutrient Agar (NA) besiyerinde altıncı ayda (t2) 

alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde, % 2, % 3 ve % 4 

oranlarında kimyasal koruyucu içeren kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı 

ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.41, Şekil 4.42 ve 

Şekil 4.43’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.41. Kimyasal koruyucu içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar 

(EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  
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Şekil 4.42. Kimyasal koruyucu içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar 

(EMB) besiyerinde üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

 

Şekil 4.43. Kimyasal koruyucu içeren kremlerin Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar 

(EMB) besiyerinde altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen görüntüler.  

 

Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı 

ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen Nutrient Agar (NA) ve Eosin Methylene-blue lactose 

sucrose agar (EMB) besiyer görüntüleri sırasıyla Şekil 4.44 ve Şekil 4.45’ de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.44. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve 

altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen Nutrient Agar (NA) besiyer görüntüleri.  
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Şekil 4.45. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin, birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve 

altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde edilen ve Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar 

(EMB) besiyer görüntüleri.  

 

 Nutrient Agar (NA) besiyerinde kimyasal koruyucu içeren kremlerin birinci ayda alınan 

örneklerinde koloni oluşumu gözlenmemiştir. Üçüncü ayda alınan örneklerinde ise yalnızca % 4 

konsantrasyonda 1 koloni gözlenmiştir. Altıncı ayda % 2 konsantrasyonda 185 koloni, % 3 

konsantrasyonda 1 koloni gözlenirken, % 4 konsantrasyonda koloni oluşumu gözlenmemiştir.  

 Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde kimyasal koruyucu içeren 

kremlerin birinci, üçüncü ve altıncı aylarda alınan örneklerde koloni oluşumu gözlenmemiştir. 

 Nutrient Agar (NA) besiyerinde kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin birinci ayda 

alınan örneğinde, koloni gözlenmemiştir. Üçüncü ayda ise 4 koloni, altıncı ayda ise yaklaşık 

1000 koloni gözlenmiştir.  

 Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde kimyasal koruyucu 

içermeyen kremlerin birinci ayda alınan örneğinde 10, üçüncü ayda 15 ve altıncı ayda yaklaşık 

2000 koloni oluşumu gözlenmiştir.  

 

 Elde edilen sonuçların toplu fotoğrafları aşağıda verilmiştir (Şekil 4.46 – Şekil 4.57). 
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Şekil 4.46. Birinci ayda (t0), % 2, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda alınan örneklerin Nutrient 

Agar (NA) besiyer görüntüleri a: çörek otu (Nigella Sativa), b: tarçın (Cinnamomum), c: karanfil 

(Syzygium aromaticum), d: portakal (Citrus Sinensis) e: limon (Citrus Limon) f: yasemin 

(Jasminum Nudiflorum)  bitki özütü içeren kremler g: koruyucu içeren krem 

 

 

Şekil 4.47. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde 

edilen Nutrient Agar (NA) besiyer görüntüleri.  
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Şekil 4.48 Üçüncü ayda (t1), % 2, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda alınan örneklerin Nutrient 

Agar (NA) besiyer görüntüleri a: çörek otu (Nigella Sativa), b: tarçın (Cinnamomum), c: karanfil 

(Syzygium aromaticum), d: portakal (Citrus Sinensis) e: limon (Citrus Limon) f: yasemin 

(Jasminum Nudiflorum)  bitki özütü içeren kremler g: koruyucu içeren krem 

 

 

Şekil 4.49. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde 

edilen Nutrient Agar (NA) besiyer görüntüleri.  
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Şekil 4.50 Altıncı ayda (t2), % 2, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda alınan örneklerin Nutrient 

Agar (NA) besiyer görüntüleri a: çörek otu (Nigella Sativa), b: tarçın (Cinnamomum), c: karanfil 

(Syzygium aromaticum), d: portakal (Citrus Sinensis) e: limon (Citrus Limon) f: yasemin 

(Jasminum Nudiflorum)  bitki özütü içeren kremler g: koruyucu içeren krem  

 

 

Şekil 4.51. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde 

edilen Nutrient Agar (NA) besiyer görüntüleri.  
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Şekil 4.52 Birinci ayda (t0), % 2, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda alınan örneklerin Eosin 

Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyer görüntüleri a: çörek otu (Nigella Sativa), b: 

tarçın (Cinnamomum), c: karanfil (Syzygium aromaticum), d: portakal (Citrus Sinensis) e: limon 

(Citrus Limon) f: yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütü içeren kremler g: koruyucu içeren 

krem 

 

 

Şekil 4.53. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin birinci ayda (t0) alınan örneklerinden elde 

edilen Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyer görüntüleri.  
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Şekil 4.54 Üçüncü ayda (t1), % 2, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda alınan örneklerin Eosin 

Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyer görüntüleri a: çörek otu (Nigella Sativa), b: 

tarçın (Cinnamomum), c: karanfil (Syzygium aromaticum), d: portakal (Citrus Sinensis) e: limon 

(Citrus Limon) f: yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütü içeren kremler g: koruyucu içeren 

krem 

 

 

Şekil 4.55. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin üçüncü ayda (t1) alınan örneklerinden elde 

edilen Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyer görüntüleri.  
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Şekil 4.56. Altıncı ayda (t2), % 2, % 3 ve % 4 konsantrasyonlarda alınan örneklerin Eosin 

Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyer görüntüleri a: çörek otu (Nigella Sativa), b: 

tarçın (Cinnamomum), c: karanfil (Syzygium aromaticum), d: portakal (Citrus Sinensis) e: limon 

(Citrus Limon) f: yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütü içeren kremler g: koruyucu içeren 

krem 

 

 

Şekil 4.57. Kimyasal koruyucu içermeyen kremlerin altıncı ayda (t2) alınan örneklerinden elde 

edilen Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyer görüntüleri. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 Yapılan bu tez çalışmasında Çörek otu (Nigella Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil 

(Syzygium aromaticum), portakal (Citrus Sinensis), limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum 

Nudiflorum) bitkilerinin soxhlet ekstraksiyon yöntemiyle özütleri elde edilmiştir. Edilen 

özütlerin Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,  Klebsiella 

pneumonia, Pseudomonas aeruginosa ve Bacillus subtilis bakterileri olmak üzere 6 çeşit bakteri 

üzerinde antmikrobiyal etkileri incelenmiştir. Daha sonra elde edilen özütlerin standart krem 

formülasyonunda koruyucu yerine kullanılabilirliği için genel besiyerler olan, Nutrient Agar 

besiyeri (NA) ve Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerlerinde oluşan bakteri 

kolonileri sayılmıştır. Antimikrobiyal etkinlik testleri kuyu difüzyon metoduyla yapılmıştır.  

 Bitkilerin antimikrobiyal etkinliklerinin belirlenmesi için kullanılan bakterilerin 

seçilmesinin sebeplerini şu şekilde sıralanabilir;  

 Streptococcus pneumonia türü bakterilerin, boğaz enfeksiyonu, menenjit, zaturre ve orta 

kulak gibi çeşitli enfeksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Vücudun bağışıklık sistemi 

bozulduğunda enfeksiyonlara doğrudan neden olurlar.  

 Escherichia coli türü bakteriler Normal bağırsak bakterisi olarak memeliler ve kuşlarda 

bulunur. Bağırsak içinde kokuşma, mayalaşma ve beslenme ile ilgili işlemlerde yardımcı 

bir bakteri ve diğer bağırsak bakterileri ile dengeli olarak bulunan flora bakterisidir. 

Fakat canlının savunma gücünün azaldığı durumlarda doku ve kana yayılarak 

enfeksiyon etkeni özelliği taşır. Bağırsak içerisinde en yaygın sebep olduğu hastalık ise 

ishaldir.  E.coli bağırsak dışına çıkarak dokulara geçebildiği zaman çeşitli enfeksiyonlara 

neden olur. Bunlar; üriner sistem, safra yolları enfeksiyonu, apse, sinüzit ve ciltte yara 

enfeksiyonlarıdır. 

 Staphylococcus aureus türü bakteriler insanlarda birçok enfeksiyonlara neden olan bir 

bakteridir. Ortam şartlarına dayanıklı olduklarından doğada çok yaygındırlar. Doğal 

olarak en fazla burun ve boğaz boşluğunda, insane ve hay van dışkılarında, ciltte apseli 

yaralarda ve sivilcelerde yoğun olarak bulunurlar. Gıdalarda ve gıda işletmelerinde, elle 

gıda hazırlayanlarda, hastane personeli ve hastane ortamlarında da yaygın olarak 

bulunurlar.  

 Klebsiella pneumonia İnsanlarda üst solunum yolu ve dışkı florasında bulunan bir 

bakteri olduğu için patojenliği uygunsuz koşullar karşısında fırsatçı patojen olarak açığa 

çıkar. Bu nedenle hastane enfeksiyonlarından sorumlu bir bakteridir. Ayırca sistit gibi 

idrar yolları enfeksiyonları, prostatit, sinüzit ve çeşitli organ hastalıklarından sorumlu 

olabilir.  
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 Pseudomonas aeruginosa yara ve yanık gibi deride oluşan enfeksiyonlarda çok hızlıca 

çoğalabilen bir bakteri türüdür. Bunun yanı sıra, idrar yolları, bronşit, idrar yolları 

enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olmaktadır. 

 Bacillus subtilis doğada sıklıkla rastlanan bakteri türüdür. Toz, toprak, hayvanlar, süt ve 

sularda bulunan bu bakteriler, besinlerin bozulmasına neden olur. Özellikle cilt ve göz 

içerisine girmesi sonucunda enfeksiyonlara neden olmaktadır.  

 

5.1. Bitkilerin Antimikrobiyal Aktiviteleri 

 

 Bitki özütlerinin antimikrobiyal bulguları incelendiğinde tüm bakteri türlerinde en 

yüksek zon çapı oluşturan bitki karanfil (Syzygium aromaticum) bitkisidir. Diğer bitki türleri 

incelendiğinde:   

  Çörek otu (Nigella Sativa) özütünün en etkili olduğu bakteri türü Streptococcus 

pneumonia bakterisidir. Diğer yüksek etkinlik gösterdiği bakteri türleri ise sırasıyla, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli bakterileridir. En düşük 

antimikrobiyal etkinlik gösterdiği bakteri türleri ise Klebsiella pneumonia ve Bacillus subtilis 

bakterileridir. 

 Tarçın (Cinnamomum) özütünün en etkili olduğu bakteri türleri sırasıyla, Streptococcus 

pneumonia ve Staphylococcus aureus bakterileridir. Diğer yüksek etkinlik gösteren bakteri 

türleri Escherichia coli, Bacillus subtilis ve Klebsiella pneumonia bakterileridir. Tarçın 

(Cinnamomum) özütünün en düşük antimikrobiyal etki gösteren bakteri türü ise Pseudomonas 

aeruginosa bakterisidir.  

 Portakal (Citrus Sinensis) meyvesi kabuklarından elde edilen özütlerde en yüksek 

antimikrobiyal etki gösteren bakteri türü sırasıyla Escherichia coli ve Streptococcus pneumonia 

bakteri türleridir. Diğer etkinlik gösterdiği bakteri türleri ise Bacillus subtilis ve Staphylococcus 

aureus bakterileridir. Klebsiella pneumonia ve Pseudomonas aeruginosa türü bakterilerde ise 

antimikrobiyal etkisi düşüktür.  

 Limon (Citrus Limon) meyvesi kabuklarından elde edilen özütlerde en yüksek 

antimikrobiyal etki Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, ve Streptococcus pneumonia 

bakterileri üzerinde görülmüştür. Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia 

coli bakterilerinde ise antimikrobiyal etkinlik düşüktür.  

 Yasemin (Jasminum Nudiflorum) çiçeklerinden elde edilen özütlerde en yüksek 

antimikrobiyal etki Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumonia bakterileri üzerinde 

görülmültür. Bununla birlikte Bacillus subtilis, Streptococcus pneumonia ve Pseudomonas 

aeruginosa bakterilerinde de antimikrobiyal etkinlik yüksektir.  En düşük etkinlik gösterdiği 

bakteri türü ise, Escherichia coli bakterisidir.  
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 Sonuç olarak bu tez çalışmasında kullanılan Çörek otu (Nigella Sativa), tarçın 

(Cinnamomum), karanfil (Syzygium aromaticum), portakal (Citrus Sinensis), limon (Citrus Limon) 

ve yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütlerinin seçilen 6 bakteri üzerinde antimikrobiyal 

etkilerinin olduğu görülmüştür.  

 

5.2. Kremlerin Antimikrobiyal Aktiviteleri 

 

 Standart krem formülasyonuna göre hazırlanan kremlerde sentetik koruyucu yerine; 

çörek otu (Nigella Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil (Syzygium aromaticum), portakal 

(Citrus Sinensis), limon (Citrus Limon) ve yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütleri 

kullanılmıştır. Antimikrobiyal etkinlik testleri için ise genel besiyerler olan, Nutrient Agar 

besiyeri (NA) ve Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerleri kullanılmıştır. 

Krem formülasyonuna göre belirlenen % 2, % 3 ve % 4 oranlarında alınan özütler kremlere 

eklenmiş olup karşılaştırma amaçlı olarak sentetik koruyucu içeren ve içermeyen kremlerden 

birinci ayda (t0), üçüncü ayda (t1) ve altıncı ayda (t2) örnekleri alınmıştır. Örnekler günlük 

kullanıma uygun olarak krem numunelerenin kapağı her gün açılıp, el yardımıyla sürülmek 

üzere alınıp kapatıldıktan sonra altı ay boyunca bu şekilde muhafaza edilmiştir.  Alınan 

örneklerin kullanılan besiyerlerdeki oluşan bakteri kolonileri sayılması esasına bağlı 

antimikrobiyal etkinlik testleri yapılmıştır.  

 Nutrient Agar besiyerinde (NA)  birinci ayda (t0) alınan krem örneklerinden elde edilen 

bulgulara göre yalnızca karanfil (Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerin % 2 

konsantrasyonda (Şekil 4.46c) olan örneğinde 3 koloni gözlenmiştir. Bunun sebebi numune 

alımı ya da antimikrobiyal çalışmaları sırasında kontaminasyona neden olabilecek 

parametrelere bağlı olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, tez çalışmasında kullanılan tüm 

bitki özütlerinin birinci ayda (t0) alınan örnek sonuçlarına göre sentetik koruyucu yerine 

kullanılarak antimikrobiyal etki gösterdiği görülmektedir.  

 Nutrient Agar besiyerinde (NA)  üçüncü ayda (t1) alınan krem örneklerinden elde edilen 

bulgulara göre (Şekil 2.48c) karanfil (Syzygium aromaticum) ve portakal (Citrus Sinensis) özütü 

içeren kremlerin (Şekil 4.48d)  % 2 konsantrasyon örneğinde koloni oluşumuna rastlanırken, 

konsantrasyon arttıkça koloni oluşumu azalmış ve yok olmuştur. Farklı konsantrasyonlarda 

limon (Citrus Limon), yasemin (Jasminum Nudiflorum)  bitki özütü içeren (Şekil 4.48e ve Şekil 

4.48e),  koruyucu içeren (Şekil 4.48g) ve içermeyen (Şekil 4.49) krem örneklerinde meydana 

gelen az sayıdaki koloni oluşumunun da yine numune alımı ya da antimikrobiyal çalışmaları 

sırasında kontaminasyona neden olabilecek parametrelere bağlı olduğu düşünülmektedir.  

 Altıncı ay sonunda (t2) Nutrient Agar besiyerinde (NA) çörek otu (Nigella Sativa) özütü 

içeren kremlerde (Şekil 4.50a) % 2 konsantrasyonda yaklaşık 2x103 koloniye rastlanırken, 
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konsantrasyon arttıkça bu sayının azaldığı görülmektedir. Aynı şekilde tarçın (Cinnamomum) 

özütü içeren kremlerde (Şekil 4.50b) ise % 2 konsantrasyonda 651 koloni oluşumu 

gözlenmiştir. % 3 ve % 4 konsantrasyonda koloni oluşumuna rastlanmamıştır. Karanfil 

(Syzygium aromaticum) özütü içeren kremlerde (Şekil 4.50c) % 2 konsantrasyonda 348 koloni 

oluşumu gözlenmiştir. % 3 ve % 4 konsantrasyonda koloni oluşumuna rastlanmamıştır. 

Portakal (Citrus Sinensis) özütü içeren kremlerde (Şekil 4.50d) ise % 2 konsantrasyonda 

yaklaşık 4x103 koloni ve  % 3’de 27 koloni oluşumu gözlenirken % 4 konsantrasyonda koloni 

oluşumuna rastlanmamaktadır. En yoğun koloni (yaklaşık 1x103 ve 3x103 arasında) oluşumunu 

sağlayan bitki türü olan Limon (Citrus Limon) özütü içeren kremlerde, konsantrasyon arttıkça 

koloni oluşumunun azaldığı görülmektedir (Şekil 4.50e). Yasemin (Jasminum Nudiflorum) özütü 

içeren kremlerde (Şekil 4.50f) % 2 konsantrasyonda 38 koloni oluşumu gözlenirken,  % 3 ve % 

4 konsantrasyonda koloni oluşumu gözlenmemiştir. Koruyucu içeren krem örneklerinde (Şekil 

4.50g) % 2 konsantrasyonda 185 koloni oluşumu gözlenirken, % 3’de 1 koloniye rastlanmıştır. 

% 4 de ise koloni oluşumuna rastlanmamıştır. 

 Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde birinci ayda (t0) ve üçüncü 

ayda (t1) alınan krem örneklerinden elde edilen bulgulara göre kullanılan tüm bitki özütlü ve 

koruyucu içeren (Şekil 4.52 ve Şekil 4.54) kremlerde koloni oluşumuna rastlanmamıştır. Ancak 

koruyucu içermeyen krem örneklerinde birinci ayda (t0) 10 koloni ve üçüncü ayda (t1) 15 koloni 

oluşumuna rastlanmıştır.  

 Altıncı ay (t2) sonunda Eosin Methylene-blue lactose sucrose agar (EMB) besiyerinde 

(Şekil 4.56) çörek otu (Nigella Sativa), portakal (Citrus Sinensis) ve limon (Citrus Limon) özütü 

içeren kremlerin farklı konsantrasyonlarında koloni oluşumu gözlenmiştir. Çörek otu (Nigella 

Sativa) özütlü kremlerin (Şekil 4.56a) % 2 ve % 3 konsantrasyonalarında koloni oluşumu 

gözlenmezken % 4 konsantrasyonda 651 koloni oluşumuna rastlanmıştır. Portakal (Citrus 

Sinensis) özütlü kremlerin (Şekil 4.56d) % 2 konsantrasyonda koloni oluşumuna rastlanmazken, 

% 3’de yaklaşık 1x103 ve % 4’ de bu oran azalarak 64 koloni gözlenmiştir. Limon (Citrus Limon) 

özütü içeren kremlerde (Şekil 4.56e) en yoğun koloni oluşumu gözlenmiştir. Ancak 

konsantrasyon arttıkça koloni oluşumunun azaldığı görülmektedir. Koruyucu içermeyen 

örneklerde (Şekil 4.57) altıncı ay (t2) sonunda 2x103 koloni oluşumuna rastlanmıştır. Tarçın 

(Cinnamomum) (Şekil 4.56b), karanfil (Syzygium aromaticum) (Şekil 4.56c),  yasemin (Jasminum 

Nudiflorum) (Şekil 4.56f) özütlü kremlerde ve koruyucu içeren kremlerde (Şekil 4.56g) koloni 

oluşumuna rastlanmamıştır.  

 Kozmetik ürünlerde mikroorganizmaların üremesine bağlı olarak meydana gelen 

kontaminasyonlarda ürünlerde renk, koku ve ürünün etkinliğinin azalması gibi değişiklikler 

görülebilir. Kozmetik ürünler steril olması gerekmeyen ürünler arasında olmasına rağmen 
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belirli mikrobiyolojik limitler dahilinde olmalıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Kozmetik 

Yönetmeliği tarafından izin verilen mikroorganizma limiti 1x103 değerini aşmamalıdır.  

 Kremler günlük yaşantımızda sıkça tercih ettiğimiz kozmetik ürünlerden biridir. 

Kullandığımız kremlerin üretiminden itibaren raflara gelene kadar olan süreçlerinde 

kontaminasyona neden olabilecek bütün etkenlerin en minimum düzeyde olması 

gerekmektedir. Kozmetik ürünler oluşum süreçleri sonunda, kozmetik ürünlerde mikrobiyoloji 

ve challenge testlerinden geçtikten sonra raflara konulmaktadır. Ancak önemli olan diğer husus 

raflardan alınan kremlerin kullanım süresi boyunca antimikrobiyal etki göstermesidir. Bu 

nedenle yaptığımız tez çalışmasında günlük kullanıma uygun şekilde krem örneklerinin 

kullanılıp muhafaza edilmesine dikkat edilmiştir.  

Bu bilgilerden yola çıkarak, yapılan tez çalışmasında elde edilen sonuçlara göre; sentetik 

koruyucu yerine kullanılabilecek ve antimikrobiyal etki gösteren bitki türleri; çörek otu (Nigella 

Sativa), tarçın (Cinnamomum), karanfil (Syzygium aromaticum) ve yasemin (Jasminum 

Nudiflorum) bitkileridir. Bu bitki özütlerini içeren kremler antimikrobiyal özellik gösteren ve 

altı ay boyunca ev kullanımına uygun olarak sentetik koruyucu yerine kullanılabileceği 

görülmektedir.  
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