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ÖZET 

 
Plastiklerin, ahşap ve metal gibi diğer malzemelere göre daha hafif, dayanıklı ve ucuz olması, günümüzde plastiklerin 
geniş bir kullanım alanına sahip olmasına yol açmaktadır. Geniş uygulamalarda kullanılması nedeni ile oluşan plastik 
atık miktarı da fazla olmaktadır. Plastik atık kirliliğinin yarattığı çevresel endişeler, plastiğin yapımında kullanılan 
fosil yakıtların fiyatlarındaki dalgalanmalar ve çevre bilincindeki artış, biyoplastik gibi çevre dostu malzemelerin 

gelişimi tetiklemiştir. 
 

Biyoplastikler, mısır, patates ve şeker gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemelerdir. Son zamanlarda 
biyoplastiklerin ambalaj olarak gıda endüstrisinde, çatal, kaşık ve tabak vb. tek kullanımlık ürünlerde, diş protezi gibi 
medikal alanlarda uygulamaları görülmektedir. Yakın bir gelecekte ise, biyoplastiğin teknoloji ile uyum sağlaması ile 
kullanım alanının artarak plastiğin yerini alacağı belirtilmektedir. Biyoplastiğin çevre dostu olarak kabul görmesine 
rağmen, mısır, patates gibi birincil tüketim kaynaklarından üretilmesi tartışmalara yol açmaktadır. Bu çalışmada ise, 
biyoplastiklerin avantajları ve dezavantajları birlikte ele alınarak, bitkilerden üretimine odaklanılacaktır. 

 
Anahtar kelimeler: Bitki esaslı biyoplastik, Biyoplastikler, Biyoplastiklerin avantajları, Biyoplastiklerin 
dezavantajları. 
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Abstract 
 
Plastics have used many field of applications because of they are lighter, durable and cheaper than other materials 
such as wood and metal. Due to use in wide range of applications plastic wastes is higher. The ever-growing 
environmental pressure caused by the widespread consumption of plastics, fluctuations in oil prices and growing 

environmentally conscious have spurred a thrust into the development of environmentally acceptable materials such 
as bioplastics. 
 
Bioplastic are made from renewable resources such as corn, potato and sugar. Recently, bioplastics have been used in 
food industry as packaging, in day- to day products such as fork, spoon and plate, in biomedical field like making 
bone plates and screws. In the near future, it is indicated that bioplastics will comply with the technology and replace 
to plastics. Although bioplastics are accepted as environmentally friendly materials, producing from renewable 
resources such as corn and potato leads to the discussion.  Therefore, this paper will look at aspects of the bioplastics 

from the perspective of advantages and disadvantages and focused to production from plants. 
 

Key words: Advantages of bioplastic, Bioplastics, Disadvantages of bioplastics, Plant based bioplastic.  
 

1. GİRİŞ 

 

Geçmişten günümüze kadar insan toplumu kullanılan malzemelere göre taş, tunç, bakır ve çelik 
çağları olarak adlandırılan çağlardan geçmiştir (Stevens, 2002; El-Kadi, 2010). Bugün, dünyada 

üretilen toplam plastik miktarı üretilen çelik miktarını aşmış durumdadır ve her yıl yaklaşık 200 

milyon tonu aşkın plastik üretimi yapılmaktadır (Europan Commission, 2011). Günümüzde ise 
plastikler modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve yaşadığımız çağın ‘plastik çağı’ 

adını almasına neden olmuştur. 

 

Plastikler, ahşap ve metal gibi diğer malzemelere göre daha ucuz, dayanıklı ve hafif olmaları 
nedeniyle endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadır (El-Kadi, 2010; Alvarez-Chavez ve ark., 
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2011). 2015 yılında ise dünya genelinde 300 milyon tonu aşkın plastiğin üretileceği tahmin 

edilmektedir (Ralden, 2010). Bu kadar çok miktarda plastik üretimi ve tüketimi ise 

parçalanamaz olması nedeniyle çevresel endişelere, üretiminde doğal kaynakların kullanılması 
nedeniyle ise ekonomik endişelere yol açmaktadır. 

 

Son yıllarda artan çevresel endişeler ve baskılar, petro-kimyasal hammaddeler olan 

bağımsızlığın artırılması gibi amaçlar endüstride yenilenebilir hammaddelerden üretimi teşvik 
etmiştir (Gonzalez-Gutierrez ve ark., 2010). Bu teşvikle geliştirilen en yenilikçi malzemelerden 

biri de ‘biyoplastiklerdir’. 
 

2. BİYOPLASTİĞİN TARİHİ 

 

Her ne kadar biyoplastik adı son yıllarda duyulan bir terim olsa da, aslında ticari gelişimleri 19. 

yüzyılın ortalarında başlamıştır. Amerikalı mucit John Wesley Hyatt Jr, 1869 yılında bilardo 
toplarının üretiminde kullanılan fildişi yerine selüloz türevi kaplamanın patenti alınmıştır.  

Yanan puronun kaza ile toplara temas etmesiyle ateşlenen toplar bu girişimi engellemiştir. 

Ancak Hyatt projesi üzerinde çalışmaya devam etmiş ve şimdilerde fotoğraf ve film bandı 
olarak bilinen,  yaygın olarak kullanılan ilk plastik olan selüloidi geliştirmiştir (El-Kadi, 2010). 

 

Wilhelm Krische ve Adolf Spitteler ise 1897 yılında, Galalith olarak pazarlanan sütte bulunan 
kazeinden yapılan bir plastik geliştirmişlerdir. Kazeinden yapılan bu plastik düğme, takı gibi 

malzemelerde ve elektronik ekipmanlarda kullanılmıştır. Ancak sütün az bulunur bir kaynak 

haline gelip, ham petrolün bollaşması nedeniyle 1945’li yıllardan sonra kazeinden üretilen 

plastik önemini yitirmiştir (http://www.k-
online.de/cipp/md_k/custom/pub/content,oid,46375/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/local_lang,2). 

 

1920’lerde ise Henry Ford otomobil üretiminde soya fasulyesini kullanmayı denemiştir.  Ford 
kısmen tarımsal üretim artığı için gıda dışı uygulamalar bulma arzusu tarafından motive 

edilmiştir.  Soya plastikleri direksiyon, iç donanım ve gösterge paneli gibi otomobil 

parçalarında kullanılmıştır. Daha sonra Ford büyük bir reklam ile 1941 yılında soya 
fasulyesinden yapmış olduğu otomobilin prototipini sergilemiştir.  Ancak yıl sonunda savaş ve 

diğer nedenlerle soya fasulyesinden yapılmış otomobile olan ilgi azalmıştır (El-Kadi, 2010). 

 

Fransız kimyager ve bakteriyolog Maurice Lemoigne 1926 yılında, Gram-pozitif bakteri 
Bacillus megaterium'dan, hücre içi bir biyoplastik türü olan polihidroksibutirat (PHB) ürettiğini 

keşfetti. Günümüzde tanınan PHB’lar polihidroksialkonat(PHA)  biyoplastik türünün en yaygın 

türetilmiş formlarından biridir. O zamandan bu yana, 100 PHA çeşidi mikroorganizmaların 
geniş bir kısmında tespit edilmiştir (Digregorio,2009). 

 

1900’lü yıllarda ise, yakıt ve kimyasalların kaynağı olarak petrolün ortaya çıkmasıyla plastiğin 

tarihi önemli ölçüde değişmiştir.  Sentetik polimerlerden yapılan plastikler tarafından 
biyoplastikler yerinden edilmiştir (El-Kadi, 2010). 

 

Günümüzde de, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik üzerine olan vurgular artmış ve dolayısı ile 

biyoplastik kalkınma ve tüketim için önemli bir etmen haline gelmiştir. Şuanda biyoplastikler 

çatal, kaşık gibi kullanılıp atılan malzemelerde, diş protezi gibi medikal alanlarda ve özellikle 

gıda ambalajı olarak kullanılmaktadır (Kaith ve ark., 2010). 

 

3. BİYOPLASTİĞİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ 
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Genellikle ‘biyoplastikler’, şeker, mısır ve patates gibi (Sarasa ve ark., 2008; Karana, 

2012) protein, lipit ve polisakkaritleri içeren yenilenebilir kaynaklardan (Averous, 2004; 

Siracusa ve ark., 2008) ya da bazı mikroorganizmalardan, alglerden ve mantarlardan 

üretilmektedirler (Luengo ve ark., 2003; Özdemir ve Erkmen, 2013). Son zamanlarda 

ise bitki ya da hayvansal üretimin yanında, biyolojik köken ve petrol monomerlerinin 

birleştirilerek üretildiği biyoplastikler gündeme gelmiştir. Buna göre biyoplastikler 

üretim yöntemlerine göre 3’e ayrılmaktadırlar (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Biyoplastiklerin üretim yöntemlerine göre sınıflandırılması (Reddy ve ark., 2013) 

 

Petrol türevli biyoplastikler, petrol türevli monomerlerden sentezlenen ancak biyolojik olarak 
parçalanabilen biyoplastiklerdir. Polikaprolakton (PCL) ve polibütülen adipat tereftalat (PBAT) 

gibi biyoplastikler bu gruba dahil edilmektedir (Reddy ve ark., 2013). 

 

Biyolojik kökenli petrol karşımı ile üretilen biyoplastikler ise biyolojik kökenli kaynaklar ile 
petrol kökenli kaynakların monomerlerinin kombinasyonuyla elde edilen polimerlerdir. Örneğin 

bu gruba dahil olan poli trimetilen tereftalat (PTT), biyolojik tabanlı 1,3-propanediol ve petrol 

türevli terefitalik asitin birleştirilmesi ile üretilmektedir (Reddy ve ark., 2013). 

 

Yenilenebilir kaynaklardan biyoplastik üretiminde nişasta ( mısır, patates, arpa, buğday, pirinç, 

manyok, sorgum, şeker pancarı gibi) (Cheng-Cheng, 2011), selüloz (odun gibi) (Nawrath ve 
ark., 1995), lignin (Kumar ve ark., 2009), protein (buğday gluteni, albümin) (Jerez ve ark., 

2007) ve yağ  gibi bitkisel hammaddeler kullanılmaktadır. Özetle, yenilenebilir kaynaklardan 

biyoplastik üretiminde agro-polimerlerden yararlanılmaktadır. Aşağıda bazı agro-polimerlerden 

bahsedilmektedir. 
 

Nişasta biyoplastik üretimi için en çok tercih edilen yenilenebilir kaynaklardan biridir (Gaspar 

ve ark., 2005).Nişasta bitkilerde depo maddesi olan, amiloz ve amilopektinden oluşan bir 
polisakkarittir. Bitki türüne bağlı olarak genellikle nişasta, %85-70 amilopektin, %15-30 

amilozdan oluşur. Nişastanın yumuşama sıcaklığının, parçalanma sıcaklığından daha yüksek 

(Halley, 2005) olması işlenmesinde kolaylık sağlamaktadır. Nişastanın işlenip plastik 

üretilmesi sırasında genellikle gliserol, su ve sorbitol gibi plastikleştirici maddeler 

kullanılmaktadır. Nişastadan plastik üretiminde, plastikleştirici maddeler kullanılarak nişastanın 

moleküler yapısının ısıtılarak belirli koşullarda bozulması sağlanır. Jelatinleşme adı verilen bu 
proses sonucunda termoplastik adı verilen biyoplastik elde edilir (Reddy ve ark., 2013). 

Nişastadan termoplastik eldesi şekil 2’de gösterilmektedir. Nişasta esaslı biyoplastik üretimi 

birçok ülkede yapılmakla birlikte en fazla üretimi yapan firma Novamonttur. 
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Şekil 2. Termoplastik eldesi (Xie ve ark, 2012). 
 

Selüloz bitki hücrelerinin yapısında doğada çok bulunan bir polimerdir. Endistriyel alanda 

birçok alanda farklı formlarda kullanımı mevcuttur. Çoğunlukla ağaç ve pamuktan elde edilir. 
Endüstriyel alanda kullanılan selüloz hamuru ise posa, sap ve kamış gibi tarımsal yan 

ürünlerden de elde edilebilir. Endüstride kullanılan selülozun iki formu vardır; Fiber ve film 

üretimi gibi eritme yapılmayan rejenere edilmiş selüloz ve plastik üretimi ve biyomedikal 

alanda kullanılan esterlenmiş selülozdur (Reddy ve ark., 2013). 
 

Kitin ve sitozan polimerleri, iyi adsorbsiyon, biyolojik uyumlu, biyolojik olarak parçalanabilir 

ve toksik olmayan eşsiz özellikte polimerlerdir.Kitin deniz kabukluları ve böcekler gibi birçok 

omurgasızda bulunan bir polimerdir. Kitin, β (1       4) bağları ile bağlanmış 2-asetamid 2-

deoksi-β-D-glukozlardan oluşur ve sitozana parçalanırlar.Deasitile edilmiş kitin ise sitozan 

olarak bilinir.Daha çok biyomedikal alanda tercih edilen bir polimerdir.Ayrıca film ve fiber 

üretiminde de kullanılmaktadır (Reddy ve ark., 2013). 

 

Protein ise aminoasitlerin kopolimerleridir. Proteinler kaynaklarına göre bitki proteinleri (soya, 
bezelye, kanolya vb.) ve hayvan proteinleri (jelatin, peynir altı suyu, kazein ve keratin vb.) 

olarak 2 sınıfa ayrılabilir. Proteinden plastik eldesinde hidrofilik bileşikler ve lipitler 

plastikleştirici madde olarak kullanılmaktadırlar. Su, gliserol, yağ asitleri ve yağlar bu 
plastikleştirici maddelerdendir (Reddy ve ark., 2013).  
 

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyoplastik grubunda yer alan biyoplastik türleri 
polilaktik asit (PLA) ve poli hidroksialkonatlar (PHA) ve poli hidroksibütiratlardır (PHB) 

(Reddy ve ark., 2013). Biyoplastikler arasında PLA ve PHA üretim ve kullanım açısından lider 

konumundadır. Bu polimerler bitkisel nişasta ile birlikte elastiki film, enjeksiyon kalıplı objeler 

ve zirai malç gibi kısa ömürlü ürünlerin yapımında kullanılmaktadır (Özdemir ve Erkmen, 
2013). 

 

Biyolastik üretiminde en çok kullanılan biyolojik kaynaklardan biri de bakterilerdir. Kısıtlı azot 
ve aşırı karbon kaynağı varlığında bazı mikroorganizmaların intraselüler depo materyali olarak 

PHA sentezlediği bilinmektedir (Satoh ve ark., 1998). PHA %100 biyolojik parçalanabilir bir 

biyoplastik türüdür (Nitinard ve ark.,2014). PHA’nın üretiminde kullanılan en önemli bakteri 
türleri Bacillus megaterium (kuru ağırlığının %20’si PHA), Klebsiella aerogenes 

rekombinantları (kuru ağırlığının %65’i PHA), Pseudomonas resinovorans (kuru ağırlığının 
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%45’i PHA) bakterileridir (Özdemir ve Erkmen, 2013). Ancak yapılan çalışmalarla birlikte 

PHA’nın üretimi için kullanılan saf karbon kaynaklarının maliyeti arttırdığı düşünülmektedir. 

Bu nedenle son zamanlarda bakterilerden PHA üretiminde atık değerlendirme yoluna 
gidilmektedir (Nitinard ve ark.,2014). 

 

Özetle, yenilenebilir kaynaklardan biyoplastik üretiminde bitkilerdeki polimerler 

plastikleştiriciler yardımı ile jelatinleştirilerek, belirli basınç ve sıcaklık koşullarında 
şekillendirilerek elde edilmektedir. Bakterilerden biyoplastik eldesinde ise, bazı sınırlayıcı 

koşullar altında büyük ölçekli çalışmalarla bakterinin depo maddesi ve bir biyoplastik türü olan 

PHA’ı salgılaması sağlanmakta ve immobilizasyon tekniği ile endüstride kullanılmaktadır. 
Ancak bakterilerden PHA eldesinde saf kültürle çalışmanın gerektirdiği sterilizasyon ve 

immobilizasyon tekniklerinin pahalı teknikler olması bakterilerden biyoplastik üretimini 

sınırlandırmaktadır. Ancak son zamanlarda saf kültür yerine atıksu gibi karışık kültürlerde 

çalışılarak bu engel elimine edilmeye çalışılmaktadır. 
 

4. BİYOPLASTİĞİN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI 

 
Michigian Üniversitesinden, S.Berkesch biyoplastikleri plastiklerin yeniden doğuşu olarak 

tanımlamıştır (El-Kadi, 2010). Çoğu ülkede biyoplastik üretimi yapılmakla birlikte birçok 

araştırmacı biyoplastiğin ileride plastiğin yerini alacağını öngörmektedir. Bu nedenle 
biyoplastikler artıları ve eksileri ile birlikte ele alınmalıdır. Biyoplastiğin avantajları aşağıda 

verilmektedir; 

 

Petrole olan bağımlılığın azaltılması;  Petrol ve türevlerinden üretilen plastiğin aksine, 
biyoplastiklerin yenilenebilir hammaddelerden üretilmesinin toplumların ve üretimin petrole 

olan bağımsızlığını azaltacağı belirtilmektedir (Yu ve Chen, 2008). Ayrıca, ekonomik olarak 

rekabetten ileri gelen petrol fiyatındaki dalgalanmaların da dolaylı olarak azalacağı 
düşünülmektedir.  

 

Enerji verimliliği; Biyoplastiklerin üretimi sırasında, geleneksel plastiklere oranla %65 daha az 
enerji tüketildiği ileri sürülmektedir ( http://www.foodservicewarehouse.com/restaurant-

equipment-supply-marketing-articles/going-green/the-bioplastic debate/c28137.aspx )  

 

Daha az sera gazı emisyonu; Yu ve Chen (2008), yaptıkları bir çalışmada 1 kg biyoplastiğin 
üretimi sırasında 0.49 kg karbondioksit üretildiğini, 1 kg geleneksel plastiğin üretiminde ise 2-3 

kg karbondioksit gazı üretildiğini saptamışlardır. Bunun da küresel ısınmayı %80 azaltacağını 

ileri sürmektedirler. 
 

Çevre dostu; Biyoplastiklerin toksik madde içermemeleri sebebiyle geleneksel plastiklere göre 

çevre dostu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca biyoplastiklerin biyolojik kökenli olması sebebiyle, 

geleneksel plastiklere oranla daha az zamanda doğada parçalandığı ileri sürülmektedir. Ancak 
Avrupa’daki Uluslararası Biyobozunur Polimerler Topluluğunun (IBAW) foto-parçalanabilir 

biyoplastik için yapılan ‘tamamen çevre dostu’ gibi iddialar konusunda bazı endişeleri 

bulunmaktadır. Örneğin foto-parçalanabilir poşetlerde ağır metal (kobalt) seviyesi Kanada’da 
izin verilenin çok üstünde belirlenmiştir.  

 

Biyoplastiklerin dezavantajları ise şunlardır;  
  

Yüksek fiyat; Biyoplastik malzemelerin maliyetlerinin geleneksel plastiklerden en az 2 kat daha 

fazla olduğu belirtilmektedir 

(http://archive.hgca.com/publications/documents/Bioplastics_web28409.pdf). Ancak 
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biyoplastik üretiminin geniş ölçekli endüstriyel miktarlarda daha yaygın gerçekleştirilmesi ile 

ileride maliyetin de azalması beklenmektedir. 

 

Geri dönüşüm; Son zamanlarda yapılan araştırmalarda biyoplastiğin farklı yapısının, geri 

dönüşümünde problemlere neden olduğu belirtilmiştir (Biyoplastik Gerçeği, Erişim: 

http://t24.com.tr/haber/uzmanlardan-biyoplastik-gercegi/218146 ). Örneğin kızıl ötesi ışın ile 

çalışan çöp ayrıştırma sistemlerinde biyoplastikler ayrıştırılamamakta diğer plastiklerle 
karışmakta ve ayrılması istenen plastiği kirlettiği ileri sürülmektedir. 

 

Terimler; Biyoplastikler için bazı tanımlamalar tüketicide yanlış anlamaya neden olmaktadır. 
Öncelikle bütün biyoplastikler tüketicinin gıda atıkları ile birlikte kompostlanamayabilir, 

kompostlama için endüstriyel ölçekli tesisler gerekebilir (Barker ve Safford,2009). Bütün 

biyoplastikler parçalanmaz ve biyo terimi sadece plastiğin biyolojik kökenli olduğunu ifade 

etmektedir. Biyolojik esaslı biyoplastiklerin ise yenilenebilir kaynak kökenli olması 

nedeniyle biyolojik olarak parçalanabilir olması beklenmektedir. Ancak dayanıklılık 

doğasına ve yapısına bağlı olarak yenilenebilir kaynak esaslı biyoplastikler biyolojik 

olarak parçalanamayan özellikte olabilir. Bu nedenle bütün biyoplastikler yaşam 

döngüsü analizi kavramında değerlendirilmelidir. 

 

Hammaddelerin azalması; Diğer bir dezavantaj ise yenilenebilir kaynaklardan üretilen 

biyoplastiklerin ham madde rezervlerini azaltacak olmasıdır. Dolaylı olarak da erozyona 

neden olacağı endişesidir (http://www.foodservicewarehouse.com/restaurant-equipment-

supply-marketing-articles/going-green/the-bioplastic-debate/c28137.aspx). 

 

5. SONUÇLAR 

 
Biyoplastikler avantajları ile birlikte ele alındığında plastikleri yerinden edeceği 
düşünülmektedir. Ancak biyoplastiklerin gıda ürünleri olarak da kullanılan yenilenebilir 

hammaddelerden üretimi ayrıca ele alınmalıdır. Bitki tipine ve biyoplastik tipine bağlı olarak, 

yaklaşık 2 ton biyoplastik için gerekli biyokütlenin ihtiyaç duyduğu alan 1 hektardır. Gıda 
mahsullerinin biyoplastikleri de içeren gıda dışı uygulamalara dönüştürülmesi konusunda 

endişeler mevcuttur. Bu nedenle tarım ve polimer sanayilerinin tarımsal arazilerin iyi yönetilen 

ve dengeli kullanımını garanti altına alması gerekmekte ve biyoplastik üretiminde ‘atık 

değerlendirmesi’ yoluna gidilmelidir. 
 

Ancak Türkiye’de de henüz kullanılmaya başlayan biyoplastikler avantajları ve dezavantajları 

birlikte ele alınıp, dezavantajları elimine edilmeye çalışarak kullanıma teşvik edilmelidir. 
Günümüzde ASTM Kurumu biyoplastiklerin çevreye zararlı olmamaları için bazı standartlar 

oluşturmaya çalışsa da bu standartlar henüz uygulamada yeterli değildir. Bu nedenle Türkiye’de 

de biyoplastiğin kullanımı, atık yönetimi ve terimleri ile ilgili standartlar ve yönetmelikler 

geliştirilmelidir. 
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