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İç�ndek�ler  

1. Proje   Özet�   (Proje   Tanımı)  
Son  yıllarda  tüket�c�ler�n  daha  sağlıklı,  çevrec�  ve  uzun  raf  ömürlü  gıdaları            

tüketme  alışkanlıklarının  artması  gıda  endüstr�s�n�n  gıdaları  saklama  ve  koruma          
konusunda  yen�  tekn�kler  gel�şt�rmes�n�  zorunlu  kılmıştır.  Gel�şt�r�len  tekn�klerden  b�r�          
yen�leb�l�r  f�lm  kaplama  yöntem�d�r.Yen�leb�l�r  b�yof�lmler,  ant�oks�dan  ve        
ant�m�krob�yal  maddeler�n  taşınması  �ç�n  b�r  yüzey  oluşturmakla  beraber  bu  özell�kler�           
daha   doğal   ve   çevre   dostu   olmalarını   sağlamaktadır.  

Ülkem�zde  balıkçılık  en  öneml�  sektörlerden  b�r�d�r  ve  her  yıl  yanlış  avlanma            
ve  balıkların  �şleme  atıklarından  oluşan  balıkçılık  ürünü  kullanılamamakta  ve  z�yan           
olmaktadır.  Prote�n  �çer�ğ�  zeng�n  olan  balık  atıklarının  değerlend�r�lerek  b�yof�lm          
yapımında  kullanılması  �le  �lg�l�  çalışmalar  bulunmaktadır.  B�yof�lm  yapısına  katılacak          
ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal  maddeler,  serbest  rad�kaller  ve  patojen  mücadelede  ve           
halk   sağlığının   korunmasında   da   fayda   sağlayacaktır.  

Çalışmamızda  atık  hams�  ve  �stavr�t  atıklarından,  b�tk�  ekstraktlarıyla         
zeng�nleşt�r�lm�ş  b�yof�lm  üret�lerek  ant�m�krob�yal  ve  ant�oks�dan  özell�kler�n�n        
�ncelenmes�   amaçlanmıştır.  

Çalışmamızda  �stavr�t  ve  hams�  atıklarından  prote�n  elde  ed�lm�şt�r.  Eş  zamanlı           
olarak  avokado  mezokarp  ve  çek�rdeğ�  �le  havlıcan  b�tk�ler�nden  soxhlet  yöntem�  �le            
ekstraktı  elde  ed�lm�şt�r.  Tüm  ekstrakt  ve  balık  prote�nler�n�n  DPPH  yöntem�  �le            
ant�oks�dan  kapas�teler�,  d�sk  d�füzyon  yöntem�  �le  de  ant�m�krob�yal  akt�v�teler�          
karşılaştırılmıştır.  Sonrasında  balık  atık  prote�nler�  �le  b�yof�lm  yapılmış  ve  b�yof�lm           
çözelt�ler�ne  ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal  kapas�teler�ne  göre  bel�rlenen  avokado         
çek�rdeğ�  ve  havlıcan  ekstraktı  eklenm�şt�r.  Son  olarak  DPPH  yöntem�  �le  ekstrakt            
�çeren  ve  �çermeyen  b�yof�lm  çözelt�ler�n�n  ant�oks�dan  kapas�teler�  graf�kler  ç�z�lerek          
karşılaştırılmıştır.   

Bu  doğrultuda  çalışmamızda  avokado  çek�rdeğ�  ve  havlıcan  ekstraktı  �çeren          
b�yof�lm  çözelt�ler�n�n,  �çermeyen  çözelt�lere  göre  ant�oks�dan  kapas�tes�n�n  güçlü  b�r          
artış   gösterd�ğ�   saptanmıştır.  
 

2. Problem/Sorun:  
Son  yıllarda  tüket�c�ler�n  daha  sağlıklı,  çevrec�  ve  uzun  raf  ömürlü  gıdaları            

tüketme  alışkanlıklarının  artması  gıda  endüstr�s�n�n  gıdaları  saklama  ve  koruma          
konusunda  yen�  tekn�kler  gel�şt�rmes�n�  zorunlu  kılmıştır.  Gel�şt�r�len  tekn�klerden  b�r�          
yen�leb�l�r  f�lm  kaplama  yöntem�d�r.  Yen�leb�l�r  b�yof�lmler,  ant�oks�dan  ve         
ant�m�krob�yal  maddeler�n  taşınması  �ç�n  b�r  yüzey  oluşturmakla  beraber  bu  özell�kler�           
daha   doğal   ve   çevre   dostu   olmalarını   sağlamaktadır.  

Ülkem�zde  balıkçılık  en  öneml�  sektörlerden  b�r�d�r  ve  her  yıl  yanlış  avlanma            
ve  balıkların  �şleme  atıklarından  oluşan  balıkçılık  ürünü  kullanılamamakta  ve  z�yan           
olmaktadır.  Prote�n  �çer�ğ�  zeng�n  olan  balık  atıklarının  değerlend�r�leb�leceğ�         
alanlardın   gel�şt�r�lmes�   öneml�d�r.  
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3. Çözüm   
Ülkem�zde  en  çok  tüket�len  den�z  ürünler�  olan  hams�  ve  �stavr�t  atıklarından            

faydalanarak  ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal  etk�s�  olan  yen�leb�l�r  b�yof�lm  üretmek          
daha  çevrec�  b�r  ürün  �le  gıda  raf  ömrünü  uzatırken  aynı  zamanda  balık  atıklarının              
değerlend�r�lmes�n�  sağlayacaktır.  Avokado  b�tk�s�n�n  mezokarpı  ve  özell�kle        
tüket�lmeyen  ve  atık  durumundak�  çek�rdeğ�  �le  alternat�f  tedav�lerde  kullanılan  b�r           
b�tk�  olan  havlıcanın  ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal  etk�ler�  bel�rlenerek,  balık          
atıklarından  üret�len  yen�leb�l�r  b�yof�lm�n  ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal  etk�s�n�         
arttırılacaktır.  

Çalışmamız  sonunda  bu  yen�leb�l�r  b�yof�lm  �le  saklanan  gıda  maddeler�n�n  raf           
ömrü   uzaması   ve   bu   gıdalar   tüket�l�rken   ek   bes�n   kaynağı   oluşturması   amaçlanmıştır.  

 
4. Yöntem  

Çalışmalarımız  �ç�n  Bayrampaşa  B�l�m  Merkez�  k�mya  ve  b�yoloj�  laboratuvarı          
�mkânlarından   faydalanıldı.  

4.1.  Balık  Prote�nler�n�n  Eldes�: Semt�m�zde  bulunan  balıkçıdan  alınan  hams�          
ve  �stavr�tler�n  atıkları  (baş,  kuyruk,  yüzgeç,  �skelet  ve  �ç  organları)  ayrılarak  blender             
(Morphy  R�chards/700watt)  �le  homojen�ze  ed�lm�şt�r.  Ardından  1/1  oranında  d�et�leter          
�le  karıştırılarak  örneklerdek�  yağlar  uzaklaştırıldı.  Yağı  uzaklaştırılmış  örneklerden         
prote�nler�n  ekstraks�yonu  Zavareze  ve  arkadaşlarının  2014  yılında  yaptığı  çalışmanın          
yöntem�  üzer�nde  b�rkaç  değ�ş�kl�k  yaparak  uygulandı.  Sonrasında  1‘e  2  oranında  balık            
atığı  damıtık  su  �le  karıştırılıp  5  dak�ka  boyunca  blenderdan  geç�r�ld�.  2  M  NaOH  (pH               
11.2)  �çer�s�nde  prote�nler�n  çözülmes�  �ç�n  1  saat  manyet�k  karıştırıcıda  (DAIHAN           
Sc�ent�f�c)  karıştırıldı.  4500  dev�r/dak�kada  ve  40  dak�ka  süreyle  santr�füj  ed�ld�  ve  üç             
faza   (l�p�tler,   çözünür   prote�nler   ve   çözünmez   prote�nler)   ayrıldı.  

Orta  faz  olan  çözünür  prote�nler  toplanarak,  çöktürülmeler�  �ç�n  2  M  HCl            
eklen�p  (pH  5.35)  ve  manyet�k  karıştırıcıda  5  dak�ka  süreyle  karıştırıldı.  4500            
dev�r/dak�kada  20  dak�ka  süre  �le  santrüfüj  ed�ld�  ve  pelet  kısmı  (prote�nler)  35  oC’de              
24   saat   süreyle   kurutuldu.  

4.2.  Soxhlet  Ekstraks�yonu: Taze  avokado  meyves�n�n  çek�rdeğ�  ve  yen�lerek          
tüket�len  meyve  kısmı  (mezokarp)  ayrıldı.  24  saat  etüv  �çer�s�nde  kurumaya  bırakıldı.            
Daha  sonra  havanda  öğütülen  20’şer  gram  avokado  meyves�,  çek�rdeğ�  �le  havlıcan            
200  ml  etanol  �çeren  yuvarlak  d�pl�  balona  konuldu  balon  ısıtıcısı  (Elektro-mag)  �le             
kurulan  düzenekte  8  saat  boyunca  ekstrakte  ed�ld�.  Ekstraktlar  40°C’de  su  banyosunda            
uçurularak   kullanılıncaya   kadar   +4°C’de   dolapta   muhafaza   ed�ld�.  

4.3.  Ant�m�krob�yal  Ak�v�te  Çalışmaları: Çalışmamız  �ç�n  kullanılan  E.  col�          
İstanbul  Ün�vers�tes�  Tıp  Fakültes�  Tıbb�  M�krob�yoloj�  Ana  B�l�m  Dalı’ndan  tem�n           
ed�ld�.  

Müller  H�nton  Agar  Hazırlanışı: Toz  hal�nde  olan  bes�yer�  Müller  H�nton  Agar            
(B�ol�fe)  bakter�  bes�yer�  olarak  d�st�le  su  �ç�nde  prosedürüne  uygun  olarak  hazırlanıp            
ve  manyet�k  karıştırıcılı  ısıtıcı  kullanılarak  çözdürüldü.  Otoklavda  121  ̊C’  da  15            
dak�ka  ster�l�ze  ed�ld�,  soğumadan  ster�l  petr�lere  döküldü  ve  soğumaya  bırakıldı.  Taze            
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ster�l  kültürden  öze  yardımı  �le  alınan  m�kroorgan�zmaların  süspans�yon  bulanıklığı          
Mc  Farland  0.5  standardının  bulanıklığına  eş  değer  olacak  şek�lde  ayarlandı.  Yeterl�            
ışık   altında   0.5   McFarland   tüpü   �le   ek�m   yapılacak   bakter�   tüpü   gözle   karşılaştırıldı.  

D�skler�n  Hazırlanması: Whatman  No:1  marka  f�ltre  kağıdından  delgeç        
yardımıyla  0.6  mm  çaplı  d�skler  hazırlanıp  ster�l  ed�ld�.  Avokado  çek�rdek,  mezokarp            
ve  havlıcan  ekstraktlarının  20  mg/ml’l�k  metanol  çözelt�ler�  ster�l�zasyon  �ç�n          
membran  f�ltreden  (Merck)  geç�r�l�p  ve  ekstrakttan  20  μl  olacak  şek�lde  emd�r�lerek            
etüvde   (Ert�ck)   kurumaları   sağlandı.  

D�füzyon  Test�n�n  Yapılışı:  Süspans�yonunun  bulanıklığı  ayarlandıktan  sonra        
15  dak�ka  �ç�nde  ster�l  b�r  eküvyon  bakter�  süspans�yonuna  daldırıldı.  İnokülum  �le            
ıslatılmış  eküvyon,  yüzey�  kurutulan  agar  yüzey�ne  her  defasında  60°  döndürülerek           
uygulandı.  Ek�m  yapılmamış  yer  kalmamasına  özen  göster�ld�  ve  �şlem  �k�  kez            
tekrarlandı.  Son  basamakta  eküvyon,  plağın  kenarlarında  gezd�r�lerek  �nokülasyon         
�şlem�  tamamlandı.  Kuruması  �ç�n  plak  etüvde  beş  dak�ka  beklet�ld�.  D�skler,  agarın            
yüzey�ne   yerleşt�r�ld�   ve   etüvde   24   saat   �nkübasyona   bırakıldı.  

 
Ant�m�krob�yal   Akt�v�te   Bulguları:  
 

 
Tablo   1.   Örneklere   a�t   petr�   kaplarında   oluşan   d�sk   d�füzyon   çapları,  
Gruplardak�   ver�ler   ortalama   (X)±standart   sapma   (SD)   olarak   �fade   ed�ld�.   
-:   Zon   çapı   görülmed�  
 

 B�tk�  ve  balık  atık  prote�nler�  ekstraktı  örnekler�n�n  E.col�  bakter�s�  üzer�ndek�           
etk�ler�  �ncelend�ğ�nde  havlıcan  b�tk�s�  en  yüksek  zon  çaplarını  göster�rken  balık           
ekstraktları  ve  avokado  çek�rdeğ�  extraktında  zon  çapı  ölçülemed�.  Negat�f  kontrol           
olarak  ekstrakt  çözücüsü  olan  metanol  kullanılırken  poz�t�f  kontrol  olarak  Sefotaks�m           
ant�b�yot�ğ�  kullanıldı  ve  havlıcan  kökü  ekstraktının  zon  çaplarının  ant�b�yot�ğe  en           
yakın   olduğu   saptandı.  

4.4.  Ant�oks�dan  Akt�v�te  Çalışmaları: Ant�oks�dan  akt�v�te  ölçümünü  DPPH         
(s�gma-aldr�ch)   rad�kal�n�n   süpürülme   akt�v�tes�   ölçümü   yöntem�   �le   gerçekleşt�r�ld�.  

Çözelt�ler�n  Hazırlanması:  DPPH  çözelt�s�  son  molar�tes�  6x10-5  M  olacak          
şek�lde  metanolde  çözülerek  hazırlandı.  Askorb�k  as�t,  avokado  mezokarp,  avokado          
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çek�rdek,  hams�  atık  prote�nler�,  �stavr�t  atık  prote�nler�  stok  çözelt�ler�  de  metanol  �le             
hazırlandı.  Ayrıca  b�yof�lm  çözelt�s�  olarak  hazırlanan  balık  atık  prote�nler�  ve  avokado            
çek�rdeğ�  ekstraktından  oluşan  çözelt�n�n  de  stok  çözelt�s�  metanol  �le  hazırlandı.           
Askorb�k  as�t  0,25  mg/ml  der�ş�mde  hazırlandı  ve  ½  oranında  beş  kez  d�lue  ed�ld�.              
Avokado  çözelt�ler�,  havlıcan  ve  balık  prote�n�  çözelt�ler�  �se  20  mg/ml  der�ş�mde            
hazırlanarak  ½  oranında  �k�  kez  d�lue  ed�ld�.  F�lm  çözelt�ler�  hazırlandıktan  sonra  1/1             
oranında  b�tk�  ekstraktı  (avokado  çek�rdeğ�  ve  havlıcan)  katılmadan  önce  kontrol           
grupları  (İstavr�t  K,  Hams�  K)  olarak  ayrıldı.  Prote�n  ekstrakt  �çer�ğ�n�n  %1,  %2  ve              
%5’  �  oranında  b�tk�  ekstraktı  �çeren  gruplar  da,  1/2  oranında  �k�  kez  d�lue  ed�ld�  ve  üç                 
konsantrasyonda  ölçüme  hazırlandı.  Bu  �şlemler  3  kez  paralel  olarak  tamamlandı.           
Hazırlanan   çözelt�ler   +4   derecede   beklet�ld�.  

DPPH  Yöntem�  �le  Rad�kal  Süpürme  Akt�v�tes�  Ölçümü: Hazırlamış         
olduğumuz  avokado  mezokarp  ve  çek�rdeğ�  �le  havlıcan  ekstraktlarından  20  mg/ml  –            
1.25   mg/ml   arasında   değ�şen   konsantrasyonlarda   metanol   �le   çözelt�ler   hazırlandı.  

Askorb�k  as�t  çözelt�s�nden  0,25  mg/ml  –  0,015  mg/ml  arasında  değ�şen           
konsantrasyonlarda   metanol   �le   çözelt�ler   hazırlandı.  

Hazırladığımız  ekstrakt  ve  askorb�k  as�t  çözelt�ler�nden  0.1  ml,  metanol  �le           
hazırladığımız  DPPH  çözelt�s�nden  (6x10-5M)  3.9  ml  ekleyerek  çalkalandı.  Daha          
sonra  karanlıkta  30  dak�ka  beklet�ld�  ve  spektrofotometrede  (Sh�madzu  UV-1800)  517           
nm’  de  absorbansları  ölçüldü.  “%DPPH  rad�kal  g�derme  akt�v�tes�  =  (Astandart-           
Aörnek)  /  Astandart  x100”  formülü  �le  hesaplandı.  Standart  absorbans  değer�  olarak            
DPPH  çözelt�s�  (6x10-5  M)  kullanıldı.  Tüm  sonuçlar  IC50  değer�  olarak           
değerlend�r�len  rad�kal�n  %50’s�n�n  �nh�b�syonunu  sağlayan  konsantrasyon  olarak        
hesaplandı.  

Ant�oks�dan   Akt�v�te   Bulguları  
Çalışmamızda  çözelt�ler�n  ant�oks�dan  kapas�teler�n�n  bel�rlenmes�  �ç�n  DPPH        

yöntem�ne  göre  rad�kal�n  %50’s�n�n  �nhb�syonunu  sağlayan  konsantrasyon  değer�         
olarak  b�l�nen  IC50  değerler�  hesaplandı.  Buna  göre  b�l�nen  en  �y�  ant�oks�dan  olan             
askorb�k  as�de  yakınlıkları  göz  önüne  alındığında  havlıcan  b�tk�  kökünün  ant�oks�dan           
kapas�tes�n�n  en  yüksek  olduğu  ölçüldü.  Avokado  çek�rdeğ�  ve  mezokarpı          
kıyaslandığında  çek�rdeğ�n�n  ant�oks�dan  kapas�tes�n�n  daha  yüksek  ve  havlıcana  daha          
yakın  olduğu  gözlemlend�.  Balık  prote�n  ekstraktlarının  ant�oks�dan  akt�v�teler�n�n  �se          
çok   düşük   olduğu   saptanmıştır   (Graf�k   1).  
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Graf�k   1:   Balık   atık   prote�nler�   ve   b�tk�   ekstraktlarının   IC50   değerler�n�n   sütun  

graf�ğ�nde   göster�m�  
 

F�lm  çözelt�ler�n�n  IC 50  değerler�  karşılaştırıldığında,  b�tk�  ekstraktı  �çermeyen         
kontrol  gruplarının  ant�oks�dan  kapas�teler�  düşük  �ken,  b�tk�  ekstraktı  eklenm�ş  f�lm           
çözelt�ler�n�n  ant�oks�dan  kapas�teler�  öneml�  artış  gösterd�.  D�kkat  çek�c�  b�r  şek�lde           
b�tk�  ekstraktı  konsantrasyonu  �le  ant�oks�dan  kapas�tes�  artışı  paralell�k  göstermezken          
en  �y�  değer  her  �k�  balık  f�lm�  �ç�n  de  %2’l�k  b�tk�  ekstraktı  �çeren  gruplarda               
ölçülmüştür.  İstavr�t  f�lm�  örnekler�  ant�oks�dan  kapas�tes�  bakımından  hams�ye  göre          
olumlu   b�r   artış   gösterm�şt�r   (Graf�k   2).  

 

 
Graf�k   2:   Balık   atık   b�yof�lmler�n�n   IC50   değerler�n�n   sütun   graf�ğ�nde  
göster�m�  
 
4.5.  B�yof�lm  Üret�m�:  Elde  ed�len  prote�nler  %5  oranında  ekstrakt  �çerecek           

şek�lde  damıtık  su  �le  b�rleşt�r�ld�.  L�mpan  ve  arkadaşlarının  2010  yılında  yaptıkları            
çalışmalarında  kullandıkları  yöntem  tak�p  ed�ld�.  Ekstrakt  m�ktarının  %50’s�  oranında          
gl�serol  �lave  ed�ld�.  Karışımların  pH’sı  5  M  NaOH  �le  11-12  pH  değer�ne  ayarlanıp              
80-85  oC’de  manyet�k  karıştırıcıda  1  saat  süreyle  karıştırıldı  ve  4500  dev�r/dak�kada            
10  dak�ka  süreyle  santr�füj  ed�ld�.  Çözünmeyen  kısımların  süzülmes�nden  sonra  40           
o C’ye  soğutuldu  ve  1/1  oranında  avokado  çek�rdek  ve  havlıcan  ekstraktının  sulu            
çözelt�ler�  prote�n  ekstrakt  m�ktarının  %1,  %2  ve  %5’�  olacak  şek�lde  eklend�.  40 o C’de             
30  dak�ka  boyunca  manyet�k  karıştırıcıda  tutuldu  ve  petr�  kutularına  3  ml  olacak             
şek�lde   konarak   kurutulmaya   bırakıldı.  

 



7  
 

Daha  önce  yapılan  balık  atığı  b�yof�lm  projeler�nde  hams�  kullanılmıştır          
(Zavareze,  2014;  Tural,  2016).  Projem�zde  balık  atıklarının  değerlend�r�lmes�  �ç�n          
l�teratürde  daha  önce  denenm�ş  hams�  balığı  atıklarını  ve  ona  alternat�f  olab�leceğ�            
öngördüğümüz  �stavr�t  balığı  atıklarını  kullanarak  elde  ed�len  prote�nlerden  yen�leb�l�r          
b�yof�lm  üretmey�  amaçladık.  L�teratürde  yen�leb�l�r  f�lmler�n  �çer�ğ�ne  ekleneb�lecek         
ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal  b�tk�  ekstraktlarının  hem  saklanacak  olan  gıda          
maddes�n�n  raf  ömrünü  uzatacağı  hem  de  tüket�ld�ğ�nde  bes�n  değer�n�  arttıracağı           
b�ld�r�lm�şt�r  (Pavlath  ve  Orts,  2009).Çalışmamızda  bes�n  maddes�  olarak  terc�h          
ed�lmeyen  �k�  ürün  seç�lm�ş  ve  b�yof�lm�n  ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal  kapas�tes�n�           
arttırmak  �ç�n  kullanılmıştır.  Bunlardan  b�r�  ülkem�zde  özell�kle  son  yıllarda          
popülerleşen  ve  zeng�n  yağ  as�d�  �çer�ğ�  sayes�nde  gözde  tüket�m  ürünler�nden  b�r�            
hal�ne  gelen  avokadonun  yen�lmeyen  çek�rdek  kısmı,  b�r  d�ğer�  tıbb�  b�r  b�tk�  olarak             
b�l�nen  ve  halk  arasında  m�de,  bağırsak  sorunları,  romat�zma  başta  olmak  üzere  farklı             
sağlık  sorununa  �y�  geld�ğ�  düşünülen  havlıcan  b�tk�s�  köküdür.  Bel�rlen�len  b�tk�ler�n           
soxhlet  yöntem�  �le  elde  ed�len  ekstraktları  ve  balıkların  atık  prote�nler�  �le  hazırlanan             
çözelt�ler�n�n  ant�m�krob�yal  ve  ant�oks�dan  etk�ler�  karşılaştırıldığında  balık        
prote�nler�n�n  her  �k�  özell�k  bakımından  düşük  kapas�teye  sah�p  olduğu  gözlemlend�.           
Avokado  b�tk�s�n�n  çek�rdeğ�n�n  ant�oks�dan  etk�s�  yüksek  �ken  mezokarpının         
ant�m�krob�yal  etk�s�n�n  daha  yüksek  olduğunu  kaydett�k.  Havlıcan  b�tk�s�n�n  �se  hem           
ant�m�krob�yal  hem  ant�oks�dan  etk�s�n�n  askorb�k  as�de  yakın  olduğu  gözlemlend�.  Bu           
yüzden  çalışmamızda  havlıcan  b�tk�s�n�n  özell�kler�  avokado  çek�rdeğ�  �le         
desteklenerek  her  �k�  ekstrakt  b�yof�lm  çözelt�ler�nde  kullanılmıştır.  Çalışmalarımız         
sonucunda  avokado  meyves�  mezokarpının  b�yof�lm  yapımında  terc�h  ed�lmemes�n�n         
sebeb�  ant�oks�dan  kapas�tes�n�n  düşük  olması  ve  bes�n  olarak  tüket�m�n�n  daha  değerl�            
olmasıdır.  

İstavr�t  ve  hams�  atık  prote�nler�nden  b�yof�lm  çözelt�s�ne  değ�şen  dozlarda          
havlıcan  kökü  ve  avokado  çek�rdeğ�  ekstraktı  eklenerek  yapılan  b�yof�lm  çözelt�s�           
hazırlandıktan  sonra  b�tk�  ekstraktı  �çeren  ve  �çermeyen  örnekler�n  ant�oks�dan          
kapas�tes�ne   bakıldı.  

Sonuç  olarak  b�tk�  ekstraktı  �çermeyen  kontrol  gruplarına  göre  hem  hams�  hem            
de  �stavr�t  b�yof�lmler�n�n  ant�oks�dan  kapas�tes�n�n  yükselm�ş  olduğu  d�kkat�  çekt�.          
Dolayısıyla  havlıcan  ve  avokado  çek�rdeğ�  ekstraktlarının  b�yof�lmler�n  ant�oks�dan         
kapas�tes�n�  arttırmak  �ç�n  kullanılab�leceğ�n�  düşünmektey�z.  Tural’ın  2016  yılında         
yaptığı  çalışmada  b�yof�lm  üret�m�nde  kullanılan  farklı  b�tk�  ekstraktlarının  balık          
prote�nler�  �le  kurdukları  etk�leş�me  göre  b�tk�  çeş�d�  ve  oranlarının  bazı  f�lmlerde            
ant�oks�dan  kapas�tey�  arttırdığına,  bazı  f�lmlerde  �se  azalttığına  d�kkat  çekm�şt�r.          
Çalışmamızda  da  %2  b�tk�  ekstraktı  �çeren  �stavr�t  b�yof�lm�n�n  en  �y�  ant�oks�dan            
kapas�teye  sah�p  olması  seç�len  b�tk�ler�n  fenol�k  b�leş�kler�n�n  ve  eklenme  oranlarının           
�stavr�t  atık  prote�n  ekstraktı  �çer�ğ�  �le  çok  daha  �y�  etk�leş�me  g�rd�ğ�n�            
göstermekted�r.  Tüm  bu  b�lg�lerden  yola  çıkarak  hams�  g�b�  �stavr�t  atık  prote�nler�n�n            
de  �çer�ğ�  zeng�nleşt�r�lerek  yen�leb�l�r  b�yof�lm  üret�m�nde  kullanılab�leceğ�        
çalışmamızda   göster�ld�.  
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Şek�l   1:   Farklı   konsantrasyonlarda   b�tk�   ekstraktı   �çeren   kurutulmuş   b�yof�lmler  

 
5. Yen�l�kç�   (İnovat�f)   Yönü  

Projem�zde  balık  atıklarının  değerlend�r�lmes�  �ç�n  l�teratürde  daha  önce         
denenm�ş  hams�  balığı  atıklarını  ve  ona  alternat�f  olab�leceğ�  öngördüğümüz  �stavr�t           
balığı  atıklarını  kullanarak  elde  ed�len  prote�nlerden  yen�leb�l�r  b�yof�lm  üretmey�          
amaçladık.  L�teratürde  yen�leb�l�r  f�lmler�n  �çer�ğ�ne  ekleneb�lecek  ant�oks�dan  ve         
ant�m�krob�yal  b�tk�  ekstraktlarının  hem  saklanacak  olan  gıda  maddes�n�n  raf  ömrünü           
uzatacağı  hem  de  tüket�ld�ğ�nde  bes�n  değer�n�  arttıracağı  b�ld�r�lm�şt�r.  Çalışmamızda          
bes�n  maddes�  olarak  terc�h  ed�lmeyen  �k�  ürün  seç�lm�ş  ve  b�yof�lm�n  ant�oks�dan  ve             
ant�m�krob�yal  kapas�tes�n�  arttırmak  �ç�n  kullanılmıştır.  Bunlardan  b�r�  ülkem�zde         
özell�kle  son  yıllarda  popülerleşen  ve  zeng�n  yağ  as�d�  �çer�ğ�  sayes�nde  gözde  tüket�m             
ürünler�nden  b�r�  hal�ne  gelen  avokadonun  yen�lmeyen  çek�rdek  kısmı,  b�r  d�ğer�  tıbb�            
b�r  b�tk�  olarak  b�l�nen  ve  halk  arasında  m�de,  bağırsak  sorunları,  romat�zma  başta             
olmak   üzere   farklı   sağlık   sorununa   �y�   geld�ğ�   düşünülen   havlıcan   b�tk�s�   köküdür.  

Avokado  b�tk�s�n�n  çek�rdeğ�n�n  ant�oks�dan  etk�s�  yüksek  olduğunu  kaydett�k.         
İstavr�t  ve  hams�  atık  prote�nler�nden  b�yof�lm  çözelt�s�ne  değ�şen  dozlarda  havlıcan           
Çalışmamızda  %2  b�tk�  ekstraktı  �çeren  �stavr�t  b�yof�lm�n�n  en  �y�  ant�oks�dan           
kapas�teye  sah�p  olması  seç�len  b�tk�ler�n  fenol�k  b�leş�kler�n�nve  eklenme  oranlarının          
�stavr�t  atık  prote�n  ekstraktı  �çer�ğ�  �le  çok  daha  �y�  etk�leş�me  g�rd�ğ�n�            
göstermekted�r.  

Tüm  bu  b�lg�lerden  yola  çıkarak  hams�  g�b�  �stavr�t  atık  prote�nler�n�n  de  �çer�ğ�             
zeng�nleşt�r�lerek  yen�leb�l�r  b�yof�lm  üret�m�nde  kullanılab�leceğ�  çalışmamızda       
göster�ld�.  

 
6. Uygulanab�l�rl�k  

Gıda  maddeler�n�n  raf  ömrünü  uzatacak,  k�myasal  katkı  maddeler�ne  alternat�f          
doğal  �çer�kler�n  gel�şt�r�lmes�  son  yıllarda  oldukça  öneml�  çalışma  alanlarından          
b�r�d�r.  Projem�zde  halk  tarafından  kullanılan  ve  atık  olarak  değerlend�r�len  balık           
kısımları,  avokado  çek�rdeğ�  ve  halk  arasında  alternat�f  tedav�ler  �ç�n  kullanılan           
havlıcan  kökü  �le  gel�şt�rd�ğ�m�z  b�yof�lmler�n  ant�oks�dan  ve  ant�m�krob�yal         
akt�v�teler�n�   �nceled�k.  

 



9  
 

Projem�zde  kullanılan  tüm  malzemeler  atık  ürünler  ve  bunların  kullanımı  hem           
çevreye  hem  de  ekonom�ye  fayda  sağlayacaktır.  Üret�len  yen�leb�l�r  b�yof�lmler�n          
mekan�k  ve  k�myasal  özell�kler�n�n  detaylı  �ncelenmes�  projen�n  gel�şt�r�leb�l�r  olan  b�r           
sonrak�  basamağını  oluşturacaktır.  Ayrıca  bu  f�lmler�n  gıda  maddeler�n�n  raf          
ömürler�ne  etk�s�  tak�p  ed�l�p,  �çer�ğ�  opt�m�ze  edecek  şartları  bel�rlenerek  paketl�           
gıdalarda  kullanılan  k�myasal  katkı  maddeler�ne  alternat�f,  sağlıklı,  çevrec�  ve          
koruyucu   b�r   ürüne   öncülük   edeceğ�n�   düşünmektey�z.  

 
7. Proje   F�kr�n�n   Hedef   K�tles�   (Kullanıcılar):  

 Projem�z  özell�kle  gıda  sektöründe  kullanılması  planlanarak  gel�şt�r�lm�şt�r.  Et          
ürünler�  g�b�  hızlı  bozulan  bes�nler�n  saklanma  süreler�n�  uzatmak  adına  gıda           
sektöründe   kullanımı   uygundur.  

 
8. Proje   Ek�b�  
Takım   L�der�:    Furkan   Genç  

Adı   Soyadı  Projedek�   Görev�  Okul   Projeyle   veya  
problemle  

�lg�l�   tecrübes�  
Furkan   Genç  Proje   F�kr�n�n  

Gel�şt�r�lmes�   ve  
Laboratuvar  
Deneyler�n�n  
Gerçekleşt�r�lmes�  

Kadıköy   Anadolu   İmam  
Hat�p   L�ses�  

  Proje   Araştırma   ve  
Laboratuvar   Kullanımı  

Özgenur   Battal  Projen�n   Planlanması   ve  
Laboratuvar  
Deneyler�n�n  
Gerçekleşt�r�lmes�   

Çapa   Fen   L�ses�  Proje   Yazımı   ve  
Planlaması  
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