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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sosyo-ekonomik olarak zor durumda olan, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere, toplumsal 

olarak evlerimizde pişirdiğimiz yemeklerimizi, ortak noktalarda toplayarak paylaşmak 

amaçlanmıştır.  

Dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri israf oluyor, çöpe gidiyor. Bir milyardan 

fazla insan her gün yatağa aç giriyor. Bu durumla ilgili neler yapılabileceğini öğrencilerimizle 

düşündük. Elektronik ortak paylaşım dolapları tasarlama fikrinde karar kıldık.  

 - Güneş enerji paneli ile enerjisini sağlayan dolaptaki yemekler belirli bir ısıda tutularak 

bozulmaları önlenecek. 

-İhtiyaç sahipleri kart sayesinde bu sistemden yararlanabilecek.  

-Yemeklerini paylaşmak isteyen gönüllüler ısıya duyarlı kaplara koydukları yemekleri dolabın 

çekmecesine yerleştirdikten sonra lastik konveyör bant sistemi sayesinde yemekleri soğutucu bölüme 

yerleştirecektir. 

 

                                  ÖN                                                                      ARKA 

 

                                        Şekil 1 Prototipin 3 Boyutlu Çizimi 
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2. Problem/Sorun: 

 

 

 

 

 

                                                             Şekil 2 Çöpe Giden Gıdalar 

Türkiye`de her yıl çöpe giden gıdaların 26 milyon tondan fazla olduğu belirlenmiştir. Bu israfın 

ülke ekonomisine zararı ise 214 milyar lira civarındadır. Biz bu projemizle hem ülkemizdeki 

israfın önüne geçmek hem de zaten kültürümüzde olan yardımlaşma ve dayanışmanın önemini 

tüm dünyaya kanıtlayarak örnek olmak istiyoruz. Bilindiği gibi küreselleşen dünyamızda 

kaybedilen yardımlaşma ve dayanışma, toplumsal bilinç ve duyarlılık önem kazanmıştır.   

 

Kamu spotu ve kampanyalarla bu sorunlar giderilmeye çalışıldığından çözüm olmaktan uzak, 

somuta dönüşmeyen öneriden ibaret kalmıştır.  

 

3. Çözüm  

Doğadan aldığımızı israf yoluyla doğaya zarar veren etken olmaktan çıkarıp hem ihtiyaç 

sahiplerine yardım ederek hem de israfın önüne geçerek doğaya verilen zararın bir nebze de 

olsa önüne geçilmiş olacaktır.  

 

4. Yöntem 

Projemiz, kartlı geçiş sistemlerinde kullanılan kart ve okuyucu sayesinde yemek verecek 

mekanizmayı aktif edecektir. Mekanizma ise yemek bağışçılarının yemekleri koydukları 

sisteme ait gıdaya uygun kabı teslim bölmesine yerleştirecektir. Gıdaların ısısının korunmasına 

ait sistem ise güneş paneli ve enerji depolayan batarya sayesinde çalışacaktır. Sistemimizin dış 

kasasında ise ısı yalıtımlı sağlığa uygun malzeme kullanılacaktır.  

 

Güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyon soğutma çevrimi tasarımı şematik olarak aşağıda verilmiş 

olup (Kaynak: Mühendis Makine Dergisi Ali Güngör Bilimsel Makalesi), proje desteklenmesi 

durumunda esas alınacak olup bu çevrimin basitleştirilmiş hali kullanılacaktır.   
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 Şekil 3 Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpsiyon Soğutma Çevrimi Tasarımı 

                                                                         

 

Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kompresörün AC motor yerine DC motor 

ile harekete geçirilmesiyle sistem çalışır (Şekil 1). Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı çevrimden 

tek farkı da budur. DC motorun elektriği fotovoltaik (PV) paneller aracılığıyla sağlanır. Bu 

panellerin verimleri %15-17’leri bulmaktadır; fakat piyasada sıkça rastlanan PV panellerin 

ortalama verimi %10,3 dolaylarındadır Bu sistemin COP (Coefficient of Performance) değerleri 

1,1 ile 3,3 arasında değişmektedir.  

 

Soğutma kaibini tasarımı SolidWorks programında tasarlanmış olup, ana gövde paslanmaz 304 

ve 304L serisi 2mm kalınlıkta sacların bükülerek tik kaynağı işlemiyle birleştirecektir. Ara 

katmanlar 0,25 mm sac tercih edilmiştir. Soğutma ünitesi için gerekli fanlar hazır alıncaktır. Sac 

büküm sonrası termal dengenin sağlanabilmesi için ara katman yalıtım malzemeleri ile 

kaplanacaktır.  

 

Makine içine aldığı yemekleri aşağıdaki şekilde belirtilmiş olan “Lastikli Konveyör Bant 

Sistemi” sayesinde yiyecek kaplarını makinenin arkasında bulunan cam kapaklı haznenin 

içindeki raflara yerleştirecektir. 

 

                         Şekil 4 Lastik Konveyör Bant Sisteminin Çalışması 
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Soğutucu bölüm 12-24 Volt DC enerjiyle çalışan R134-a gazlı soğutma sistemi kullanılacaktır.  

 

Kart sistemi 

İhtiyaç sahiplerine ve bağışçılara verilecek adlarına düzenlenmiş kartlar sayesinde sistem aktive 

edilecektir.                                                                                                                                                              

Gövde 

Dış yüzey buzdolaplarında olduğu gibi metal ve iç yüzey ise poliüretan olacaktır. 

 

Enerji 

Elektriği depolamaya yarayan özel, güneş enerjisi uygulamaları için kullanılan tam bakımsız 

kuru tip, Solar Jel tip ve OPzS adı verilen düşük gerilimli tip aküler kullanılacaktır. 

 

       Kart Okuyucu Sistemi;  Yazılım C# Programlama Dili             

ile geliştirilir. 

        Kartların içinde manyetik bantlar bulunur, kart 

okuyucuya 5-10 santimetre yaklaştırıldığında ya da 

dokundurulduğunda kart, okuyucu ile etkileşim içine girer 

ve sistem onay verir ya da izinsiz biri kişi söz konusuysa 

makine açılmaz. 

 

        C# Nesne tabanlı bir programlama dili olmasından 

dolayı yapılabilecekler çok fazladır ve programcıya da 

oldukça kolaylık sağlar. Bütün nesne sınıfları, içinde 

zaten mevcuttur ve programcının tek yapması gereken 

gerekli kodu girmektir. 

             Şekil 6 Yazılım C# Programlama Dili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                    Şekil 5 Kart Okuyucu Sistemi 
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                                 Şekil 7 Güneş Enerjisi Paneli, Akü ve İç Malzemeler 

 

 

Tasarım ve imalat sürecinde Mersin Üniversitesinden ve Sanayi üniversite işbirliği 

kapsamında ilgili sanayicilerden destek alınacaktır.  

 

     5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sıcak yemek ve yeterli beslenme ihtiyaçlarını giderebilecek bu projemiz, ülkemizin kendi   öz 

imkanlarıyla yapılacak ve milli kültürümüzü yansıtacak inovatif bir çalışma olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz Belediyeler ile işbirliği yapılarak hayata geçirilebilir. Günlük temizlik ve bakım, 

yemeklerin takibi, gönüllülerin belirlenmesinde yerel yönetimlerin devreye girmesi önemlidir. 

Mevcut şartlar altında projemiz ticari bir ürüne de dönüştürülebilir. Pandemi sürecinde 

lokantalar ve restoranların müşteriye ulaşmasını kolaylaştırabilir. Pastane ve kafeler de bu 

sayede satış yapabilir. Ticari amaçla kullanıldığında kart sistemi yazılımı mevcut duruma uygun 

olarak güncellenir. 
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7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 İŞ 
 

ZAMAN  SÜREÇ  

Tasarıma Karar 

Verilmesi  

Eylül Ekim  Ekim ayı sonuna kadar öğrenciler ile bir araya gelinip proje 

fikirleri değerlendirilecektir.  

Tasarımın 

planlanması  

Kasım Aralık  Aralık ayı sonuna kadar öğrenciler ile bir araya gelinip 

süreçler ve görev dağılımları ayrıntılı olarak planlanacaktır.  

Tasarımın 

Çizimi  

Ocak Şubat  Şubat ayı sonuna kadar planlanan projenin tasarım çizimi 

yapılacaktır.  

Gerekli Teknik 

Malzemenin  

Hazırlanması  

Mart Nisan  Nisan ayı sonuna kadar Teknik malzeme listesi oluşturularak 

tedarik çalışmasına başlanacaktır.  

Yazılım 

programlarının  

Mayıs Haziran  Kullanılacak yazılımın belirlenmesi ve uygulanması 

sağlanacaktır.  

Tasarımın 

Prototipe 

dönüştürülmesi  

Temmuz  

Ağustos  

I. Temmuz ortasına kadar öğrenciler ile bir araya gelinip 

tasarım geliştirme süreci başlatılacaktır. Ağustos ayı sonuna 

kadar tasarım geliştirilmiş, süreç ve sonuçlarına dair izlemler 

kaydedilmiş olacaktır.  

Prototipin sunum 

aşaması  

Eylül İçerik; afiş, poster, sunum haline getirilecek.  

  

                                                  Tablo 1 Proje Zaman Planı Tablosu 

  

 

Malzemeler:                                                              Tahmini Maliyetleri: 

Solar Enerji Paneli 150 TL 

Akü 400 TL 

Dış Yüzey Malzemesi 1100 TL 

Cam Kapak 150 TL 

Absorbsiyon Soğutma Çevrimi 200 TL 

Konveyör 2500 TL 

Kart Okuma Sistemi 600 TL 

Poliüretan Levha 200 TL 

Yemek Kabı, Plastik Çatal, “” 

Kaşık (50’şer tane) 

100 TL 

Tuş Klavyesi 100 TL 

TAHMİNİ TOPLAM: 5600 TL 

 

                                                Tablo 2 Prototipin Tahmini Maliyet Tablosu 
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz ekonomik sıkıntı yaşayan özellikle evsiz ve kimsesiz insanların sağlıklı beslenmeleri 

için tasarlanmıştır. 

             8. Riskler 

-Yemeklerin takibi sıkı bir şekilde yapılmazsa yemeklerin bozulması sonucunda gıda 

zehirlenmeleri oluşabilir. Yani yemekler dolapta uzun süre bekletilmemelidir. En büyük risk 

budur. Bu riske çözüm önerimizde yemekleri veren gönüllülerin iyi araştırılması, ihtiyaç 

sahiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi, yemeklerin günlük takibinin sıkı yapılması ve 

tüketilmeyen yemeklerin dolaptan tahliye edilmesi hususunda yerel yönetimlerden yardım 

istenebilir. 

- Diğer bir risk ise makinenin parçalarının bozulması ve çalışmaması durumudur. Makinenin 

bozulması durumunda teknik liselerde ilgili bölümde okuyan öğrencilerin bakım, onarım ve 

tamirat işlemlerinde yardımcı olacakları düşünülmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerden de bu 

konuda teknik destek istenebilir. 

Ol    Olasılık ve Etki    

Matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az Riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme kaynaklı 

Sorunlar 

Malzemelerin bozulması 

durumunda incele ve 

tamir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır. 

Yemeklerin bozulması 

ve süresi dolan 

yemeklerin tahliyesi  

Yazılımsal 

Kaynaklı Sorunlar  

Kaynak kodun hatalarını 

düzelt/test et 

İlgili kod çalışmıyor 

ise alternatif kod 

denenebilir. 

Kart okuyucudaki 

yazılım programının 

çalışmaması 

 

                                                          Tablo 3 Olasılık ve Etki Matrisi 

8. Kaynaklar  

Kaynakça https://www.worldometers.info/tr/ 

https://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=33791&tipi=24&sube=0 

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/dunyanin-cope-giden-hazinesipandemiyle-
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birlikte-israfla-mucadele-yeniden-gundemde/ https://www.kutso.org.tr/wp-

content/uploads/2019/02/T%C3%BCrkiye-%C4%B0srafRaporu.pdf 

https://www.teknoper.com/kartli-gecis-sistemi/ 

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/09677e0899d72e8_ek(1).pdf 

https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf 

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasiprogram.pdf 

https://iyipress.com/yeni-zelandada-ihtiyac-sahipleri-icin-sokak-buzdolaplar 

Mühendis Makine Dergisi Ali Güngör Bilimsel Makalesi 

 

Not: Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Barış Buldum’a 

katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 

https://iyipress.com/yeni-zelandada-ihtiyac-sahipleri-icin-sokak-buzdolaplar
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