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1. Proje Özeti 

Çalışmanın amacı, doğal atık materyallerin kirli sulardan boyar maddelerin temizlenmesinde 

kullanılabilirliklerinin incelenmesi ve bu atık materyalleri kullanılarak gıdaları saklamak 

amacıyla kullanılabilecek hidrojel film üretilmesidir. Çalışmadaki atık materyaller; limon 

kabuğu, yonca sapı, çınar yaprağı ve deniz kabuğudur. Bunların kirli sulardaki boyar 

maddeleri gidermek için biyosorpsiyonda kullanımına ilişkin deneylerde, atık materyaller 

kurutulup 1-2mm boyutuna kadar parçalandıktan sonra, eşit kütlede tartılmıştır. Dört behere 

eşit derişimde metilen mavisi içeren eşit hacimdeki çözeltiler konulmuştur. Her bir atık 

materyalden alınan eşit kütlelerdeki örnekler, ayrı bir beherin içine eklenmiştir. Aynı sürede, 

aynı sıcaklık ve karıştırma hızında bu örnekler, boyar madde içeren kirli sulara maruz 

bırakılarak biyosorpsiyon gerçekleştirilmiştir. İşlemin sonunda, UV-spektrofotometre 

kullanılarak absorbans ölçümü yapılmış ve çözeltilerden boyar madde giderimine ilişkin 

hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Atık materyallerle gıdaları saklamada kullanılabilecek 

hidrojel film üretilmesi kısmında, öncelikle atık materyallerin her biriyle aynı koşullarda 

ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Sıvı ekstrakt, sodyum aljinat, gliserin, kalsiyum 

klorür kullanılarak filmler üretilmiştir. Filmler mikroskopta incelenmiş, kumpasla kalınlıkları 

ölçülmüş, su buharı geçirgenlikleri, suda çözünürlükleri ve su tutma kapasiteleri deneysel 

olarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, kirli sulardan boyar madde gideriminde en 

uygun materyalin, çınar ağacı yaprağı olduğunu göstermiştir. Üretilen hidrojel filme atık 

materyal eklenmesinin filmin daha gözenekli olmasını sağladığı, üretilen filmlerin 

kalınlıklarının 210-223µm arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Filmlere eklenen atık 

materyallerin su buharı geçirgenliğini azaltması ve suda çözünürlüğü artırması nedeniyle iyi 

birer gıda saklama materyali oldukları görülmüştür. Su tutma kapasitesi açısından, yonca 

sapının kontrole göre daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan atık 

materyallerin tekstil sektörünün yoğun olduğu bölgelerde kirli sulardan boyar madde 

gideriminde ve üretilen filmlerin gıda saklama materyali olarak kullanılması önerilebilir.  

2. Sorun 

Yeryüzü ve yeraltı suları ile ilgili önemli sorunlardan biri, söz konusu suların, boyar 

maddelerce kirletilmesidir. Yılda 700.000 ton üretilen boyar maddelerin %10-15'inin sulara 



bırakıldığı düşünülürse, boyar maddeler su kirliliğinin önemli nedenlerinden birini 

oluşturmaktadır (Kertmen, 2006). Özellikle tekstil boyar maddeleri ile kirlenen atık suların 

yeterince arıtılmadan doğaya bırakılmaları ve söz konusu suların tarımsal anlamda sulama 

amacıyla bilinçsiz bir şekilde kullanılması, bu arazilerde yetişen tarım ürünleriyle beslenen 

insanlarda çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Benzer şekilde içme sularına 

da karışan boyar maddeler bu suları da kirletmektedir. Kirlenen suları kullanan insanlarda 

alerji, deri tahrişi, mutasyon ve kanser gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabildiğinden, boyar 

maddeleri bulunduran suların temizlenmesi, hem insan sağlığı hem de çevreyi korumak için 

oldukça önemlidir (İmecik, 2012).  

İnsan sağlığı ve çevre açısından ciddi bir sorun da plastiklerdir. Gıdaları saklamak amacıyla 

kullanılan materyaller genellikle plastikten üretilmektedir. Plastik materyaller üretilirken 

yıllık yaklaşık 150 milyon ton petrol kullanılması ve 500 milyon ton civarı toksik madde 

ortaya çıkması, plastik materyallerin insan sağlığı ve çevre için ne derece tehlikeli boyutları 

olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir (Özdemir ve Erkemen, 2013). Plastiklerin üretim 

aşamasında doğaya verdikleri zararın yanında, doğada çok uzun sürede yok olmaları ve 

petrolün tükenecek bir kaynak olması da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Bahçegül, 2011). Durum böyle olunca da doğaya zarar vermeyecek ve saklama 

materyallerinin üretiminde sentetik plastiklere alternatif olabilecek doğal ürünlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

3. Çözüm 

Çalışmada ele alınan problemlerden biri tekstil boyar maddelerinin yeryüzü ve yeraltı sularına 

karışması dolayısıyla çevre ve insan sağlığı açısından ciddi bir problem oluşturmasıdır. 

Tekstil boyar maddeleriyle kirlenen suları temizlemek amacıyla limon kabuğu, yonca sapı, 

çınar ağacı yaprağı ve deniz kabuğu bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan 

problemlerden bir diğeri ise, gıdaları saklamada kullanılan petrol türevli plastiklerin doğada 

uzun sürede yok olmaları ve dolayısıyla toksik madde birikimine dolayısıyla insan sağlığı ve 

çevre açısından sorun oluşturmasıdır. Bu problemi çözmek için de gıdaları saklamak amacıyla 

kullanılabilecek hidrojel film üretilmiştir. Bu hidrojel filmlerin üretilmesinde limon kabuğu, 

yonca sapı, çınar ağacı yaprağı ve deniz kabuğu kullanılmıştır. Böylece doğada var olan bu 

organik atıkların da değerlendirilmesi sağlanmıştır.  

4. Yöntem 

Çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada atık materyal olarak limon kabuğu, 

yonca sapı, çınar ağacı yaprağı ve deniz kabuğu kullanılmıştır. Metilen mavisi, kalsiyum 

klorür, sodyum aljinat ve gliserin çalışmada kullanılan kimyasallardır. Analitik terazi, ısıtıcılı 

manyetik karıştırıcı, etüv, mikro pipet, UV-vis spektrofotmetre, ultrasonik su banyosu, 

mikroskop ve kumpas çalışmada kullanılan cihazlardır.  

Öncelikle çalışmamızda kullanılacak atık materyaller seçilmiştir. Bu materyallerin 

belirlenmesinde çevremizde bolca bulunmasına özen gösterilmiştir. Limon kabuğu, özellikle 

kış aylarında çok miktarda tüketilen bir meyvenin kabuğu olması dolayısıyla tercih edilmiştir. 

Yonca sapı, tarım arazilerinde kendiliğinden çıkan ve bölgemizde çok bulunan bir materyal 

olması dolayısıyla kullanılmıştır. Çınar ağacı yaprağı, sonbahar aylarında dökülen yapraklar 

arasında özellikle çevremizde rahatlıkla rastlayabileceğimiz bir bitki olduğu için 

kullanılmıştır. Deniz kabuğu da ilimizin deniz kenarı ilçelerinde deniz kenarında çok bulunan 

bir materyaldir. Atık materyaller etüvde tamamen kurutulduktan sonra, 1-2mm boyuta kadar 



küçültülmüş ve her bir örnekten 0.1 g analitik terazi ile ölçülmüştür. 

Atık materyallerin biyosorpsiyon işleminde kullanımına ilişkin deneyler için metilen 

mavisinin kalibrasyon grafiği çizildikten sonra, boyar madde giderimine ilişkin deneylerde 15 

ppm'lik çözelti kullanılmıştır. Bir beherin içine 50 mL 15 ppm'lik çözeltiden konularak, 

üzerine 0.1 g atık materyal eklenmiş, 30 dakika süreyle 50
o
C'de 400 rpm hızında ısıtılıp, 

karıştırılmıştır. Bu süre zarfında, boyar madde, 0.1 g’lık örneklere tutunarak sudan ayrılmıştır. 

Sonrasında az miktarda metilen mavisi bulunduran örneklerin 664 nm'de kuvars küvetlerde 

UV-VIS Spektrofotometrede absorbans değerleri ölçülmüştür. İlk derişimi bilinen çözeltilerin 

son durumu, UV-Spektrofotometreden alınan değerlere göre hesaplanmıştır. Böylece her 

örnek için metilen mavisinin hangi oranda sudan temizlenebildiği belirlenmiştir. Atık 

materyallerin kirli sulardan metilen mavisi giderimi amacıyla kullanımına ilişkin yapılan 

deney sonuçları incelendiğinde, en yüksek boyar madde giderimini çınar ağacı yaprağının 

gerçekleştirdiği, onu sırasıyla; deniz kabuğu, yonca sapı ve limon kabuğunun takip ettiği 

görülmüştür. 

Gıda saklama materyali hidrojel film üretilmesi için öncelikle ekstraksiyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Toz haline getirilen 10g atık madde 200ml saf suyun içine konularak 

100
o
C'de 400 rpm karıştırma hızında 1 saat boyunca ısıtılıp karıştırılarak atık materyallerdeki 

etken maddelerin saf suya geçmesi sağlanmıştır. 1 saatlik sürenin sonunda katı materyal 

süzülerek ayrılmış, çalışmada elde edilen sıvı ekstrakt kullanılmıştır. Sıvı ekstrakttan 100 mL 

ölçülüp içerisine 2 g sodyum aljinat eklenmiş ve 600 rpm hızda 60
o
C sıcaklıkta 60 dakika 

süreyle karıştırılarak aljinatın ekstraktın içinde tamamen çözünmesi sağlanmıştır. Elde edilen 

çözeltinin sıcaklığı 25ºC oluncaya kadar soğutulup 0,386 mL gliserin eklenerek 15 dakika 

ultrasonik su banyosunda bekletilmiştir. Elde edilen materyal, petri plaklarına dökülmüş ve 

oda sıcaklığında bir hafta kurutulmuştur. Bir haftanın sonunda %5'lik kalsiyum klorüre 

konulup beş dakika bekletilmiş, ardından saf suda yıkanmıştır. Oda sıcaklığında kurutma 

işleminin ardından gıda saklama materyali olarak kullanılabilecek hidrojel filmler elde 

edilmiştir. Filmler elde edildikten sonra, binoküler mikroskop kullanılarak incelenmiştir. 

Sonrasında kumpas kullanılarak filmlerin kalınlıkları ölçülmüştür. Filmlerin su buharı 

geçirgenliği, suda çözünürlükleri ve su tutma kapasiteleri incelenmiştir. Üretilen hidrojel 

filme atık materyal eklenmesinin filmin daha gözenekli olmasını sağladığı, üretilen filmlerin 

kalınlıklarının 210-223µm arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Filmlere eklenen atık 

materyallerin su buharı geçirgenliğini azaltması ve suda çözünürlüğü artırması nedeniyle iyi 

birer gıda saklama materyali oldukları görülmüştür. Su tutma kapasitesi açısından, yonca 

sapının kontrole göre daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Suyu temizlemek amacıyla doğal atık materyallerin kullanılması ve gıda saklamak amacıyla 

aynı atık materyallerden hidrojel film üretilmesi çalışmanın inovatif yönüdür. Literatürdeki 

çalışmalar incelendiğinde Aspergillus flavus (Kertmen, 2006), Aspergillus oryzae (Ataçağ-

Erkurt, 2006), Agaricus bisporus (Halipçi, 2012), Elaeagnus angustifolia (Kılıç ve Poyraz, 

2012), Platanus orientalis L. (İmecik, 2012), Pyracantha coccinea (Yılmazer, 2012 ve Sayın, 

2013), kemik, ayçekirdeği kabuğu (Özdemir, 2015), Neurospora sitophila (Divrikoğlu, 2015), 

Mucor plumbeus (Özçelik, 2016), Talaromyces aculeatus (Katar, 2016), yumurta kabuğu, 

limon kabuğu, yeşil çay atığı, siyah çay atığı, kağıt atığı, kahve telvesi, zeytin çekirdeği, ceviz 

kabuğu ve kozalak (Uzel, 2018) gibi materyaller kirli sulardan boyarmadde gideriminde 



kullanılmıştır. Bu çalışmada diğer çalışmalarda kullanılanlardan farklı olarak atık materyal 

olarak; yonca sapı, çınar yaprağı ve deniz kabuğu kullanılmıştır. Diğer çalışmalarda kullanılan 

limon kabuğu, bizim çalışmamızda da kullanılan materyallerden biridir. 

Literatürdeki saklama materyali üretimine ilişkin çalışmalarda elma kabukları, palm yağı, 

pirinç, patates nişastası, mısır, prina, tarımsal atıklar, atık sular, içecek atıkları, atık kıllar, 

algler ve mikroorganizmalar kullanılmıştır (Başak ve İnce, 2011; Agustin, Ahmmad, Alonzo 

ve Patriana, 2014; Elçiçek ve Tanyıldızı, 2015; Fazita, Jayaraman, Bhattacharyya, Haafiz, 

Saurabh,  Hussin, Khalil, 2016; Sancar-Uzunoğlu, 2017). Ancak bizim çalışmamızda 

kullanılan atık materyallerin biyobozunur saklama materyali üretiminde kullanıldığı bir 

çalışma ile karşılaşılmamıştır. Yine bu çalışmalarda üretilen materyaller hidrojel film olarak 

sentezlenmemiştir. Bizim çalışmamızda üretilen materyaller hidrojel film olarak üretilmiştir. 

Literatürde çeşitli kimyasallar kullanılarak hidrojel gıda saklama materyali üretimine ilişkin 

çalışmalarla da karşılaşılmıştır (Akkaya, 2016; Aksoy, 2017). Ancak bizim çalışmamız atık 

materyallerin değerlendirilmesi noktasında diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin uygulanabilirliği yüksektir. Kullandığımız materyaller doğal atıklardır. Doğal atık 

materyallerin yeniden kullanımı açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca, insan ve çevre sağlığı 

için ciddi bir problem oluşturan boyar maddeler ve plastik sorunu için oldukça önemli bir 

çözüm üretmektedir. Atık materyallerin kirli sulardan boyar madde gideriminde biyosorban 

olarak kullanılabilmesi için küçük parçalara ayrılması ve bir karıştırıcı içinde belli bir 

sıcaklıkta karıştırılması yeterlidir. Dolayısıyla projemizin kirli sulardan boyar madde giderimi 

için ürüne dönüştürülmesi oldukça kolaydır. Benzer şekilde petrol bazlı kaplama materyali 

olabilecek plastikler yerine bizim ürettiğimiz hidrojel filmlerin üretilmesi de doğal 

malzemeler kullanılarak ürün elde etmek anlamında oldukça uygulanabilir bir süreci 

içermektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Projenin tahmini maliyeti; gliserin: 5 TL, kalsiyum klorür: 5 TL ve sodyum aljinat: 5TL 

olmak üzere toplam 15 TL şeklindedir. Saklama materyali hidrojel film üretilmesi işleminin 

maliyeti oldukça düşüktür. Seri üretime geçilmesi durumunda maliyet çok daha fazla 

düşecektir. Boyar madde giderimi işlemi ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda gerçekleştirilmiştir. 

Manyetik karıştırıcının kullandığı elektrik biraz maliyetli olmakla birlikte, seri üretime 

geçilmesi durumunda karıştırma işlemini daha az enerji harcayarak gerçekleştirecek bir sistem 

kurularak işlem gerçekleştirilebilir.    
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin hedef kitlesi suyu kirletenden başlayarak arıtılan suyu kullanan kişiye kadar 

oldukça geniş bir kitledir. Ayrıca hidrojel ile gıda saklama ihtiyacı olan herkese hitap 

etmektedir. 

9. Riskler  

Kullanılan malzemeler doğal olup zararlı kimyasalların oluşturduğu riski ortadan kaldırmak 

amacıyla yapılmıştır. Ancak projede kullanılan doğal malzemelere alerjisi olan kişiler 

açısından bu materyallerle çalışmak risk oluşturabilir. Hidrojel filmlerin üretilmesi sürecinde 

kalınlığın ayarlanması problem olabilmektedir. Saklama materyali olarak kullanılabilecek 

hidrojel filmin ince olması gerekmektedir. Bu da üretilen filmin geniş bir alana dökülmesi ve 

kabın içine eşit bir şekilde yayılmasının sağlanmasını gerektirmektedir. Buna dikkat 

edilmediğinde üretilen filmlerin saklama materyali olarak kullanılması oldukça güç 

olacağından üretimde bu durumun göz önünde bulundurulması önemlidir.   

10. Proje Ekibi  

Takım Lideri: Ömer Efe Mucık 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Ömer Efe 

Mucık 

Takım lideri, planlama, kütle 

ölçümü, hidrojel sentezleme, 

literatür taraması. 

Şehit Prof. Dr. İlhan 

Varank Bilim   ve 

Sanat Merkezi 

 İki yıldır kirli sulardan boyar 

madde giderimi ile ilgili olarak 

çalışmaktadır.  

Denizhan 

Kırgöz 

Takım üyesi, absorbans 

ölçümü, hidrojellerin 

özelliklerinin incelenmesi, 

malzeme temini. 

Şehit Prof. Dr. İlhan 

Varank Bilim   ve 

Sanat Merkezi 

 İki yıldır kirli sulardan boyar 

madde giderimi ile ilgili olarak 

çalışmaktadır. 
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