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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 Projemizde mısır niĢastası, sirke, gliserin, peynir altı suyunu belirli oranlarda karıĢtırıp belirli 

ürede ısıtarak biyobozunur özellikteki biyoplastik malzememizi elde ettik. Biyoplastik 

malzememizin içerisine yapım aĢamasında krom nikel ısıtıcı teli ızgara Ģeklinde yerleĢtirilir. 

Sera etkisini azaltmak için enerji kaynağı olarak güneĢ panelleri kullanıldı. GüneĢ 

panellerinden elde edilen enerji aküye depolandı. Sıcaklık 1 °C altına düĢtüğünde otomatik 

ısıtma sistemi ile ısıtma gerçekleĢmiĢ, çileklerin dondan etkilenmesi önlenmiĢtir. Çilek 

tarlalarında sedde denilen toprak yığınlarından oluĢturulan tepeler üzerine çilek dikimi 

yapılmaktadır. Isıtıcı biyoplastik malzememizi sedde zeminine döĢeyerek, zeminde su 

geçirmez, bariyer oluĢturacağız, bu sayede sulama yaptığımızda topraktan yer altı sularına 

doğru kayıp azalacak; daha az sulama ile toprakta yeterli nemi daha uzun süre muhafaza 

edebileceğiz. Seddelerin üstünü mısır niĢastası, gliserin, sirke ve peynir alt suyundan 

hazırladığımız biyoplastik malzeme ile örttük. Amacımız zararlı ortaların çıkmasını önlemek, 

toprağın sıcaklığını muhafaza etmek, çilek yaprak ve meyvelerine su ve toprak değmesini 

önlemek. Diğer taraftan toprak altına döĢediğimiz ısıtıcı biyoplastik malzememiz yaklaĢık 24 

ayda çözünerek toprağa karıĢmaktadır. Toprak üstüne döĢediğimiz biyoplastiğimiz ise güneĢ 

etkisi ile yaklaĢık 6 ayda çözünerek doğal gübre olacaktır. Çilek yetiĢmesi için gerekli olan 

süre de yaklaĢık 6 aydır. Çilek tarladan toplandığında biyoplastik malzememiz 

bozunacağından doğal gübre olarak toprağa karıĢacaktır. Türkiye’de peynir üretimi sırasında 

yılda 5 milyon ton peynir altı suyu ortaya çıkıyor.(3) Peynir altı suyunu kullanmamızın sebebi 

hem ciddi atık potansiyeli taĢıması hem de içeriğinde çok çeĢitli ve çok sayıda aminoasit 

bulundurmasıdır. Aminoasitler topraktaki mikroorganizmalar tarafından dönüĢtürüldüğünde 

çilek kökleri tarafından alınabilecek formda azotlu bileĢik oluĢacaktır. Çilek yetiĢtiricilerinin 

bir sezonda bir ya da iki kez yapay azot gübresi ile gübreleme yaptıklarını biliyoruz. 

Projemizde yapay azot gübresinin katkısını toprağa verebilecek peynir altı suyunu kullanarak 

yapay gübre kaynaklı ekosistem kirliliğinin azalmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

 

2. Problem / Sorun 
Çilek tarlalarında kullanılan petrol türevi plastik örtülerin üretim ve geri dönüĢüm 

süreçlerinde ekosisteme verdiği zararlar ve suni gübrelerin kullanılması sonucu oluĢan çevre 

kirliliği tespit edilmiĢtir. Kaynakça 2’ de belirttiğimiz “Fosil yakıtların plastik üretmek üzere 

iĢlenmesi esnasında çevreye, geri dönüĢü olmayan zararları var ve plastiğin imalâtı sırasında 

çok miktarda zararlı gaz ve atıklar çevreye bırakılmaktadır (Güler ve Çobanoğlu, 1997, s. 26) 

Aynı Ģekilde plastik torbaların yok edilmesi için çöplüklerde yakılması durumunda ortaya 

çıkan zehirli gazların çevreye olumsuz etkisi oldukça fazladır. 2016 yılı plastik sektörü 

raporuna göre plastiklerin sadece % 9’u geri dönüĢtürülmüĢ, % 12’si yakılmıĢ ve % 79’u 

doğada plastik atık olarak kalmıĢtır (greenpeace.org, 2017). Plastik atıklardan % 12’lik 

kısmının yakılması sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine neden olmakta, insanlar 

ve hayvanların bu kirli havayı soluması, solunum yolu rahatsızlıklarına yol açmaktadır.” 

Çevre kirliliğini artırmaktadır.(2) 

2.1 Plastik Kirliliğin İnsanlara Zararları  

Plastiklerden gelen toksinler güneĢle temasa geçtiğinde kanserojen etki yaparak insan 

sağlığını tehdit edip ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Naylon poĢete sıcak koyulan ekmek, 

naylon poĢetin sıcaklıkla tepkimeye girmesi sonucu insan için zehir’e dönüĢebilmektedir 

(Gürbüz ve Yılmaz, 2018, s. 137) Ayrıca plastiklerin uzun süreli kullanımı doğum kusurları, 

bağıĢıklık sistemi sorunları ve çocuk geliĢim sorunlarına da neden olmaktadır 

(serc.carleton.edu, 2019). Bazı plastikler ya kendileri potansiyel olarak zehirli olmalarından 

ya da diğer kirletici maddeleri emmelerinden dolayı insan sağlığı için zararlı olabilirler 

(Browne, Hentschel, Halpern ve Karapanagiotti, 2013, s. 169).(2) 
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2.2 Plastik Kirliliğin Deniz Canlılarına Zararları  

Denize atılan plastikler deniz canlıların onları yemelerine ve besin zinciri yoluyla insan 

bünyesine girmesine neden olabilirler. 2016 yılında Akdeniz’in sadece Türkiye’ye ait 

kıyılarında yapılan bir çalıĢmada, 28 türe ait 1137 balığın sindirim sisteminde mikro plastik 

olduğu tespit edilmiĢtir. Günlük diyetinde sıklıkla deniz canlısı tüketen bireylerin besin 

yoluyla günde ortalama onlarca mikro plastik aldıkları gözlenmiĢtir (Aslan, 2018, s. 64). Bu 

mikro plastikler insan vücudunda birikmesi, kanser gibi önemli ve ölümcül hastalıklara yol 

açabilmektedir. (2) 

Özellikle yaz aylarında piknik, tatil, gezi gibi aktivitelerle sahil ve denizlerdeki plastik atık 

miktarı artmaktadır. Denizlerde yüzen plastik atıklar, insanlar açısından çeĢitli olumsuzlukları 

da beraberinde getirmektedir. Örneğin su ürünleri yiyen, yediği her ambalajlı gıdayla veya 

kullandığı tek kullanımlık ürünlerle çeĢitli tipteki plastikleri de yutabilen ve sürekli sentetik 

plastik malzemelerin kullanıldığı ortamları soluyan insanların sağlığı olumsuz etkilenmektedir 

(Yurtsever, 2018, s. 177).(2) 

Günümüzde yıllık küresel plastik üretimi yaklaĢık 300 milyon ton civarındadır. Bu kadar 

talebin yaklaĢık % 75'i dört ana sektörden gelmektedir: Bu sektörler; ambalaj, inĢaat, 

otomotiv ve elektrik veya elektronik olarak belirtilmektedir. Avrupa tek baĢına ambalaj 

plastik tüketiminin üçte birinden fazlasına sahiptir (Thevenon, 2014, s. 15)(2) 

Kuzey Denizi ve Great Belt’de fok balığı, ringa balığı, morina, mezgit ve midyede diğerlerine 

göre mide, bağırsak veya diğer dokularında mikro plastikler bulunmaktadır (Tütüncü ve 

Deniz, 2008, s. 22). Günümüzde mikro plastik kirliliğinin en belirgin tehdidi özellikle 

denizlerdeki yaban hayatı ekosistemi üzerinde etkilidir. Yıllardır okyanuslarda dolaĢan plastik 

çöpler ve mikro plastikler okyanusların onarıcı etkisini azaltmıĢtır (Yurtsever, 2018, s. 177). 

(2) 

 

Deniz kuĢları üzerinde yapılan bir araĢtırmada bu kuĢların vücudundaki plastik miktarının 

artıĢı endiĢe kaynağı olmuĢtur. ÇalıĢma sonuçları 2000’den fazla deniz kuĢunun vücutlarında 

plastik olduğunu göstermiĢtir. Deniz kuĢları ve balıklar kokuları yüzünden plastikleri yiyecek 

sanıp onları yutabilmektedirler. Deniz kuĢlarının yutma yoluyla plastik almaları vücutlarına 

toksik kimyasalların karıĢmasına ve ölümlerine neden olmaktadır (Ryan, 2008, s. 1407; 

Wilcox, Sebille and Hardesty, 2015, s. 11899).(2) 

2.3 Çilek Bitkisine Don Etkisi 

DüĢük soğuklama isteği ve örtüleme yoluyla kıĢ soğuklarından kolaylıkla korunabilmesi 

nedeniyle dünya üzerinde geniĢ bir iklim kuĢağında yayılmıĢtır. Bazı melez kültür çeĢitleri 

(Chyenne ve Wyoming gibi) - 40°C'ye kadar dayanabildikleri halde, kültür çeĢitlerinin çoğu -

9°C'den sonra zararlanmaya baĢlar. Yine kültür çeĢitlerinde çiçeklerin -2.2°C'de öldükleri 

belirtilmektedir. Çilekler için en uygun geliĢme sıcaklığının 21°- 23°C olduğu kabul 

edilmektedir. Çilekler genellikle "Kısa gün" bitkisi olduklarından 12 saat ve altındaki gün 

uzunluğunda çiçeklenirler. 14 saatin üzerindeki gün uzunluğunda ise kol oluĢturmaya 

yönelirler.(10) 

Manisa BüyükĢehir Belediyesi’ nin internet sitesinde yer alan 15.01.2016 tarihli bir haber 

Ģöyle diyor; 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan Önemli Açıklama 
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Manisa BüyükĢehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire BaĢkanlığı’ndan yapılan açıklamada Ģu 

ifadelere yer verildi; “KöprübaĢı Ġlçemizde 3500, 4 bin dekar sahada 400 çiftçi ailesi 

tarafından açıkta çilek yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Ġlçemizde çilek üretiminin yaĢanan en 

önemli sorunlardan birkaçı; çilek bitkisi üzerinde etkili olan ilkbahar geç donları ile yağıĢlar 

ve dolu zararlarıdır. Özellikle yağıĢ ve don zararı nedeniyle üreticilerimiz önemli miktarda 

ürün ve gelir kaybı ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Ayrıca üründe iklim koĢullarına bağlı olarak 

kalite kaybı oluĢması ürünün pazar değerini ve pazarlama kabiliyetini olumsuz etkilemektedir. 

Çilek üretim sahalarının örtü altına alınması ile üreticilerimizin yağıĢ ve don olayları 

nedeniyle maruz kaldıkları ürün ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca açıkta yetiĢtiricilikte hasat süresi 2 ay gibi bir sürede tamamlanıyorken örtü altı 

yetiĢtiricilikte bakım koĢullarına bağlı olarak bu süre 8 aya kadar çıkabilmektedir. 

KöprübaĢı ilçesinde çilek yetiĢtiriciliği hızla yaygınlaĢmıĢ ve ilçe çiftçileri için önemli 

bir gelir kaynağı haline gelmiĢtir. Örtü altında yetiĢtiriciliğin daha uzun bir periyoda 

yayılması, turfanda olarak pazara ürün verilmesini sağlaması gibi getirileri nedeniyle ürün 

daha yüksek fiyattan satılma Ģansını yakalayacaktır. Neticede Ġlçe üreticilerimizin ekonomik 

düzeylerinde önemli bir iyileĢme sağlanacaktır. 

Proje kapsamında 25 çiftçimize kiĢi baĢına 1 dekar için olmak üzere; yüksek plastik 

tünel kurulmasında galvanizli boru, boru bükme iĢi, gergi teli, örtü naylonu, klips, sabitleme 

çubuğu Manisa BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımızca tedarik edilerek çiftçilerimize teslim 

edilecektir.  

 

3. Çözüm 

Projemizde mısır niĢastası, sirke, gliserin, peynir altı suyunu belirli oranlarda karıĢtırıp belirli 

ürede ısıtarak biyobozunur özellikteki biyoplastik malzememizi elde ettik. Biyoplastik 

malzememizin içerisine yapım aĢamasında krom nikel ısıtıcı teli ızgara Ģeklinde yerleĢtirilir. 

Sera etkisini azaltmak için enerji kaynağı olarak güneĢ panelleri kullanıldı. GüneĢ 

panellerinden elde edilen enerji aküye depolandı. Sıcaklık 1 °C altına düĢtüğünde otomatik 

ısıtma sistemi ile ısıtma gerçekleĢmiĢ, çileklerin dondan etkilenmesi önlenmiĢtir. Çilek 

tarlalarında sedde denilen toprak yığınlarından oluĢturulan tepeler üzerine çilek dikimi 

yapılmaktadır. Isıtıcı biyoplastik malzememizi sedde zeminine döĢeyerek, zeminde su 

geçirmez, bariyer oluĢturacağız, bu sayede sulama yaptığımızda topraktan yer altı sularına 

doğru kayıp azalacak; daha az sulama ile toprakta yeterli nemi daha uzun süre muhafaza 

edebileceğiz. Seddelerin üstünümısır niĢastası, gliserin, sirke ve peynir alt suyundan 

hazırladığımız biyoplastik malzeme ile örttük. Amacımız zararlı ortaların çıkmasını önlemek, 

toprağın sıcaklığını muhafaza etmek, çilek yaprak ve meyvelerine su ve toprak değmesini 

önlemek. Diğer taraftan toprak altına döĢediğimiz ısıtıcı biyoplastik malzememiz yaklaĢık 24  

Dünyada her yıl yaklaĢık 34 milyon ton plastik atık çevreye atılmaktadır ve bu atık miktarının 

%93’ü depolama alanlarına ve okyanusa gitmektedir. Almanya, Hollanda, Ġsveç, Danimarka 

ve Avusturya plastik atıkların %80- 100 arasında geri ayda çözünerek toprağa karıĢmaktadır. 

Toprak üstüne döĢediğimiz biyoplastiğimiz ise güneĢ etkisi ile yaklaĢık 6 ayda çözünerek 

doğal gübre olacaktır. Çilek yetiĢmesi için gerekli olan süre de yaklaĢık 6 aydır. Çilek 

tarladan toplandığında biyoplastik malzememiz bozunacağından doğal gübre olarak toprağa 



 

5 

 

 

 

karıĢacaktır. Türkiye’de peynir üretimi sırasında yılda 5 milyon ton peynir altı suyu ortaya 

çıkıyor.(3) Peynir altı suyunu kullanmamızın sebebi hem ciddi atık potansiyeli taĢıması hem 

de içeriğinde çok çeĢitli ve çok sayıda aminoasit bulundurmasıdır. Aminoasitlerin topraktaki 

saprofit bakteri ve mantarların metabolizması  tarafından kullanıldığında amonyak(NH3) 

oluĢur. Amonyak da nitrit ve nitrat bakterileri tarafında madde döngüsü ile bitkilerin topraktan 

alabileceği azotlu bileĢik olan nitrata (NO3) dönüĢtürülür. Çilek yetiĢtiricilerinin bir sezonda 

bir ya da iki kez yapay azot gübresi ile gübreleme yaptıklarını biliyoruz. Projemizde yapay 

azot gübresi yerine peynir altı suyunu kullanarak yapay gübre kaynaklı ekosistem kirliliğinin 

azalmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

 

3.1 Neden Biyoplastik? 

kazanılmasında baĢarılı olmasına karĢın Avrupa’da geri kazanımın ortalaması yalnızca 

%28’dir. Plastik atıkların geri kazanılması için mevcut teknolojiler yeterli olsa da, 2050 

yılında dünya nüfusunun 9 milyar olacağı düĢünüldüğünde plastik üretimine ihtiyaç oldukça 

artacaktır. Bu durumun beraberinde getireceği en büyük olumsuz etkilerin baĢında da plastik 

atık miktarındaki artıĢ gelecektir. (4) 

Danimarka gibi en yüksek yakma tesisine sahip Avrupa ülkelerinde plastik atıklara yakılma 

(%76) iĢlemi uygulanmaktadır. Standart kriterlere göre yakma tesisi inĢa edilmesine rağmen 

bazı çevresel olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar, plastik atıklardan enerji eldesi net 

CO2 emisyonunu artırmakta ve bunun yanı sıra çok fazla tehlikeli ve toksik bileĢik içeren kül 

ve cürufun depolama sahalarına gitmesi de çevresel problemlere neden olmaktadır. (4) 

Tek bir plastik ürün parçalanarak milyonlarca mikro plastik parçacıklarına dönüĢebilmekte ve 

denizlerde pasif olarak yüzmektedir (Yurtsever, 2015, s. 69). Su yüzeyinin üstünde ve altında 

biriken bu parçacıklar, bulundukları suyun kalitesini bozabilmekte, deniz canlılarının 

yutmasına ve dolayısıyla besin zinciri yoluyla insan vücuduna geçebilmektedir. (Thompson 

vd. 2009b, s. 1973). (4) 

Günlük hayatın her alanında görülebilen mikro plastikleri ihtiva eden kozmetik ürünlerin 

kullanılması, besin yoluyla ve içsel mekândaki tozların yutulmasıyla insanlara zarar 

vermektedir (Denizli ve Yavuz, 2017, s. 66). Ġnsanların kullandığı kiĢisel bakım ürünleri, 

kullandıkları çanta, ayakkabı gibi eĢyalar ve arabaların plastik parçaları mikro plastik 

içermektedir. Bunların yanı sıra mutfakta kullanılan birçok eĢya, kap kacaklar, ambalaj 

malzemeleri ve çocuk oyun eĢyalarının önemli bir kısmı plastikten yapılmaktadır. Kadın, 

erkek, çocuk fark etmeden insanların kullandıkları çoraplar, spor kıyafetleri, paraĢütler, 

bavullar, diĢ macunu tellerinin yapımında naylon kullanılmaktadır. Bütün bu ürünlerin 

yapılması ve kullanılmasına bağlı olarak, havaya, suya, toprağa kısaca çevreye plastik 

parçacıklar saçılmaktadır (Aslan, 2018, ss. 61-64).  

Mikro plastiklerin, toksik kirleticileri absorbe ederek canlılar tarafından yutulabilmeleri, atık 

su arıtma tesislerinde filtrelenememeleri, atmosferde ve su kaynaklarında kolayca taĢınmaları 

ve doğada yok olma sürelerinin çok uzun olması gibi özelliklerinden dolayı insan ve diğer 

canlıların sağlığı açısından ciddi tehlike arz etmektedir (Yurtsever, 2018, s. 184).  

Bu nedenlerden sürdürülebilir bir çevre yaratmak için biyoplastik üretimi önem 

kazanmaktadır. Avrupa Birliği, biyoplastikleri biyolojik kökenine,  biyobozunur niteliğine 

veya her iki özelliğe birden sahip plastik materyali olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre, 

yenilenemez enerji kaynaklarının daha az tüketimiyle sonuçlanan biyoplastik ambalaj 

üretiminde yenilenebilir niĢasta kullanılması ile polystiren ambalajıyla karĢılaĢtırıldığında 

daha az sera gazı emisyonu oluĢmaktadır. Biyoplastik teknolojisi günümüz insanının 
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bilincinde olduğu bir konu haline gelmiĢtir. Ġlk endüstriyel üretimine 1980’li yılların 

baĢlarında baĢlanan biyobozunur plastiklerin üretimi, günümüzde yüksek hızla değiĢen 

teknolojik geliĢmelere bağlı olarak geliĢen teknolojisiyle birlikte Avrupa ülkelerinde % 20’lik 

bir geliĢme kaydetmiĢtir. Buna karĢın ülkemizde de plastik endüstrisinde önemli bir yere 

sahip olmaya baĢlayan biyoplastik ürünler, pazar açısından da oldukça önemli bir pay 

almaktadır. Yüksek tarım potansiyeline sahip olan ama petrolde dıĢa bağımlı olan ülkemiz 

biyoplastik kullanımının yaygınlaĢması halinde, gelecekte plastik üretimi ve kullanımı 

konusundaki çevre dostu senaryolar ile kayda değer bir ilerleme sağlayacaktır. 

 

3.2 Biyoplastiklerin Üretim Yöntemleri  

Genellikle biyoplastikler Ģeker, mısır, patates, peynir altı suyu gibi protein, lipit ve 

polisakkaritleri içeren yenilenebilir kaynaklardan ya da bazı mikroorganizmalardan, alglerden 

ve mantarlardan üretilmektedirler. Son zamanlarda ise bitki ya da hayvansal üretimin yanında, 

biyolojik köken ve petrol monomerlerinin birleĢtirilerek üretildiği biyoplastikler de gündeme 

gelmiĢtir. Petrol kökenli plastiklerin yıllık üretimi 2015’de 300 milyon tondur. Petrol ya da 

kimyasal türevli olmayan ve tamamen biyolojik kaynaklı plastik üretimi, biyoçözünürlüğün 

yüksek olmasından dolayı daha sürdürülebilir bir üretim Ģekli olarak görülmektedir. Bu 

nedenle pek çok ülke biyosferden hemen bertaraf edilebilecek, yeni ve yaygın kullanıma sahip 

materyallerin keĢfi ve üretilmesi için özel programları teĢvik etmekte ve bu kirleticilerin 

dönüĢümünü kolaylaĢtıracak stratejiler geliĢtirmektedir. Bunlar arasında biyoteknoloji 

uygulamalar sonucunda geliĢtirilmiĢ olan biyolojik tabanlı, kolay çözünebilen ve yenilenebilir 

özelliğe sahip biyoplastikler akla gelmektedir. Biyoplastikler üretim yöntemlerine göre 3’e 

ayrılmaktadırlar. 

Petrol türevli biyoplastikler; petrol türevli monomerlerden sentezlenen ancak biyolojik olarak 

parçalanabilen biyoplastiklerdir. Polikaprolakton (PCL) ve polibütülenadipattereftalat (PBAT) 

gibi biyoplastikler bu gruba dahil edilmektedir.   

Biyolojik kökenli petrol karıĢımı ile üretilen biyoplastikler; biyolojik kökenli kaynaklar ile 

petrol kökenli kaynakların monomerlerinin kombinasyonu ile elde edilen polimerlerdir. 

Örneğin, bu gruba dahil olan politrimetilentereftalat (PTT), biyolojik tabanlı 1,3-propanediol 

ve petrol türevli terefitalikasitin birleĢtirilmesi ile üretilmektedir.   

Yenilenebilir kaynaklardan biyoplastik üretiminde; niĢasta (mısır, patates, arpa, buğday, Ģeker 

pancarı gibi), selüloz (odun gibi), lignin, protein (buğday gluteni, mısır zeini)ve yağ gibi 

bitkisel hammaddeler kullanılmaktadır. 

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyoplastik grubunda yer alan biyoplastik türleri 

polilaktik asit (PLA), polyhydroxyalkanoate (PHA) ve polihidroksibütirat (PHB)’dır. 

Biyoplastikler arasında PLA ve PHA üretim ve kullanım açısından lider konumundadır. 

Biyolojik kaynaklardan biri de bakterilerdir. Sınırlı azot ve fazlaca karbon kaynağı varlığında 

bazı mikroorganizmaların intraselüler depo materyali olarak PHA sentezlediği bilinmektedir. 

PHA %100 biyolojik olarak parçalanabilir bir biyoplastik türü olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.(4) 

 

3.3 Biyoplastiklerin Avantajları şöyle sıralanabilir; 

Petrole olan bağımlılığın azaltılması; petrol ve türevlerinden üretilen plastiğin aksine, 

biyoplastiklerin yenilenebilir hammaddelerden üretilmesinin toplumların ve üretimin petrole 
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olan bağımlılığını azaltacağı belirtilmektedir. Ayrıca, ekonomik olarak rekabetten ileri gelen 

petrol fiyatındaki dalgalanmaların da dolaylı olarak azalacağı düĢünülmektedir.   

Enerji verimliliği; biyoplastiklerin üretimi sırasında, geleneksel plastiklere oranla %65 daha 

az enerji tüketildiği ileri sürülmektedir.   

Daha az sera gazı emisyonu; biyoplastiklerin üretim sürecinde geleneksel plastiklerin üretim 

sürecine oranla daha az sera gazı emisyonları ortaya çıkmaktadır. Yu ve Chen (2008) 

yaptıkları bir çalıĢmada 1 kg biyoplastiğin üretimi sırasında 0.49 kg karbondioksit üretildiğini, 

1 kg geleneksel plastiğin üretiminde ise 2-3 kg karbondioksit gazı üretildiğini saptamıĢlardır. 

Bunun da küresel ısınmayı %80 azaltacağı ileri sürülmektedir.  

 Çevre dostu; biyoplastiklerintoksik madde içermemeleri sebebiyle geleneksel plastiklere göre 

çevre dostu olduğu belirtilmektedir. (4) 

3.4 Biyoplastiklerin dezavantajları ise şöyle sıralanabilir:   

Yüksek fiyat; biyoplastik maliyetlerinin, plastiklerden daha fazla olduğu belirtilmektedir. 

Fakat biyoplastik üretiminin yaygın olarak endüstriyel miktarlarda daha fazla 

gerçekleĢtirilmesi ile gelecekte maliyetin de azalacağı düĢünülmektedir.   

Geri dönüĢüm; son zamanlarda yapılan araĢtırmalarda biyoplastiğin farklı yapısının, geri 

dönüĢümünde problemlere neden olduğu belirtilmiĢtir. Örneğin kızıl ötesi ıĢın ile çalıĢan çöp 

ayrıĢtırma sistemlerinde biyoplastikler ayrıĢtırılamamakta, diğer plastiklerle karıĢmakta ve 

ayrılması istenen plastiği kirlettiği ileri sürülmektedir. 

Kullanılan hammaddelerin özellikleri; yenilenebilir kaynaklardan üretilen biyoplastiklerin 

ham madde rezervlerini azaltabilecek olması önemli bir eleĢtiri olarak ortada durmaktadır. 

Günümüzde niĢasta ve protein gibi insan besini olan hammaddelerin biyoplastik üretiminde 

kullanılmasının artan dünya nüfusunun gelecekteki besin ihtiyacındaki açığı artırabileceği 

öngörülmektedir.(4) 

3.5Biyobozunurluk 

Biyobozunur plastikler, doğal aerobik (kompostlama) ve anaerobik ortamlarda (atık gömme 

alanı) ayrıĢacak olan plastiklerdir. Plastiklerin biyobozunumu ortamdaki 

mikroorganizmaların, plastik filmlerin moleküler yapısını çevreye daha az zararlı, ağır, humus 

benzeri bir malzeme üretecek Ģekilde metabolize etmeleri sağlanarak gerçekleĢtirilebilir. 

ġiĢirme maddeleriyle birleĢtirilmiĢ biyoaktif bileĢiklerin kullanımı ısı ve nemle birleĢtikleri 

zaman plastiğin moleküler yapısını geniĢleterek biyoaktif bileĢiklerin plastiği metabolize ve 

nötralize etmelerini sağlar. Son yıllarda birçok çalıĢma yapılmıĢ ve biyoparçalanabilir 

plastikler farklı çevrede çalıĢılmıĢtır. Petrol içermeyen yenilenebilir biyoplastikler  PLA ve 

PHA nın parçalanması diğer polimerlerden PCL ve PES’den daha çok çalıĢılmıĢtır. Ortam 

pH, nem, oksijen içeriği ve sıcaklık gibi çevresel koĢulların biyo- parçalanmasında çok 

önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca mikroorganizmalar da farklı ekosistemlerde 

biyoplastiklerin parçalanmasından sorumludurlar. Gerçekte mikroorganizmalar enzimler 

aracılığıyla biyopolimerlerinbiyodegradasyonunukatalizlerler. Toprak, kompost, deniz, nehir 

ve diğer ortamlardan izole edilen mantar ve bakteri türleri biyoplastikleri en son aĢamada su, 

karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve hücresel biyokütleye dönüĢtürürler. (4) 

3.6 Biyobozunurluk Standartları  

Amerika BirleĢik Devletleri’nde, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) uluslararası 

biyobozunurluk standartlarını belirleyen yetkili birimdir. Petrol bazlı bozunur plastiklerin 

bozunması daha önce depolanmıĢ olan karbonun karbondioksit olarak salınmasına neden olur. 
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Toprak, kompost, deniz ve diğer sucul ortamlar gibi farklı çevresel koĢullarda 

biyoplastiklerinbiyobozunabilirliği üzerine çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

Biyobozunur ifadesi, mikroorganizmaların enzimatik mekanizmalarıyla plastik materyalinin 

karbondioksit, metan, su, inorganik bileĢiklere parçalanabilir anlamına gelmektedir.  

Kompostlanabilmeise maddenin kompost kullanılarak biyolojik olarak 

yıkılabilmesidir.Madde toprak yapısında humus benzeri madde ve CO2’e dönüĢür. Ekolojik 

zehirlilik yaratmaz, bitki geliĢimini destekler. 

Biyolojik olarak parçalamak ise organik bir maddenin biyolojik aktivite yardımıyla, büyük 

çoğunlukla mikroorganizmaların enzim aktiviteleriyle parçalanmasıdır. Bu da maddenin 

kimyasal yapısında önemli değiĢikliklere neden olur. Ortaya çıkan son ürünler oksijen 

varlığında karbondioksit, yeni biyokütle ve su iken, oksijen olmayan ortamlarda ayrıĢma 

ürünü metan olmaktadır.  

Mineralizasyon miktarı ve biyobozunma sonrası kalan maddenin doğası da önemlidir. Toksik 

artık maddelere sahip kirleticilerin durumları ve bu ürünlerin biyoparçalanmaları için 

gerçekleĢen kimyasal reaksiyonlar ayrıĢmanın gerçekleĢtiği ortamdaki diğer canlıların (flora 

ve fauna) geliĢimini inhibe edebilmektedir. Aslında en önemli nokta oluĢan bu ürünlerin 

çevreye zararının belirlenmesidir. Bu değer de eko-toksiklik olarak adlandırılmaktadır.  

Daha önce belirtildiği gibi yenilenebilir kaynaklar biyoplastikleri üretmek için 

kullanılabilmektedir. Örneğin; PLA biyoplastiğindeki mısır varlığı 

komposttabiyodegradasyonu artırmaktadır. Bunun nedeni mısırın yüksek Ģeker içeriği 

sebebiyle yüksek biyoparçalanabilir özelliğe sahip bir madde olmasıdır. Böylece 

mikroorganizmalar maddeyi parçalar ve PLA parçalanması daha etkin hale gelir. Selüloz 

asetat (CA) biyoplastikler tarımsal atıklardan üretilmiĢlerdir. Önceki yapılan çalıĢmalarda, 

düĢük maliyetli fiber flax ve pamuk linterlerden yapılan CA biyoplastiklerin parçalanması on 

dört günlük kompostlama sonucu sırasıyla %44 ve %35 olarak tespit edildiği belirtilmiĢtir.(4) 

3.7 Biyoplastiğimizi hazırlarken peynir altı suyunu kullanmayı neden tercih 

ettik?  

Türkiye'de 2018'de 756 bin ton peynir üretildi, 1 kilogram peynir üretmek için ortalama 

10 litre süt kullanılıyor. Bu sütün yüzde 80'i üretim esnasında peynir altı suyu olarak bir 

kenara ayrılıyor. Bu durumda yaklaĢık 5 milyon ton peynir altı suyu ortaya çıkıyor. Bu atık 

miktar biyoplastik üretimi için ciddi bir potansiyel oluĢturabilir. Projemizde peynir altı suyu 

kullanmayı tercih etme sebebimiz ise çilek toprağının en çok azot gübresine ihtiyaç duyuyor 

olmasıdır. Çilek tarlaları belli dönemlerde genellikle yapay azot gübresi kullanılarak 

gübrelenmektedir. Toprak üzerine örtü olarak kullandığımız biyoplastiğimiz bozunduğunda 

gübre olup peynir altı suyunun yüksek protein çeĢidi ve miktarı sayesinde, toprağa, doğal ve 

ekonomik yolla azot kazandırılmıĢ olacaktır. Bu sayede hem yapay gübre kullanımının uzun 

vadede çevreye, toprağa ve ürüne zararları önlenecek hem de atık peynir suları ekonomiye, 

tarıma ve çevreye katkı sağlayacaktır.(3) 

3.8 Çilek Toprağının Gübre İhtiyacı 

KıĢ, yaz, sonbahar dikimlerinde çilek toprağının amonyum sülfat gübresi ile gübrelenmesi 

gerekir. Çilek ticari gübrelerden en çok azota ihtiyaç duyar, yetiĢtiricilik periyodu boyunca 

yaklaĢık dekara 25- 30 kg saf N düĢecek Ģekilde azot içerikli gübreler aylara göre bölünerek 

verilmelidir. Azot vermenin en büyük etkisi ilkbaharda ve yazın yaprak ve stolon geliĢmesi 

üzerine olmaktadır. Fide yetiĢtiriciliğinde stolon sayısını, dolayısıyla genç bitki sayısını 

artırmak için çilek bitkilerine haziran ve temmuz aylarında azotlu gübre verilmelidir. 
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Çilek ekimi kıĢ, yaz ve sonbahar dönemlerinde yapılabilmektedir.  

KıĢ Dikimi: KıĢları ılık geçen yerlerde yapılır. Dekara yaklaĢık 8000 adet bitki dikilir. 

Akdeniz Bölgesinde kıĢ dikimi için en uygun zaman Ekim 15 - Kasım 15 arasıdır. Ġlkbaharda 

açıkta Mart ortasından itibaren ürün alınmaya baĢlanır. KıĢ dikiminde fidelerin tutma 

yüzdeleri yüksektir.  

Yaz Dikimi: Bu dikim sisteminde verim kıĢ dikimine göre 2-3 kat daha fazladır. Ancak ürün 

kıĢ dikimine göre biraz geç kalkmaktadır. Akdeniz Bölgesinde yaz dikimi için en uygun 

zaman Temmuz 15 - Ağustos 15 arasıdır. Tesis edilen bölgeye göre bu bitkiler ġubat -Mart 

aylarında bol çiçek açar ve meyve vermeye baĢlar. Akdeniz kıyı kesiminde ürün Haziran- 

Temmuz ayına kadar devam eder.  

Sonbahar Dikimi: Eylül-Ekim aylarında asıl yerlerine dikilmektedir. Meyve erken, kalite ve 

verim düĢük olmaktadır. Bu dikim sisteminde yetiĢtiriciliğin ısıtılan sera veya yüksek 

tünellerde yapılması gerekir. 

Çilek yetiĢtirilmesi sırasında ahır gübresi kullanıldığında ahır gübresindeki sap ve samanların 

kolayca çürümesi için dekara 40-50 kg Amonyum sülfat veya amonyum nitrat ilave 

edilmelidir.  

4.Yöntem 

4.1 Nelere İhtiyacımız Var? 

Mısır niĢastası, peynir altı suyu, gliserin, sirke, gıda boyası, dereceli silindir ya da ölçü 

kabı, beher ya da ısıya dayanıklı kap (tava vb.), çay kaĢığı, A4 boyutunda alüminyum 

folyo, ısıtıcı 

4.2 Ne Yapıyoruz? 

Üzerinde hacim ölçümü için derecelendirmeler bulunan bir ölçü kabı yardımı ile 60 mililitre 

peynir altı suyu ısıya dayanıklı bir kaba dolduralım. Ġçine yaklaĢık 5 çay kaĢığı (10 g) mısır 

niĢastası ekleyip karıĢtıralım.(7) 

 

Resim-1 

NiĢasta-peynir altı suyu karıĢımına yaklaĢık bir çay kaĢığı (5 mililitre) sirke ve bir çay kaĢığı 

(5 mililitre) gliserin ekleyelim ve karıĢtıralım. 
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Resim-2 

Hazırladığımız karıĢıma bir damla gıda boyası damlatalım.(ÇalıĢmamızda gıda boyası 

kullanmadık.) 

 

Resim-3 

Renk karıĢımın her yerine eĢit bir Ģekilde dağılıncaya kadar karıĢtıralım. 

 

Resim-4 

 KarıĢımı bir ocak üzerinde karıĢtırarak ısıtalım. 

 

Resim-5 

KarıĢımdan kabarcıklar çıkmaya baĢlayınca bir süre daha karıĢtıralım ve yarı Ģeffaf jel hâline 

gelince ocağın üzerinden alalım. 
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Resim-6 

 KarıĢım soğumadan alüminyum folyo üzerine kaĢıkla yayalım. Kuruması için birkaç gün 

bekleyelim. 

 

Resim-7 

4.3 Ne Oldu? 

NiĢasta, glikoz moleküllerinin birbirine bağlanmasıyla oluĢur. NiĢastanın yapısındaki glikoz 

molekülleri iki farklı Ģekilde birbirlerine bağlıdır: glikoz moleküllerinin doğrusal bir zincir 

oluĢturduğu amiloz ve dallanmalara sahip amilopektin. NiĢasta yaklaĢık dörtte bir oranında 

amiloz, dörtte üç oranında amilopektinden oluĢur.(7) 

 

Resim-9  

Amilopektin dallanmıĢ bir yapıda olduğundan glikoz moleküllerinin birbirine bağlanarak 

uzun molekül yani polimer oluĢturmasını engeller. Bu nedenle biyoplastik oluĢumunun ilk 

aĢamasında niĢastadaki glikoz molekülleri birbirinden ayrılır. Isı, su ve sirke niĢastanın 

molekülleri arasındaki bağların kopmasında etkilidir. Sirke (asetik asit adı verilen bir asit 

çözeltisidir) niĢastadaki, dallanmıĢ bir yapıya sahip olan amilopektin moleküllerinin düz 

zincirli amiloz moleküllerine parçalanmasını sağlar.Gliserinbiyoplastikteki molekül 

zincirlerinin düzenli bir yapı oluĢturacak Ģekilde (bu bölgeler kristal bölgeler olarak 

isimlendirilir) bir araya gelmesini zorlaĢtırır. Bu sayede elde edilen biyoplastik daha esnek 

olur. KarıĢıma gliserin eklenmeseydi elde edilen biyoplastik hayli kırılgan olacaktı.(7) 
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NiĢasta-peynir altı suyu karıĢımına sirke eklenip karıĢım ısıtıldığında niĢasta molekülleri suda 

çözünür ve karıĢım akıĢkanlığı düĢük bir hâl alır. Yani karıĢım jelatinleĢmeye baĢlar. KarıĢım 

soğumaya baĢlandığında amiloz molekülleri arasında hidrojen bağları oluĢur ve böylece uzun 

zincirli biyoplastik elde ederiz. 

Farklı zincir yapılarına sahip olan niĢasta türleri su absorbsiyon kapasitesinde ve piĢirme 

sıcaklığında da farklılıklar gösterir. Tahıl niĢastaları 80-85 C°'lerde su ve sıcaklığın etkisiyle, 

niĢastadaki polimerlerin birbirleriyle hidrojen bağları kurmak yerine suya 

bağlanmasıyla jelleĢmektedir.(7) 

4.4 Biyoplastiğin Örtü Olarak Kullanımı 

YetiĢtiricilikte, biyoplastik malzemenin üstünde kalan, çileğin yaprak ve meyvelerine de 

su değmesi istenmediğinden, hastalık ve zararlıların önlenmesinde en uygun yöntem 

olduğundan,  sedde denilen tepeler üzerine çilek dikimi yapılıp seddelerin seviyesinin altında 

kalan karıklardan doğrudan bitki köklerine su akması yöntemi ile tarla sulanır. Bu sayede 

yağıĢsız dönemlerde biyoplastik malzemeye su değmesi söz konusu olmayacaktır. NiĢasta 80-

85 C°'lerde su ve sıcaklığın etkisiyle jelleĢtiğinden yaz aylarında açık havada biyoplastik 

malzeme bütünlüğünü koruyacaktır. YağıĢların olduğu sonbahar ve kıĢ aylarında sıcaklık 

değerlerinin düĢük olması biyoplastik malzemenin jelleĢmesine engel olacaktır. 

4.5 Deneyler 

ÖzdeĢ iki çilek fidemizi birer saksıya diktik. Ġki saksıya özdeĢ ve aynı miktarda toprak 

koyduk. Deney saksımızın toprağına biyoplastiğimizi karıĢtırdık ve toprak üstünü 

biyoplastiğimizle örttük. Diğer saksımızı kontrol grubu olarak kullandık. 6 ay boyunca oda 

sıcaklığında beklettiğimiz iki saksımızı haftada iki gün aynı miktarda su ile suladık. 6 

aysonunda, Ocak ayında, her iki saksıdaki çilek geliĢimini gözlemledik. Biyoplastiğimizi 

gübre ve örtü olarak kullandığımız toprakta yetiĢen çilek kontrol grubuna kıyasla daha iyi 

geliĢim gösterdi. 

4.6 Bulgular 

Biyoplastiğimizi toprağına karıĢtırdığımız ve örtü olarak kullandığımız çilek 

 

Resim-10 Deney grubu saksısı      Resim-11 Kontrol grubu saksısı 

Temmuz ayından Ocak ayına kadar 6 ay yetiĢtirme süreci sonunda biyoplastiğimizin hem 

toprak üstü örtü hem de gübre olarak kullanıldığı saksıda, kontrol grubuna kıyasla, çilek 

geliĢiminin daha iyi olduğunu gözlemledik.   

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Isıtıcılı biyoplastik toprak altına yerleĢtirilerek don olaylarından kaynaklı ürün verimliliği ve 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen_ba%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelle%C5%9Fme&action=edit&redlink=1
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kalitesi korunması planlanmaktadır. Biyoplastik üretiminde kullanılan peynir altı suyuyla 

toprağa bitkinin alabileceği formda azotlu bileĢik kazandırmak ve bu sayede suni gübre 

kullanımını azaltmak, bununla birlikte biyoplastiğin halihazırdaki asıl amacı olan hızlı 

çözünebilirliğinden faydalanarak toprağın doğal gübre ihtiyacının karĢılanması 

amaçlanmaktadır. Normal Ģartlarda doğaya aĢırı zararlı petrol türevi plastiğin örtü olarak 

kullanılmasının aksine tamamen doğal olan bir ürünün kullanılması da projenin inovatif 

yönlerinden bir tanesidir. Projemizin bir diğer inovatif yönü ise toprağın ısısını belli 

değerlerde tutacak düzeneği oluĢturarak don olaylarında ürünün zarar görmesini engellemek. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Çilek bitkisinin gübrelerden en çok azota ihtiyaç duyuyor olması peynir altı suyunu 

kullanmamızın sebebiydi. Mısır niĢastasını ise diğer tahıl niĢastalarına kıyasla daha yüksek 

Ģeker içeriğinden dolayı biyobozunurluğu yüksek olduğundan tercih ettik. ÇalıĢmamızda 

biyoplastiğimizin 3-6 ay süresinde gübre olarak toprağa karıĢması sayesinde azot içerikli 

doğal gübreli hale gelen çilek toprağı çileğin daha iyi geliĢmesini sağladı. Biyoplastiğimiz 

tamamen organik içerik kullandığımızdan toksik atık oluĢmayacak olup toprakta fauna ve 

flora olumsuz etkilenmeyecektir. Tamamen doğaya dost olması, yenilenebilir kaynaklardan 

üretilmiĢ olması, yapay gübre kullanımını azaltıyor olması plastiklerin ve yapay gübre 

kullanımının çevreye verdiği zararları engelleyeceğini öngörüyoruz. Bu sayede hem ülke 

ekonomisine hem de çevreye yeni bir katkı sağladığımızı düĢünüyoruz 

 

Üretim aĢamasında kullanılabilecek çileğin ihtiyacı olan diğer minerallerin çilek türüne ve 

toprak çeĢidine göre ilavesi geliĢim için gerekli gördüğümüz alandır. Ayrıca biyoplastiğin 

yapımında kullanılan (mısır niĢastası) gibi ürünlerin direkt kullanımı yerine atık ekmeklerden 

elde edilen niĢastalar kullanılırsa geri dönüĢüme katkı sağlayan bir diğer geliĢtirilebilecek 

alandır.  

Projeyle hedeflediğimiz verimlilik ve kalite artıĢı kanıtlandığında endüstriyel üretime 

geçilecek ve çiftçinin ilgisi arttırılacaktır. Halk eğitim bünyesinde açılan kurslarla çiftçiler 

yenilikçi örtü hakkında bilgi sahibi edilerek kullanımı konusunda da verilecek destekle ortaya 

konulan ürünün yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır 

Biyopolimerler direkt olarak protein, lipid ve polisakkarit olarak 

kullanılabilmektedirler. Protein filmlerin gaz bariyer özellikleri iyidir ancak hidrofilik 

olduklarından su buharı bariyer özelliği zayıftır. Karbonhidrat filmlerin hem gaz hem de su 

buharı bariyer özellikleri zayıftır. Lipit filmlerin ise su buharı bariyer özelliği iyi fakat gaz 

bariyer özelliği zayıftır. ÇeĢitli katkıların ilave edilmesi ile biyopolimerlerin zayıf olan bariyer 

özelliklerinin geliĢtirilmesi mümkün olmaktadır (Klemm ve ark., 2005). Bu sayede çeĢitli 

amaçlarla kullanılabilir. 

Yüksek tarım potansiyeline sahip olan ama petrolde dıĢa bağımlı olan ülkemiz 

biyoplastik kullanımının yaygınlaĢması halinde, gelecekte plastik üretimi ve kullanımı 

konusundaki çevre dostu senaryolar ile kayda değer bir ilerleme sağlayacaktır. Bunlarla 

birlikte biyoplastik üretim maliyetlerinin plastik malzemelerinkinden yüksek olması, niĢasta, 

protein, yağ gibi insan besin kaynaklarının ham madde olarak kullanılıyor olması üretiminin 

yaygınlaĢması önünde önemli engeller olarak durmaktadır. Ancak endüstriyel üretime 

geçildiğinde bu sorunun da aĢılabileceği düĢünülmektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz ile çilek bitkisinde don olaylarından kaynaklı kalite ve verim kaybı önlenirken 

Türkiye’ de yılda 5 milyon ton atık potansiyeli olan peynir altı suyunun doğaya geri 

dönüĢümüne katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda niĢasta içeriğimiz ile toprağa Ģeker gübresi 

katkısı sağlıyoruz. NiĢastayı da atık ekmeklerden elde edebilirsek projemiz geri dönüĢüm yolu 

ile ekonomiye katkı sağlayacaktır. Ürünümüz seri üretime geçtiğinde maliyetin düĢeceğini 

öngörüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Adı Fiyatı 

Arduino Uno 180 

DHT11 Sıcaklık Nem Sensörü 35 

GüneĢ Paneli 20 W 450 

12 V 20 AH Akü 500 

ġarj Regülatörü 200 

Nikel Krom Tel Ø0.40mm 20mt 50 
Toplam Maliyet 1415 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizde petrol türevi plastik yerine seddeler üstüne serdiğimiz biyoplastik örtü ve 

sedde zeminine döĢediğimiz güneĢ enerjisi ile otomatik olarak çalıĢan ısıtıcılı biyoplastik 

sayesinde ekosistemi yapay gübre kullanımının olumsuz etkilerinden ve çileğin ürün 

miktarının ve kalitesinin don olaylarından dolayı düĢmesinden korumayı hedefliyoruz. Çilek 

tarımı yapan, çilek ticareti yapan ve ticaretine aracılık eden, biyoplastik örtü ve ısıtıcılı 

biyoplastik üretim ve ticaretini yapacak kiĢiler, kimyasal gübrelerin ekosisteme zararları ile 

mücadele eden Bakanlık ve çevre örgütleri projemizin hedef kitlesini oluĢturmaktadır. 

9. Riskler 

Yüksek tarım potansiyeline sahip olan ama petrolde dıĢa bağımlı olan ülkemiz 

biyoplastik kullanımının yaygınlaĢması halinde, gelecekte plastik üretimi ve kullanımı 

konusundaki çevre dostu senaryolar ile kayda değer bir ilerleme sağlayacaktır. Bunlarla 

birlikte biyoplastik üretim maliyetlerinin plastik malzemelerinkinden yüksek olması, niĢasta, 

protein, yağ gibi insan besin kaynaklarının ham madde olarak kullanılıyor olması üretiminin 

ĠĢin Niteliği  Aylar 
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Tasarım X X X   
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 X X   

Ön Değerlendirme 

Rapor Yazımı 
 X X   

Malzemelerin Temini 

(Harcamaların 

tamamının yapılması) 
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yaygınlaĢması önünde önemli engeller olarak durmaktadır. Ancak endüstriyel üretime 

geçildiğinde bu sorunun da aĢılabileceği düĢünülmektedir. 
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