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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Şehirleşme, nüfus artışı ile artan tüketim bireylerin çevreye bıraktıkları izlerin de artışına 

neden olmuştur. Başta gıda ambalajları olmak üzere günlük hayatta kullanılan plastik, naylon 

gibi malzemelerin büyük bölümü petrol türevlidir. Polistiren, polipropilen, polietilen, 

polimetilmetakrilat ve polivinil klorür gibi petrole dayalı sentetik plastikler günlük 

yaşantımızda her alanda yaygın olarak kullanılmakta ve her yıl 250 milyon tondan fazla 

üretilmektedir. Petrol kaynaklı ambalaj malzemeleri doğada uzun süre parçalanamadığından 

çevre kirliliği ve toksik madde birikimine neden olmaktadır (Nanolab, 2022). Plastiklerden 

gelen toksinler Güneş ile etkileştiğinde kanserojen etki yaratırken poşete sıcakken koyulan 

ekmeğin sıcakla reaksiyona girmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açar (Gürbüz ve Yılmaz, 2018). 

Beraberinde çevre sorunlarına da neden olmaktadır.  

 

Artan çevre sorunlarının önüne geçilmesi için sentetik ambalaj malzemelerine alternatif 

olarak çevre dostu malzemelerinin kullanımı artmaktadır (Kılınç, Tomar ve Çağlar, 2017). 

Çevre dostu malzemelerle üretilen biyoplastikler, kullanım ömürlerinin sonunda doğaya 

karışarak çevre kirliliğini önlemektedir (Euronews, 2021). Bu bağlamda proje fikrinin 

oluşmasında bu problemler etkili olmuş olup projede ucuz, kolay temin edilebilen alternatif 

malzemeler kullanarak insan dostu, sağlıklı gıda ambalaj malzemelerin üretilmesi 

amaçlanmıştır. Literatür taraması yapılarak birçok madde araştırılmıştır. Bu maddeler içerisinde 

carrageenan ile agar olarak adlandırılan alg çeşitleri araştırılmaya değer görülmüştür. İncelenen 

literatüre göre daha önce gıda ambalajlama yapımında test edilmeyen bu maddelerin 

ambalajlama yapımında etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

 

Projemizde carrageenan ve agar makroalglerinden faydalanılarak öncelikle biyoplastik 

üretimi sağlanmıştır. Daha sonra üretilen biyoplastikler üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Ürettiğimiz biyoplastiklerin toprakta çözülme süreci, gıdaları ne kadar sürede korudukları ve 

dayanıklılıkları tespit edilmiştir.  

 

Piyasada yaygın kullanımı olan nişasta ve selüloz ile biyoplastik yapılmaktadır 

(Gümüşderelioğlu, 2012). Literatür incelendiğinde algler ile ilgili çalışmalar yapılması 

önerilmişse de carrageenan ve agar özelinde bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kontrollü deneyler 

sonucunda carragenan, agar ve maydanoz suyu ana malzemeleri ile biyoplastik üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Üretilen biyoplastiklerin optik özellikleri, fiziksel özellikleri, işlenebilir ve 

dayanıklılık özellikleri tespit edilmiş olup kullanışlı oldukları görülmüştür.  

 

Projemizde ürettiğimiz biyoplastikler gıda ambalajlamasında sorunun temeline inmektedir. 

Çünkü hali hazırda akıllı ambalajlar ve alınan önlemler düşünüldüğünde bunların plastiklerin 

zararlarını ortadan kaldırmadığı ve kısa vadeli sorunlara çözüm ürettiği görülmektedir. Bu 

bağlamda ürettiğimiz doğa ve insan dostu biyoplastiklerin gıda ambalajlanmasında kullanımı 

test edilmiş olup olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Streç folyo ve çabuk bozulabilir gıdaların 

ambalajlanmasında kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir.  
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Görüldüğü üzere çalışmamızda 

ürettiğimiz biyoplastikler çabuk 

bozulabilir gıdalar olan beyaz peynir 

üzerinde denenmiş olup etkisi gözle 

görülür şekilde belirlenmiştir.  

 

Bu bağlamda proje fikrinin 

oluşturulması ve devamlılığının 

sağlanmasında önemlidir. Seri üretim 

ve 3 ay sonrasında neler 

olabileceğine dair çalışmalarımız 

devam etmektedir. 

 

 

 

Biyoplastiklerin özelliklerine yönelik içerik aşağıda verilmiştir. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SBRu4zqJIFUfn17Sspn3bcz7Gvjvqt9r/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SzDvvS0i_k8LFxeYVDCpXlv0oBhBnPPu/view?usp=sharing 

 

(Not: Bazı durumlarda videoların indirilmesi istenmektedir.) 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Yaygın plastik kullanımı sonucunda çevre kirliliğinin artmasının yanı sıra tüm canlı 

yaşamının tehlike altına girmesi gündemdedir. Plastiklerin yaygın kullanımıyla sürdürülebilirlik 

arasındaki dengenin sağlanması gerekmektedir. Plastikler gıda ambalajları ve gıda kaplarında 

yoğun kullanıma sahiptir. Bu plastiklerin bazıları zararlı bazıları zararsızdır (Durusoy ve 

Karababa, 2011). Plastik gıda ambalajlarından zarara yol açabilecek en önemli kimyasallar 

stiren, 1,3-bütadien, melamin, formaldehit, akrilamid, di-2-etilheksil ftalat, di-2-etilheksil 

adipat, vinil klorür ve Bisfenol A'dır. Bu kimyasalların hormon sistemini etkileme ve 

kanserojen etkileri vardır. Yiyecek ve içeceklerde plastik kap ve ambalaj kullanımından 

mümkün olduğunca kaçınılmalı ve gerektiğinde daha az zararlı plastik türleri tercih edilmelidir 

(Durusoy ve Karababa, 2011). Ayrıca Bisfenol A (BPA) maddesi kanser yapmakta, kalp 

sağlığını bozmakta ve diyabet riskini artırmaktadır. Bu anlamda projemizde sürdürülebilirliği 

desteklemek ve insan sağlığına yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirmek adına sağlıklı 

ambalaj üretimi yapılmasına karar verilmiştir. Plastikler 1’den 7’ ye kadar kodlara sahiptir. Bu 

kodlardan 3, 6 ve 7 ’ye sahip olanlar zararlı olup streç folyolarında, içecek kapaklarında, 

marketlerde satılan çabuk bozulan gıdaların kaplanmasındaki köpük tabaklar ve 

paketlenmesinde kullanılan plastiklerdir (Gıda Hattı, 2019). Var olan çözümler incelendiğinde 

ambalajlara akıllı özellikler getirildiği görülmektedir. Bunun için sıcaklık, pH, patojen, sızıntı 

gibi kontrolleri sağlayan indikatörler ve barkod sistemleri kullanılmaktadır (Öksüztepe ve 

Beyazgül, 2015). Bu çözümler düşünüldüğünde zararlı plastik maddelerin önlenmesine yönelik 

olmadığı ve sadece gıdanın bozulup bozulmadığını tespit etmede kullanıldığı görülmektedir. 

https://drive.google.com/file/d/1SBRu4zqJIFUfn17Sspn3bcz7Gvjvqt9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SzDvvS0i_k8LFxeYVDCpXlv0oBhBnPPu/view?usp=sharing
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Projemizde sorunun kaynağı olan 3, 6 ve 7 kodlu zararlı plastiklerin üretilmeden alternatif 

olarak sunulacak bir biyoplastik üretilmesi ve bu biyoplastiklerin streç folyo ve çabuk bozulan 

ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir olduğunu göstermektir. 

  

Türkiye’de kişi başına düşen plastik tüketiminin giderek arttığı görülmektedir. Bu veriler, 

sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak için plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Çevre dostu olarak üretilmiş biyoplastikler, kullanımları sonunda karbondioksit, 

metan, biyokütle, su, humus ve diğer doğal maddelere dönüşmektedir (Gross & Kalra, 2002). 

Bu bağlamda biyoplastikler sürdürülebilirliği desteklemektedir. Ayrıca biyoplastik kullanımı 

için et, balık, tavuk ürünleri, peynir üzerindeki araştırmalar yoğunluktadır (Dursun, Özden ve 

Yeşiltaş, 2010). Bu bağlamda projemizin var olan çözümlerden farklı olarak bir alternatif 

sunduğu, plastik kullanımının azalmasıyla sürdürülebilirliği desteklediği ve insan sağlığına 

zararlı plastikler yerine kullanılması amaçlanmaktadır. 

   

3. Çözüm  

 

Biyoplastik malzemelerinin kullanımıyla çevre bilincinin artması, plastik malzemelerinin 

kullanımını azaltma isteği günden güne yaygınlaşmaktadır. Biyoplastik malzemeler ile ilgili 

çalışmalar son zamanlarda artsa da kullanımının istenen düzeye geldiği söylenemez. Bu 

durumun nedeni maliyetleri ve düşük üretim kapasitesi olabilir. Dünyada yüksek talebe bağlı 

olarak ham petrolde fiyatların artması yenilebilir enerji kaynaklarının önemini arttıracağı 

düşünülmektedir (Kılınç, Tomar ve Çağlar, 2017). Dolayısıyla maliyetin az olduğu, ham madde 

sorununun en az olacağı yeni alternatiflerin keşfedilmesi sürecin devamlılığı ve 

yaygınlaştırılması açışından önem arz etmektedir. Bu bağlamda üretimlerinin kolay olması, 

çevreci canlılar olmaları, insan sağlığına tehdit oluşturmamaları ve sürdürülebilirlikte önemli 

rol oynamaları nedenleriyle çalışmamızda alg çeşitlerinden yararlanarak alternatif çözümlerin 

oluşturulması gerekli görülmüştür. Gıda endüstrisi başta olmak üzere raf ömrünü uzatma, 

antioksidan özellikleriyle birlikte bölünerek kolay çoğalabilmeleri, sürdürülebilir ve 

yenilenebilir biyokaynaklar olmaları nedeniyle alglerin biyoplastik potansiyelinin farklı 

uygulamalar ile ortaya çıkarılması projemizde tercih edilmiştir. 

 

Projemizde hem çevre kirliliğinin azaltılmasında hem de insan sağlığına zararlı olarak 

belirlenen 3, 6 ve 7 kodlu plastiklere alternatif ambalajlama malzemesi oluşturularak çözüm 

önerileri sunulmuştur. Bu bağlamda toplumsal faydası düşünüldüğünde çevre kirliliğinin 

azaltılması, toprakta 3 ay gibi kısa bir sürede çözülmesi, Türkiye’nin Ege kıyılarında da var 

olan alglerin kullanılmasıyla ekonomik olması, insan sağlığını tehdit eden etken maddeleri 

içermemesi açısından fayda sağlamaktadır. Projemizde üretilen sağlıklı ambalajlar bu tehditlere 

çözüm sunmaktadır.  Ancak proje zamanı açısından gözlemlerimiz üç ay ile sınırlıdır. Bununla 

ilgili çalışmalarımız ve ayrıca seri üretimi ile ilgili araştırmalarımız devam etmektedir. 

 

4. Yöntem 

 

Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle doğal olarak 

bulunan, çevre dostu, sürdürülebilir tasarıma uygun maddeler araştırılmıştır. Araştırma 

yaparken maddelerin erime sıcaklıkları, doğada bulunma miktarları, erişilebilirlikleri, 

maliyetleri ve kolay çözünebilir olmaları gibi özellikleri de göz önünde bulundurulmuştur.  
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Hipotez: Carrageenan ve agar kullanarak alternatif işlemler ile farklı tipte sağlıklı ambalajlar 

üretilebilir. 

 

4.1. Biyoplastik Malzemenin Elde Edilmesi  

Antimikrobiyal özelliği, polimer zincirlerin bağlarını zayıflatması ve PET plastiklerin 

üretiminde kullanılması nedeniyle biyoplastik madde üretiminde asetik asit kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Plastikleştirici olarak yaygın kullanımı olan gliserol çözeltisi kullanılmıştır. 

Malzemenin kalitesini artırmak, ömrünü uzatmak amacıyla inorganik sıvı tercih edilmiştir. Bu 

bağlamda carrageenan alginin potasyum ile güçlü jel yapısı oluşturduğunun araştırılması 

üzerine potasyum zengini maydanoz ile üretim gerçekleştirilmiştir ( Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü [FAO], 2003). 

Üretilen biyoplastiklere URL 1: Biyoplastikler adresinden ulaşılabilir. 

 

Tablo 1. Biyoplastik malzeme üretim aşamaları 

Uygulanan Madde Değişkenlerin 

Belirlenmesi 

Uygulama Aşaması  Test Aşaması ve 

Sonuç 

   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 A
g
a

r 
 

  

Bağımsız değişken: 

Agar miktarı (tekrarlı 

deneyler sonucu 10 g 

olarak belirlendi) 

 

Kontrol değişkeni: 

Saf su, asetik asit, gliserin 

 

Bağımlı Değişken: 

Agarın biyoplastik 

üretiminde etkisi 

Deney 1: Tekrarlı işlemler sonucunda 

nihai veriler ışığında 100 mL saf su 

içerisine 1’er ml gliserin ve asetik asit 

ilave edilmiştir. 30oC sıcaklığa 

geldiğinde 5 gram agar tartılarak 

yavaşça ilave edilip mikserle 

karıştırılmıştır. 85oC’a getirilmiştir. 

Karışımımız bu işlem sonucunda 

viskozitesi yüksek bir hal almıştır. 

Cam, plastik ve alüminyum folyo 

zeminlere dökülerek, numuneler oda 

sıcaklığında kurutulmuştur. 

Buharlaşma için geçen süre 48 saattir.  

Kurutma aşamasından 

sonra transparan bir 

görüntü elde 

edilmiştir.  Çekme ile 

fiziksel kuvvet işlemi 

yapılarak esnekliği ve 

dayanıklılığı kontrol 

edilmiştir. Esnek, 

transparan, dayanıklı 

ve ince biyoplastik 

üretilmiştir. 

 

Carrageenan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrageenan+ 

Maydanoz suyu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız değişken: 

Carrageenan (tekrarlı 

deneyler sonucunda 10 

gram olarak belirlendi) 

 

Kontrol değişkeni: saf 

su, gliserin, asetik asit 

 

Bağımlı Değişken: 

Carrageenanın biyoplastik 

üretiminde etkisi 

 

 

 

Bağımsız değişken: 

Maydanoz suyu 

 

Kontrol değişkeni: 

Carrageenan miktarı, saf 

su, gliserin, asetik asit 

 

Bağımlı Değişken: 

Carrageenan ile üretilen 

biyoplastiklere maydanoz 

suyunun etkisi 

 

 

 

Deney 2: 100 mL saf su içerisine 1’er 

ml gliserin ve asetik asit ilave 

edilmiştir. 55oC sıcaklığa geldiğinde 

10 gram carrageenan tartılarak 

yavaşça ilave edilip mikserle 

karıştırılmıştır. 60oC’a getirilmiştir. 

Karışımımız bu işlem sonucunda 

viskozitesi yüksek bir hal almıştır. 

Cam, plastik ve alüminyum folyo 

zeminlere dökülerek, numuneler oda 

sıcaklığında kurutulmuştur. 

Buharlaşma için geçen süre 36 saattir. 

 

 

Deney 3: Carrageenanların potasyum 

ile etkileşimi sonucu jel 

oluşturduğunun araştırılması üzerine 

100 gramında 554 mg potasyum 

bulunan maydanoz kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 100 mL saf su 

içerisine bir demet maydanoz ilave 

edilerek maydanoz suyu elde 

edilmiştir. 100 mL maydanoz suyuna 

1’er ml gliserin ve asetik asit ilave 

edilmiştir. 30oC sıcaklığa geldiğinde 

10 gram carrageenan tartılarak 

yavaşça ilave edilip mikserle 

karıştırılmıştır. 55oC’a getirilmiştir. 

Deney 2 sonucunda 

elde ettiğimiz ürünler 

transparan 

görünümlü, 

dayanıklılığı orta 

düzeyde, esnekliği 

olan şekilde 

oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney 3 sonucunda 

elde edilen ürünler 

sarımsı şeffaf renkte, 

dayanıklılığı fazla, 

esnek şekilde 

oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SzDvvS0i_k8LFxeYVDCpXlv0oBhBnPPu/view?usp=sharing
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4.2. Biyoplastik Maddenin Toprakta Çözülme Süresinin Tespit Edilmesi  

 

 

 

1. gün: Özdeş 

topraklara 

carrageenan ve agar 

yerleştirilmesi ile 

deney süreci 

başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

30. gün: Otuz günün sonunda 

yerleştirilen biyoplastiklerin küçüldüğü 

gözlemlenmiştir.  

 

3 ayın sonunda tamamen kaybolduğu 

gözlemlenmiştir. Algler kullanılarak 

yapılan gıda ambalajlarının doğada 3 ay 

sonra çözüldüğü tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karışımımız bu işlem sonucunda 

viskozitesi yüksek bir hal almıştır. 

Cam, plastik ve alüminyum folyo 

zeminlere dökülerek, numuneler oda 

sıcaklığında kurutulmuştur. 

Buharlaşması için geçen süre 4 

gündür. 
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4.3. Biyoplastik Maddenin Gıda Ambalajlanmasında Kullanımı 

 

 
1.Gün :Birinci günde kaplanmamış beyaz peynir, carrageenan ve maydanoz suyu ile yapılmış 

biyoplastikte kaplanmış peynir, carrageenan ile kaplanmış peynir ve streç film ile kaplanmış 

beyaz peynir verilmiş olup gözlem formu tutulmuştur.  

 

 
30. gün: Otuz günün sonunda streç ile kaplı beyaz peynirde kokuşma, siyah renk, sertleşme ve 

kimyasal değişim gözlemlenmiştir. Ancak carrageenan-maydanoz suyu ile kaplı beyaz peynirde 30 

gün sonunda bile kokuşma, bozulma ve renk değişikliği gözlenmemiştir. Ancak su kaybından 

kaynaklı sertleşmiştir. Bu bağlamda gıda ambalajlamada özellikle çabuk bozulan ürünlerde 

kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.  

 

 4.4. Sağlıklı ambalajın dayanıklılığının tespiti 

Projemizde ürettiğimiz biyoplastiklerin gıda ambalajlanmasında kullanılabilirliği hem nitel 

hem nicel veriler ile ölçülmüştür. Bu bağlamda fiziksel kuvvet ve dinamometre kullanılarak 

dayanıklılığı tespit edilmiştir. Üretilen biyoplastiklerin dayanıklılığı 400- 600 Newton arası 

değişkenlik göstermektedir. Dayanıklılık ile ilgili videoya aşağıda verilen URL 2: Biyoplastiğin 

Dayanıklılığı adres linkinden ulaşılabilir.  

 

https://drive.google.com/file/d/1SBRu4zqJIFUfn17Sspn3bcz7Gvjvqt9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBRu4zqJIFUfn17Sspn3bcz7Gvjvqt9r/view?usp=sharing
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Gıda ambalajlanmasında 

kullanılacak 

biyoplastiklerin 

dayanıklılığı hem nitel 

hem nicel araçlarda 

ölçümü sağlanmış olup 

gıda ambalajlamada 

kullanılabilir olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

 

Malzemeler: Beherglas (250 mL), termometre, baget, laboratuvar kaşığı, dijital terazi, agar, 

carrageenan, maydanoz suyu, asetik asit, gliserin, saf su, ispirto ocağı, mikser. 

 

Kullanılan Metod: Dökme metodu kullanılmıştır. Dökme metodu hazırlanan karışımların 

yüzeylere dökülerek farklı kalınlıklar elde edilmesini sağlayan bir yöntemdir (Dursun, Özden 

ve Yeşiltaş, 2010).  

 

Tablo  2. Deney sonucu elde edilen bulguların analizi 

 
Biyoplastik 

Madde 

Çeşitleri 

Oluşum 

süresi 

Optik 

Özellikler 

İşlenebilirlik 

(0-4) 

Suya Karşı 

Davranışları 

(0-4) 

Sıcaklık ile 

Etkileşimi 

Dayanıklılık 

(0-4)/ 

Newton (N) 

Agar ile üretilen 

biyoplastik 

48 saat Transparan 

Şeffaf 

4 Hidrofobik 

3 

70°C’ye kadar 

dayanıklıdır. 

3 

450 N 

Carrageenan ile 

üretilen 

biyoplastik 

36 saat Transparan 

Şeffaf 

4 Hidrofobik 

3 

70°C’ye kadar 

dayanıklıdır. 

3 

500 N 

 

Carrageenan+ 

Maydanoz suyu 

kullanılarak 

üretilen 

biyoplastik 

96 saat Sarımsı 3 Hidrofobik 

4 

75°C’ye kadar 

dayanıklıdır. 

4 

600 N 

 

Sonuçların güvenirliği için işlemler beş defa tekrarlanmış ve tekrarlı sonuçların neticesinde 

gözlemcilerden alınan veriler doğrultusunda mod değerleri likert olarak ifade edilmiştir. Veriler 

incelendiğinde alternatif malzeme kullanımının anlamlı bir fark oluşturduğu gözlemlenmiştir. 

Deney grubu içinde değişkenler irdelendiğinde ise agar ve carrageenan kullanılarak yapılan 

biyoplastiklerde aynı kalınlıklarda bir fark gözlemlenmemiştir. Ancak farklı kalınlıklarda gözle 

görülür farklar elde edilmiştir. Daha fazla kalınlıkta yapılan biyoplastikler her iki değişken için 

de kuruma süresini uzatmış olduğu fark edilmiştir. 
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Gıda ambalajlanması üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise en anlamlı farkı 

carrageenan ve maydanoz suyu ile yapılan biyoplastikte olduğu gözlemlenmiş olup deney 

sürecinde carrageenan ve maydanoz suyu üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje kurgusu ve içeriği ile ilgili Google Akademi kullanılarak literatür taraması 

yapılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde nişasta ve selüloz polimerleri ile ilgili çalışmalar 

yoğunluktadır (Alkan, 2013; Arıkan ve Bilgen, 2019; Kuz, 2017; Özdemir ve Ramazanoğlu, 

2019). Alglerin kullanımı ile ilgili öneride bulunan ve bazı alg çeşitleri ile ilgili araştırmalarını 

belirtilen çalışmalar da bulunmaktadır (İlter, Akyıl, Koç ve Kaymak-Ertekin, 2016; Özdemir ve 

Erkmen, 2013). Bu bağlamda carrageenan ve agar  ile yapılan çalışmalar farklılık ve alternatif 

oluşturmaktadır. Biyoplastiklerin üretiminde yenilenebilir doğal polimer kaynağı olması, temin 

edilmesinin kolay olması, üreme kapasiteleri ve plastik atıkların azaltılması açısından oldukça 

elverişli olmaları algler üzerinde yapılacak çalışmaların giderek artmasına neden olmaktadır. 

Bilimsel araştırmalarda ve endüstriyel uygulamalarda elde edilen veriler ışığında alg türevli 

biyoplastik üretimi kurumsal bir politika halinde ele alınarak destek verilmesinin gerekliliği 

sonucu araştırma yapılmıştır. Ayrıca gıda ambalajlama için yapılan literatür taramasında 

sorunun kaynağından ziyade gıdanın bozulmamasına yönelik çözümler olduğu görülmüştür. Bu 

anlamda sorunun kaynağı olan zararlı plastiklerin insan sağlığını tehdit etmeyen şekilde 

üretiminin yapılması açısından inovatif olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda bu konuda bilgi 

sahibi olabilme potansiyelleri nedeniyle 2 gıda mühendisine ve 1 kimyagere danışılmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin uygulanabilirliği konusunda 2 gıda mühendisi ve 1 kimyagere danışılmıştır. Tüm 

katılımcılar ortak olarak böyle bir çözümün uygulanabilir, az maliyetli olacağı konusunda görüş 

bildirmiştir. Hali hazırda biyoplastiklerimiz üretilmiş ve gıda ambalajlaması açısından 

denenmiştir. Kontrollü deneylerimiz sonucunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Çabuk bozulan 

gıdalar olarak sınıflandıracağımız süt ürünleri ve et ürünlerinde kullanımı uygundur. Ayrıca 

plastik kodu 3 olarak sınıflandırılmış streç folyo yerine kullanımı da test edilmiş olup uygun 

görülmüştür. Projemizde ürettiğimiz biyoplastikler farklı ebatlarda yapılmaya da elverişlidir. Bu 

anlamda farklı boyut ve şekillerde üretimi gerçekleştirilebilir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Toplu alımda ucuz bir malzeme olup 300 kg için 53 TL ile başlayan fiyatlarla carrageenan 

temin edilebilir (Alibaba, 2022). 10 gram carragenan ile elde edilen miktar düşünüldüğünde 

yaklaşık olarak 1 kg carragenandan çok daha az enerji harcanarak 30x10 ebatlarında 100 adet 

biyoplastik malzeme üretilebilir.  Fabrikasyon ve ARGE çalışmaları yapılarak çok daha fazla 

sayıda malzeme üretilme potansiyelinin olduğu düşünülmektedir. 

Agar agar: Toplu alımlarda 500 kg 100 TL olarak temin edilebilir (Alibaba, 2022).   

Tablo 3. Proje zaman planlaması 

Çalışma Takvimi: TeknÖREN 

Aralık Takımın kurulması 
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Ocak Yapılacak ambalajların insan sağlığına etkisinin araştırılması 

Şubat Üretilen ambalajların denenmesi ve eksikliklerin giderilmesi 

Mart Proje taslağının oluşturulması ve ön değerlendirme raporunun 

yazılması 

Nisan  Üretilen ambalajların toprakta ve yiyecekler üzerinde etkisinin 

incelenmesi 

Mayıs Eksikliklerin giderilmesi, risk barındıran durumlar için alternatiflerin 

oluşturulması, çalışmanın detaylandırılması 

Haziran Sağlıklı ambalaj üretiminin gerçekleştirilmesi 

Temmuz Sağlıklı ambalajların kullanıcılara denettirilmesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Projemiz sürdürülebilirlik, çevre kirliliği ve insan sağlığı konularına hitap etmesinden 

dolayı tüm insanlar hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Detaylandıracak olursak öncelikle su 

canlıları, kanser ve diyabet riski fazla olan insanlar olarak ifade edebiliriz. 

 

9. Riskler 

 

• Üretilen sağlıklı ambalajların gıdalardan önce bozulabilir olması 

•  Test sürecinin 3 ay ile sınırlı olması sebebiyle diğer zamanlarda sorunların oluşabilmesi 

• Carrageenan ve agar fiyatlarının artması uzak riskler olarak tanımlanabilir.  

• Fabrikasyon ürünlere göre şekil verme noktasında yaşanan sorunlar üretilen her 

biyoplastiğin verimliliğinde azalma olmasına neden olabilir.  

 

Tablo 4. Proje risk tablosu 

 

 

Risk Mümkün 

değil 

Uzak 

ihtimal 

İhtimal 

var 

Büyük 

ihtimal 

Çözüm 

Üretilen sağlıklı 

ambalajların gıdalardan 

önce bozulabilir olması  

 X   

Yapılan 

biyoplastiklere 

eklenen inorganik 

katkı maddesi ile 

ilgili ARGE 

çalışmaları devam 

ettirilerek daha uzun 

ömürlü bioplastikler 

üretilebilir. 

Test sürecinin 3 ay ile 

sınırlı olması sebebiyle 

diğer zamanlarda 

sorunların oluşabilmesi 

 

  X  

Daha uzun 

zamanlarda test 

edilmesi ile sorun 

çözümlenebilir.  

Carrageenan ve agar  X    
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fiyatlarının artması 

uzak riskler olarak 

tanımlanabilir.  

 

Fabrikasyon ürünlere 

göre şekil verme 

noktasında yaşanan 

sorunlar üretilen her 

biyoplastiğin 

verimliliğinde azalma 

olmasına neden olabilir.  

 

  X  

Bu bağlamda seri 

üretime geçilmesi 

için yeni teknolojik 

aletlerin 

geliştirilmesine 

yönelik çalışma 

yapılması 

önerilmektedir. 
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