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1.Proje Özeti   

Kombucha, demlenmiş çay ve şekerden yapılan fermente bir içecektir. Tadı hafif tatlı ,asidiktir  

ve karbondioksit içerebilir. Kombucha birçok ülkede sağlık içeceği olarak tüketilmektedir. Çok 

çeşitli rahatsızlıklara karşı profilaktik ve terapötik faydaları olduğuna inanılmaktadır 

(Greenwalt, Steinkraus ve Ledford, 2000).[1] 

Kombucha işlemi bir sirke fermantasyonuna benzer. Sirke gibi, kombucha da şekerin alkole 

maya fermantasyonu ve ardından alkolün asetik aside bakteriyel fermantasyonudur. 

Projemizde kombucha çayını uygun koşullarda fermente ederek elde ettiğimiz ayrıca plastikle 

benzer bir görüntü ve kullanımı olan Scoby’i oluşturmayı hedefledik.Kısaca Scoby’i elde etme 

sebebimizden bahsedersek öncelikli olarak bir haber alıntısını sizinle paylaşmak isteriz“büyük 

pasifik çöp alanı; dünya üzerinde insan eliyle yapılmış ve varlıkları bir kıta boyutuna ulaşmış 

yedinci kıta olarak nitelendirilen plastik birikim noktasıdır. buranın varlığı ilk 1997'de gemi 

kaptanı Charles Moore tarafından fark edildi.(keşfedildi demek istemiyorum çünkü burası hep 

varolan bir yer değildi burayı biz yarattık.) Moore teknesiyle Hawaii’deki bir yarıştan 

dönüyormuş.Kaliforniya’ya doğru mürettebatıyla yol alıyorken, tam kuzey pasifik 

döngüsü’nün olduğu yerde kimsenin varlığından haberdar olmadığı yeni kıtaya rastladığını 

düşünmüş.Moore daha sonra o anı şöyle aktarmış:Önümde göz alabildiğine uzanıyordu. 

Bölgeden geçtiğimiz hafta boyunca başka bir şey göremedim.İnanılmazdı, buraların hep el 

değmemiş okyanus olması gerekiyordu.” şeklinde ifade etmiş. kaşiflerin yaptığı gibi bu alana 

da ekipten curtis ebbesmeyer, ‘Büyük Pasifik Çöp Alanı (The Great Pacific Garbage Patch)’ 

adını vermiştir.Örnek verdiğimiz haber alıntısından da anlaşılıcağı üzere plastiklerin dünyanın 

en büyük sorunlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Scoby’nin maliyetinin düşük 

olması sebebiyle seri üretime geçişin kolaylaşacağını belirtmekte fayda var. [2] 

 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 

Sağladığı birçok avantaj sayesinde dünyada çok fazla üretilen plastik polimerler, her alanda 

yaygın olarak kullanılan ürünlerde bulunmaktadır. Özellikle 

son 7 yıldır üretimle orantılı olarak plastik ürünlerin kullanımının da aşırı olarak 

arttığı bilinmektedir. Plastiklerin günlük hayatta getirdiği rahatlık, insanoğlunu 

iyice plastik bağımlısı haline dönüştürmüştür ve insanoğlu plastiklerin kullanımından sonra 

atıkların toplanması ve doğru bir şekilde yönetimi sağlansa çevrede 

belki de çok fazla problem oluşturmayacak olan plastik atıkları ne yazık ki günümüze kadar 

aşırı miktarlarda oluşturup dikkatsizce çevreye dağıtmış bulunmaktadır. Buzullar içerisinde 

plastik parçacıklara rastlanması, hatta dünyanın bilinen 

en derin noktası olan Mariana çukurundaki (-10.994 metre) dip hadal sedimentlerinde bile 

mikroplastiklerin bulunması bu kirliliğin çevreye yıllardır kontrolsüzce 

dağıldığının ispatıdır. Plastik atıklar doğada yalnızca estetik bir 

kirlilik oluşturmakla kalmayıp daha küçük parçacıklara ayrılarak uzun yıllar boyunca çevreye 

ve canlılara daha zararlı hale dönüşmektedir. Parçalanarak mikron 

boyutuna gelmiş bir plastik, çevresel ve antropojenik şartlarla kolayca her yere 
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dağılabilir, su kaynaklarına karışabilir, sudaki canlılar tarafından yutulabilir veya sulardaki 

zararlı organik maddeleri absorplayarak besin zincirine taşınmasında bir araç olarak rol 

oynayabilir.  

 

                 
RESİM.1.1.                                                                RESİM.1.2. 

Geçtiğimiz yüzyıl içerinde dünyadaki toplam plastik üretimine bakıldığında özellikle son 7 

yıldır en fazla plastik üretiminin (ourworldindata.org) ve dolayısıyla da tüketiminin 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu da son yıllarda ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada daha 

fazla plastik ve nano-mikroplastik (MP) kirliliğinin çevreye yayıldığının kanıtıdır. Günümüzde 

mikroplastik kirliliğinin en belirgin tehditi özellikle denizel yaban hayatı ekosistemi 

üzerindedir.Yıllardır okyanuslarda dolaşan plastik çöpler ve mikroplastikler zamanla 

okyanusların restoratif (onarıcı) kapasitesini azaltmıştır.  

 

 

                          
RESİM.1.3                                                                        RESİM.1.4. 

Kirliliğin etkileri yalnızca bununla da kalmayıp insanları da etkilemeye başlamıştır; Örneğin 

deniz turizmi ve balıkçılık açısından sosyoekonomik etkilerinin yanı sıra, su ürünleri yiyen, 

yediği her ambalajlı gıdayla veya kullandığı tek kullanımlık ürünlerle çeşitli tipteki plastikleri 

de yutabilen ve sürekli sentetik plastik malzemelerin kullanıldığı ortamları (sentetik kıyafetler 

ve ev tekstili ürünleri, araç lastiği döküntüleri) soluyan insanlara da henüz tam anlaşılmasa da 

sağlık açısından olumsuz etkileri olacaktır. Öyleyse sürdürebilirlik açısından plastikleri 

önlemede çok ciddi adımların atılması ve acilen yasal düzenleme ve yaptırımların uygulamaya 

geçirilmesi gerekmektedir. DBu sebeplerden dolayı plastik atıkların önlenmesinde mümkün 

mertebede sıfır atık oluşumunu benimseyen bütüncül ve sürdürülebilir 
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yaklaşımlarla toplumsal bilinci de uyarabilen etkin ve çevreci bir atık yönetiminin 

tüm paydaşlarla birlikte sağlanması esastır. Tek kullanımlık kültürün özeti olan plastikler, hem 

ekotoksikolojik hem de ruhsal bir problem oluşturmaktadır. [3] (Adkins, 2017). 

 

3.Çözüm 

Bizim yapmaya çalıştığımız çözüm yöntemi tamamen güncel  çevrenin , hayvanların ve 

dünyamız üzerinde yaşayan canlıları olumlu yönde etkiliyor. Yapmaya çalıştığımız ambalajın 

tamamen sağlıklı olmasının yanı sıra doğaya da hiçbir zararı bulunmamaktadır gerek kurutma 

yöntemlerimiz gerek kurutma koşullarımız tamamen hijyenik tüm bunları birleştirerek şunları 

söylemek isteriz: Tek çözüm Kombucha 

4.Kullanılacak Yöntem  

Çelik bir tencere alın ve içine 3 litre suyu koyup ocağa alınır. Su kaynamaya başlayınca içine 

toz şekeri ilave edin ve 5 dakika kadar bu şekilde karıştırarak kaynatın. Karıştırma işlemini 

yaparken tahta değil metal kaşık kullanın. 5 dakikanın sonunda şekerli suyun bulunduğu 

tencereyi ocaktan alın ve içine sayı ekleyin. Yaklaşık 15 dakika çayın iyice demlenmesini 

bekledikten sonra yine metal bir kaşık yardımıyla çayları karışımın içinden tamamen çıkarın ve 

karışımı soğumaya bırakın. 

 

 

                          
RESİM.1.5.                                                              RESİM.1.6. 

 

                          
RESİM.1.7.                                                              RESİM.1.8. 

  



 

 

 

6 

    

  

 

 

Soğuyan bu karışımı, kombu çayını hazırlamak istediğiniz büyükçe bir kavanoza aktarın. 

Kombucha kültürünü ılık bir suda yıkadıktan sonra oda sıcaklığına getirdiğiniz kavanozdaki 

sıvının içine bırakın. Kavanozun ağzını hava alacak şekilde kapatabilmek için steril bir bez ya 

da tülbentle örtüp paket lastiğiyle bu bezi sabitlenir. [10]Tatlandırılmış çay ve SCOBY  

hazırlandıktan sonra infüzyon soğutulur. Yaklaşık 20 °C'ye kadar ve önceden fermente edilmiş 

Kombucha'nın %1-10'u fermantasyona eklenir. Oksijen koşullarını sağlamak ve aynı zamanda 

karşı korumak için böcekler veya kontaminasyon mikrobiyotası, biyoreaktör kumaşla kaplanır 

(geleneksel fermantasyon), reaktörlerin sızdırmaz kapakları veya ek havalandırma da 

uygulanır. Optimal Kombucha fermantasyonu için sıcaklık yaklaşık 20 ila 30 ◦C arasında 

değişir ancak sıcaklık SCOBY bileşimine bağlıdır. Fermantasyonun başlamasından  birkaç gün  

sonra, Antioksidanlar içecek yüzeyinde yüzen yeni çay mantarının oluşumu, ince formda jöle 

zarı gözlenir. Fermantasyon 7 ila 60 gün arasında veya güne kadar gerçekleştirilir. pH yaklaşık 

4,2'ye düşer. Öte yandan, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)10 güne kadar bir fermantasyon 

önermektedir  Watawan et al. uzun süreli fermantasyonun metabolizma nedeniyle içeceğin aşırı 

asitlenmesine neden olabileceğini belirtmiştir. Fermantasyon tamamlandığında. SCOBY 

kaldırılır ve ardından Kombucha filtrelenir. 

 

5.Yenilikçi(inovatif) Yönü 

 

İnsanların günlük hayatta kullandıkları araç-gereçler, insanların tüketim alışkanlıkları 

ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli gelişme ve değişme halindedir. Tarihsel süreçte 

insanlar günlük hayatında ilk önce yiyeceklerini koymak için toprak ve tahtadan yapılan tahta 

ve metal gibi kapları kullanırken bugün artık bunların yerini plastik kaplar almıştır. Plastik 

kaplar, toprak, ahşap, metal gibi kaplara göre üretilmesi, taşınması daha kolay ve daha ucuzdur. 

Bu özelliklerinden dolayı 20. yüzyıldan itibaren tıptan eğitime, sanayiden ev araç-gereçlerine 

kadar sosyal hayatın hemen her alanında çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Plastik 

kullanımı sadece kap-kacaklarla sınırlı değil ambalaj, nakliye ve poşet gibi diğer işlerde de 

kullanılmaktadır. Günümüzde plastik kullanımı sosyal hayatın her alanında o kadar girmiş ki,  

plastiksiz bir dünyayı hayal etmek neredeyse imkânsızdır. Ama plastik kullanımının pratik ve 

olumlu yönlerine karşılık, olumsuz ve çevreye çok zararlı olan yönleri de vardır.Bizler de 

plastik kullanımını , hayatımızın her alanına girmiş olan bu olumsuz durumu hayatımızdan 

çıkarmak tabiri caizse kullanımını en aza indirmek için bu projeyi sunduk. [3] 

  

6.Uygulanabilirlik 

Kombucha, şekerli çayın asetik bakteri ve mantarların simbiyotik kültürü ile fermantasyonu 

ile elde edilen, insan sağlığına faydalı etkileri nedeniyle tüketilen ferahlatıcı bir içecektir. 

Bu yüzden bizler de hem insan sağlığına faydalı hem de yapımı hazırlanışı kolay olan bu 

çayı seçtik, mantar kültürünü oluşturmak yaklaşık olarak  dört-beş günümüzü aldı ve 

kurutma işlemleri ile birlikte yaklaşık 1 ay gibi bir sürede hem dünyamıza hem de 

kendimize zararlı olmayan bir ambalaj ürettik. Şimdi sormak istiyorum herkese: Bir ömür 

boyu bizi kanser yapan bu plastikleri kullanmak mı yoksa yedi gün içerisinde çok az bir 
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emek harcayarak yapacağımız, sağlığınıza hiçbir zararı bulunmayan bir ambalaj yapmak 

mı ? Seçim tabiki de sizin ama makul olan aşikardır..Fermantasyon, gıda muhafazasının en 

eski yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda düşük maliyetli bir enerji koruma sistemidir.  

Gıdaların yaşamını ve güvenliğini sağlamak için gereklidir. Bizler de grup olarak bu 

yöntemi kullanarak enerjimizi ve çevremizi koruduk. [4] [5] 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

KAMBOCHA ÇAYI 90 TL 

SİYAH TÜRK ÇAYI(POŞET ÇAY) 50 TL 

ESMER ŞEKER 45 TL 

TOPLAM MALİYET 185 TL 

   

                   

RESİM.1.9                                                              RESİM.1.10 

                  

RESİM.1.11                                                         RESİM.1.12 
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*Piyasadaki diğer ürünlere bakılacak olursa toplam maliyet çok değişken olup, 300-500 TL 

arasındadır. Ürünlerimiz piyasadaki diğer ürünlerden daha ucuz olduğu görülmektedir 

*Malzemelerle yaptığımız karışım üç litre kamboçya çayı iki litre siyah Türk çayı 

içerdiğinde toplam 5 litrelik karışımdan kullandığımız kaba göre çapı 30cm 10 tane Scoby 

oluşturduk. 

 

İşin Tanımı / Tarih  Kasım  Aralık   Ocak   Şubat   Mart   Nisan Mayıs Haziran 

Proje Fikri  X             

Fikir için Veri 

Toplama   

  X           

Fikir  için  Hipotez 

oluşturma  

  X  X         

Proje başvurusu         X       

Ön  değerlendirme 

raporu ve takım 

tanıtım videosu teslim   

        X     

Deney yapma       X   

Deney sonuçlarının 

gözlenip not alınması 

      X  

Ön değerlendirme 

raporunun 

açıklanması ve detay 

raporuna 

başlanılması 

      X  

Detay raporu teslim        X 

 

8.Hedef Kitle 

 Projemizin hedef kitlesi olarak plastik atıklarının fazla ve ambalajların kullanımı sonucu 

oluşan plastik atıklarının geri dönüşümünün az olduğu ülke veya şehirler başlıca uygulama 

alanı olacak şekilde tüm dünyaya bu hizmeti sağlamak başlıca önceliğimizdir.Ayrıca 

projemizin bir diğer hedef kitlesi olarakta ülkemizin her bölümünü dahil edebiliriz. 
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[GRAFİK] 

Verilen grafik incelenince anlaşılacağı üzere ülkemiz plastik ithalatında başı çekiyor.Biz de 

gerekli düzenlemelerle plastik yerine scoby kullanımı konusunda biliçlendirme yaratarak 

ülkemiz ve dünyamızda plastiğin zararlı etkilerinden ve maliyet yükünden kurtulabiliriz. 

 

 

 

 9.Riskler 

Birçok ticari işlemci kombucha  şişeleri  ana gıda güvenliği tehlikesi, aside dirençli 

patojenlerdir. Kombucha pH ≤4,2 de şişelemek, patojen üremesini sağlamayacaktır. Diğer bir 

tehlike, aktif olarak fermente olan bir kombucha içeceğinin şişelenmesidir. Konteynerin 

içinde karbondioksit birikerek basınca neden olur. Basınç, kabın onu tutma kabiliyetini aştığı 

için sızıntı veya kırılma meydana gelir. Son endişemiz, küften kaynaklanan bozulmanın 

meydana gelebileceği veya alkolün ≥%0,5 birikebileceği raf ömrüdür.[1] 
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10.Proje Ekibi 

Tuana ÖZDEMİR: Takım kaptanı 10.sınıf Öğrencisi 

Takım kaptanı olarak görev dağılımı yapıp grubu yönetmek, problemi araştırıp sorunu 

belirleme ,hedefleri tanımlama, beyin fırtınası yapma,deney yapma,hipotez oluşturma. 

 

Celal KÖK:10.Sınıf Öğrencisi 

Hedefleri tanımlama, beyin fırtınası yapma,bilimsel kaynak taraması yapma, alternatifleri 

değerlendirme,deney yapma,hipotez oluşturma. 

 

Halil TAŞDEMİR: 10.Sınıf Öğrencisi 

Hipotez oluşturma, beyin fırtınası yapma, bilimsel kaynak taraması yapma. 

 

 

           

RESİM.1.13                                                           RESİM.1.14 
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[RESİM.1.1.] https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/aokVMy0Os0uQG-
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[RESİM.1.3.]https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faltinoz.com.tr%2F

plastik-kirliligi-2040ta-1-milyar-300-milyon-tona-

ulasacak%2F&psig=AOvVaw1fPeoBuX07DKpkFYPuYwdG&ust=1653480047870000&s

ource=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCPiisauL-PcCFQAAAAAdAAAAABAz  
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yontem%2F&psig=AOvVaw1fPeoBuX07DKpkFYPuYwdG&ust=1653480047870000&so

urce=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCPiisauL-PcCFQAAAAAdAAAAABAE  

 

[RESİM.1.5] https://www.fermentemutfagim.com/organik-kombucha-cayi-5li-kampanya-
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ks_uE&ust=1653979419214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCPiQz

9DPhvgCFQAAAAAdAAAAABAR  
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