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1. Proje Özeti  

Tüm insanlar için temel besin maddelerinin başında ekmek gelir. İnsanoğlunun bilinen en eski 

gıda üretim yöntemi ekmek yapmaktır. Ekmek, Türk toplumunda çok önemli bir yere sahiptir. 

Ekmeğin besin değerinin yüksek olmasının yanında soframızın nimeti olması ve bereketi 

simgelemesi de ayrıca önemini arttırmaktadır. Ancak bu kadar önem verdiğimiz besin ne yazık 

ki çok büyük oranda gıda olarak tüketilemeyip çöpe atılmakta ya da iyi ihtimalle hayvan yemi 

olarak kullanılmaktadır. Bu proje ile toplumumuz ve milli gelirimiz için çok önemli olan ekmek 

israfı konusuna yeni bir yöntem ile çözüm bulmak istenmiştir. Bayatlamış ama hala 

tüketilebilecek nitelikte ekmeği un haline getirip tekrar ekmek yapmak ve bu ekmeğin glüten 

içeriğini belirlemek projenin ortaya çıkış fikrini oluşturmaktadır. Bu fikir doğrultusunda 

prototip çalışması yapılmış ve bayat ekmek unu ile üretilen ekmeğin glüten içeriği yaklaşık 

%65 oranında azaltılabilmiştir. Bayat ekmek ununun tekrar ekmek haline gelmesi Türk 

toplumundaki ekmek tüketme alışkanlığına hitap etmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda 

üretilen ekmeğin özellikle glüten içeriğinin azaltılmış olması glüten hassasiyeti olan insanlar 

için önemli bir alternatif oluşturmaktadır.  

Bununla birlikte, besin değeri yüksek alternatif gıdalara olan talep her geçen gün artmaktadır. 

Beslenme düzeninde farklı seçeneklere yönelen bireyler için hem besleyici olması hem de 

maliyeti düşük bir alternatif ürün oluşturulabilmesi projenin sonraki hedeflerini 

oluşturmaktadır. Bunun için bayat ekmek unu ile üretilecek olan ekmeğin içerisine atık 

niteliğinde olan peynir altı suyu ilave edilmesiyle glüteni azaltılmış ancak protein değeri yüksek 

bir alternatif gıda üretilmiş olacaktır. Atık niteliğindeki iki farklı ürünün (bayat ekmek ve peynir 

altı suyu) hedef kitlesi yüksek bir ürüne dönüştürülecek olması hem atık yönetimine alternatif 

oluşturacak hem israfı önleyecek hem de besin değeri yüksek alternatif bir gıda üretimi 

sağlayacaktır. 

2. Problem/Sorun  

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Sektör Raporuna göre; kişi başına günde ortalama 319 gr 

ekmek dünya genelinde en fazla ekmek tüketen ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir (Yurdatapan, 

2014). Ülkemizde tüketilen ekmeklerin %84,7’sinin beyaz ekmek olduğu bilinmektedir 

(Dölekoğlu ve Yurdakul, 2014). Ekmek tüketim oranının bu kadar yüksek olmasının yanında 

ekmek israfı sıralamasında da ülkemiz oldukça üst basamaklarda yer almaktadır. Toprak 

Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2013 yılı verilerine göre ülkemizde günlük ekmek üretimi 

101 milyon; tüketimi ise 95 milyon olup bunun 6 milyonu israf edilmektedir (Anonim, 2013). 

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre ekmek israfı 2008 yılına göre %20’lik artış 

göstermiştir ve günde 6 milyon ve yılda 2,17 milyar ekmeğin israf edilmesi ile 1,6 milyar TL 

zarar edilmektedir (Çağrı ve Öztürk, 2016).  

Ekmek bayatlaması mikrobiyolojik bir bozulma olmaksızın ekmeğin kullanma değerinin ve 

tüketici tarafından beğenilirliğinin azalmasıdır. Bayatlayan ekmekte, 

• Kendine has karakterlerdeki tat ve aromasının kaybolması, 

• Sert kaba ve ufalanabilir bir ekmek içi, 

• Ekmek içinin topaklığının artması, 

• Yumuşak kabuk, 
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• Hoş olmayan acımsı bir tat, 

• Kabuk renginde matlaşma 

gibi özellikler gözlenmektedir (Anonim, 2013). Tüketicilerin %26,8’i ekmek alındığı gün 

tüketilmemişse; %68,6’sı ekmek sertleşmiş ve ufalanıyorsa o ekmeğin bayatladığını 

düşünmektedir (Anonim, 2013). Ekmekte gerçekleşen bu fiziksel değişiklikler ekmeğin tüketici 

tarafından tercih edilmemesine sebep olmaktadır. Fakat mikrobiyolojik bozulma olmadığı 

sürece ekmek tüketilebilir özelliğini kaybetmemektedir.  

İnsanların temel ihtiyacı olarak üretilen ekmek gibi gıdaların atığa dönüşmesi, sadece gıdaların 

değil aynı zamanda üretim ve tüketim sürecinde harcanan zaman, enerji, emek, para ve doğal 

kaynakların israfına da yol açmaktadır (Çirişoğlu ve Akoğlu, 2021). Dünya genelinde pek çok 

insan yeterli ve sağlıklı beslenemezken bir yandan temel gıda maddelerinin israf ediliyor olması 

bir handikap oluşturmaktadır.  

Bunun yanında, yıllar içerisinde değişen beslenme alışkanlıkları pek çok bireyin glüten alerjisi/ 

hassasiyeti geliştirmesine sebep olmuştur (www.acibadem.com.tr). Glüten duyarlılığı olan 

bireylerin beslenme alışkanlıklarında gerekli değişiklikleri yapmaları ve diyetlerinin günde 10 

mg’dan az glüten içermesi tavsiye edilmektedir (Sürmeli, ve Karabudak, 2019). Bu 

rahatsızlıkları yaşayan bireyler için glüteni azaltılmış ürünler beslenmelerinde önemli 

alternatifler oluşturmaktadır. 

Bütün bu sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, önemli bir kaynak kaybına neden olan 

ekmek israfının önüne geçilmeli ve yetersiz beslenme sebebi ile sağlık sorunları yaşayan 

bireylerin beslenmesini destekleyecek glüteni azaltılmış, besin değeri yüksek, maliyeti düşük 

alternatif gıdalar oluşturulması gerekmektedir. 

3. Çözüm 

Yapılan araştırmalar israf edilen ekmeklerin önemli bir oranının, tüketime uygun olmasına 

rağmen sadece tazeliğini yitirdiği için tercih edilmemesinden kaynaklandığını göstermektedir 

(Çağrı ve Öztürk, 2016). Bu durum insan sağlığına zararlı olmayacak nitelikteki yani 

tüketilebilir bayat ekmeklerin israf edildiğinin göstergesidir. Bunun önüne geçmek için 

tüketilebilir durumdaki bayat ekmekler önce un haline getirilerek bu unun tekrar ekmek 

yapımında kullanılması önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bir diğer alternatif ise bayat 

ekmek ununu kullanarak besin değeri daha yüksek bir alternatif gıdaya dönüştürmektir. Bunun 

için ürünün protein içeriğini arttırmak amacıyla başka bir atık olan peynir altı suyundan 

faydalanılabilir.  

Bayat ekmek unundan elde edilecek ürünlerin geçirdiği ısıl işlemler sebebi ile glüten içeriği 

azalacaktır. Besleyici özelliğini arttıracak şekilde yapılacak ilaveler ile alternatif ve fonksiyonel 

bir besin üretilmesi israf sorununu, yetersiz beslenmeye bağlı yaşanabilen sağlık sorunlarını 

çözecek önemli bir yol olacaktır. 

Çeşitli atıkların kullanılması ile üretilen bu alternatif gıda ürününün piyasada yer alan besin 

içeriği yüksek gıdalara göre daha düşük maliyetli olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple uygun 

bir fiyatla piyasaya sürülebilecek olması maddi gelir sıkıntısı yaşayan bireylerin de 

ulaşabilmesine olanak sağlayacaktır. 
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4. Yöntem 

Bayat ekmek ununun tekrar ekmek haline getirilip getirilemeyeceğini belirlemek ve üretilen 

yeni ekmek ile fırın ekmeğindeki glüten içeriğini kıyaslamak için deneysel çalışma yürütülmüş 

ve prototip olarak nitelendirilebilecek olan ürün elde edilmiştir. Prototip üretimi için izlenen 

yöntem şöyledir: 

 4.1. Ekmeğin Bayatlaması  

Tereci gıda yöresel bakkaldan alınan 230 gramlık 4 tane beyaz somon ekmeği satın alındıktan 

sonra okulumuzun laboratuvarında 24°C’de güneş almayan ortamda %42 nem oranında 24 saat 

süresince bekletildi. Bu işlem ile evsel tüketimdeki bayatlama süreci hazırlandı. 

 4.2. Bayatlayan Ekmeği Kurutma 

Laboratuvarda 24 saat bekletilen ekmekler, ufalandıktan sonra tepsiye konularak İnoksan 

markalı fırının kurutma ayarında 60°C’de 35 dakika süresince kurutuldu (Şekil 1). 

 

  
 Şekil 1. Ekmeğin kurutulması 

 

 4.3. Kurutulmuş Ekmeği Un Haline Getirme 

60°C’de fırında kurutulan ekmek 26°C’de kapalı ortamda güneş almayacak şekilde 25 dakika 

süresince dinlendirildi. Böylece ekmeğin içinde kalma riski olan su parçacıkları ve nem 

uzaklaştırıldı. Ardından ekmek “Süper Mikser” markalı öğütücüde un haline getirilip elendi 

(Şekil 2).  

 

 Şekil 2. Ekmeğin öğütülüp elenmesi 

  

 4.4. Ekmek Haline Getirme 

472 gram un haline getirilmiş beyaz ekmeği 500 mL su, 10 mL yağ, 10 mL süt, 16 gr şeker, 12 

gram tuz ve 12 gram Dr. Oetker implant kuru maya ile yoğuruldu. 3 saat kadar 25°C’de güneş 
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almayan odada bekletildikten sonra 6 eşit parçaya ayrılıp “İnoksan” markalı fırında 160°C’de 

35 dakika pişirildi (Şekil 3).  

 

 
 Şekil 3. Ekmeğin pişmiş hali 

 4.5. Glüten analizi 

Akredite bir gıda analiz laboratuvarında fırından alınan ekmek ile bayat ekmek unundan 

üretilen ekmeğin glüten içeriklerinin analizi gerçekleştirildi. 

 4.6. Prototipin geliştirilmesi 

Çalışmanın bu aşamasına kadar olan kısımda bayat ekmek ununun tüketilebilir ekmeğe 

dönüştürülebileceği gösterilmiştir. Ayrıca bayat ekmek unundan üretilen ekmeğin glüten 

içeriğinin fırın ekmeğine göre yaklaşık %65 oranında azaltılabildiği görülmüştür. Çalışmanın 

sonraki basamaklarında ise hedefimiz glüteni azaltılmış, besin değeri yüksek alternatif gıda 

olarak tüketilebilecek kurabiyelerin üretimini sağlamaktır. Bunun için bayat ekmek unu ve 

peynir altı suyu kullanılacaktır. Tarif içerisine %2, %5, %10 ve %20 (w/w) oranında peynir altı 

suyu ilave edilerek ekmek (yukarıdaki prosedüre uyularak) üretimi gerçekleştirilecektir. 

Üretilen ekmeklerin protein ve glüten içerikleri ve raf ömürleri akredite bir gıda analiz 

laboratuvarında belirlenecektir. Ayrıca üretilen kurabiyeler duyusal analize tabi tutulacaktır. 

Böylece potansiyel hedef kitlenin beğeni durumu belirlenmiş olacaktır. Ekmeklerin duyusal 

analizine ait çoklu karşılaştırma ile farklılığı belirleyen kıyaslama testi (Tablo 1) ile tek ölçek 

kullanarak tadım yapan kişinin tercihini değerlendirme ölçeği (Tablo 2) gönüllü bireylere 

uygulanacaktır. 

 

Tablo 1. Ekmeklerin Duyusal Analiz Değerleri Ortalamalarına Ait Çoklu Karşılaştırma İle 

Farklılığı Belirleyen Kıyaslama Testi 
AÇIKLAMA: Size sunulmuş olan bayat ekmek unundan yapılmış glüteniazaltılmış, besin değeri arttırılmış ekmek ile normal fırın ekmeğini • 

Görünüş özellikleri • Dokunsal özellikler • Koku özellikleri • Tat özellikleri açısından kıyaslayınız. Normal ekmek ile Örnek ekmek arasında 

farklılık olup olmadığını belirtiniz. Farklılığın derecesini işaretleyiniz. Teşekkür ederiz. 

Değerlendirme kriterleri 
FARKLILIK FARKLILIK DERECESİ 

VAR YOK HAFİF ORTA FAZLA ÇOK FAZLA 

Kabuk Rengi       

Görünümü       

İçi Rengi       

Ekmek İç Yapısı ve Gözenek Yapısı 

(Tekstürü) 
      

Aroma       

Ağızda Bıraktığı His       

Çiğnenebilirlik       

Kokusu       
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Beğeni Durumu       

Tablo 2. Tek ölçek kullanarak tadım yapan kişinin tercihini değerlendirme ölçeği 

Beğenme dereceniz; 

        Hiç                     Çok Az                        Az                                                            Çok     

Beğenmedim            Beğendim              Beğendim                   Beğendim                  Beğendim                           

       

 

             0                          1                             2                                  3                             4 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bayat ekmeğin tekrar değerlendirilmesine yönelik, tatlı veya başka bir yemek yapımında 

kullanma, köfte içine dahil etme gibi Türk mutfağında çeşitli tarifler bulunmaktadır (Çağrı ve 

Öztürk, 2016). Ancak bu tarifler ev içinde uygulanabilecek küçük ölçekli çözümlerdir. Projede 

önerilen yöntem ise, gıda biyoteknolojisi yöntemleri ile geliştirilebilecek ve büyük ölçekli 

uygulanabilecek yenilikçi bir yöntemdir. Ekmek israfının çözümünün yanı sıra başka bir atık 

olan peynir altı suyunun katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi projenin yenilikçi yönünü 

ortaya koymaktadır. Glüten hassasiyeti olan bireylerin tüketebileceği besin değeri yüksek ve 

maliyeti muadillerine göre düşük bir ürün oluşturulabilecek olması da projenin çok yönlü 

yararını ve yaratıcılığını vurgulamaktadır. 

Bu proje, ekmeğin gıda olarak tekrar kullanılabilir olmasını hatta tekrar ekmek/kurabiye olarak 

kullanılmasını sağlayacak sonuçları ortaya koymuştur. Projede geliştirilen tarif örnek alınarak 

gıda sektöründe geliştirilecek benzer tarifler ve yöntemler ile glüteni azaltılmış fakat besin 

değeri arttırılmış ekmek/kurabiye/makarna üretimi ve tüketimi daha yaygınlaştırıp halk 

sağlığını koruma çalışmaları yapılabilir. 

6. Uygulanabilirlik 

Çalışmanın ilk aşamasında, bayat ekmek unu kullanılarak ekmek üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Üretilen prototip ekmeğin glüten içeriği analiz edilmiş ve fırın ekmeğine göre anlamlı değerde 

düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum proje fikrinin uygulanabilirliğini göstermektedir. 

Çalışmanın sonraki aşamasında üretilmesi planlanan alternatif gıda maddesinin içerisinde bayat 

ekmek unu ve peynir altı suyu bulunacaktır. Bu malzemeler, temin edilmesi kolay ve atık 

niteliğindeki malzemelerdir, gıda olarak tüketilmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır. Üretim 

aşamasında da klasik fermantasyon ve pişirme teknikleri uygulanacaktır. Bu sebeple besin 

değeri arttırılmış alternatif gıda maddesinin üretimi için bir sorun olacağı düşünülmemektedir. 

Bu ürünün potansiyel hedef kitlesi de ürün içerisindeki malzemelere yabancı olmadığı için 

ürüne karşı önyargılı yaklaşmayacakları düşünülmektedir. Üretimin büyük ölçekli ve geniş 

çaplı uygulamaya geçilmesi durumunda ham madde temini yemekhane, lokanta ve/veya 

restoranlardan yapılabilir. Çünkü ülkemizde her gün yemekhane, lokanta ve restoranlarda 

masaya servis edildiği halde o gün tüketilmediği için bayat olarak nitelendirilen, gıda değerini 

yitirmemiş çok yüksek miktarda ekmek kalmaktadır. Bu da hammadde temini için çok büyük 

bir kaynaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

İş/zaman 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta 5.hafta 6.hafta 7.hafta 8.hafta 

Bayat ekmeklerin 

temini 

X        

Ekmeklerin un haline 

getirilmesi  

X        

Bayat ekmek unu ile 

ekmek üretimi 

 X X      

Peynir altı suyu içeren 

ekmeklerin üretimi 

   X X    

Besin değerleri analizi      X X  

Duyusal analiz      X X  

Ürünlerin raf ömrünün 

belirlenmesi 

     X X X 

Sonuçların 

değerlendirilmesi 

      X X 

 

Malzeme/ Analiz Ortalama maliyeti 

Un 15 TL 

Ekmek 250 TL 

Maya 10 TL 

Peynir altı suyu Atık ürün 

değerlendirilecektir 

Peynir altı suyu tozu  170 TL 

Protein tayini 560 TL 

Glüten tayini 2100 TL 

Raf ömrü tayini 3000 TL 

TOPLAM 6105 TL 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Proje çalışmasında çeşitli atık materyallerin değerlendirilmesi ile üretilen son ürün glüteni 

azaltılmış, besin değeri yükseltilmiş, maliyeti ise piyasadaki benzerlerine göre düşürülmüş bir 

üründür. Bu sebeple bu ürünün olası hedef kitlesinden bir tanesi glüten hassasiyeti yaşayan 

bireylerdir. Ayrıca besin değeri yüksek alternatif gıda maddeleri tüketen bireyler de bu hedef 

kitlenin içerisine alınabilir. Ürünlerin maliyetinin düşük olması piyasa değerinin de düşük 

olmasına olanak sağladığı için maddi olanakları sınırlı olan bireyler için de hem besleyici hem 

de ucuz besin kaynağı oluşturulmuş olacaktır. 
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9. Riskler 

İş Risk analizi B planı 

Bayat ekmeklerin temini  Bu sebeple bayat ekmek 

temininde fırından destek 

alınacaktır. Fırında, istenilen 

özellikte (gıda değerini 

yitirmemiş ancak kurumuş ve 

tüketici tarafından tercih 

edilmeyen) bayat ekmek her 

zaman bulunamayabilir. 

Büyük ölçekli ve geniş çaplı 

uygulamalar için ise 

yemekhane, lokanta ve 

restoranlar ile iş birliği 

yapılabilir. 

Fırından taze olarak alınan 

ekmek kurutma işlemine tabi 

tutularak bayatlatılacaktır. 

Ekmeklerin un haline 

getirilmesi  

Bu iş paketi için, bayat 

ekmekler mutfak robotunda 

parçalanacaktır. Ev tipi 

mutfak robotu ile hedeflenen 

partikül boyutuna 

ulaşılamaması. 

Daha güçlü, sanayi tipi bir 

parçalayıcı kullanılarak bayat 

ekmek partiküllerinde 

hedeflenen parçacık 

boyutuna ulaşılacaktır. 

Bayat ekmek unu ile 

ekmek üretimi 

Klasik ekmek mayalama ve 

pişirme tekniği 

kullanılacaktır. Un olarak 

bayat ekmek unu 

kullanılacağı için izlenecek 

uygulanacak olan tarif birebir 

sonuç vermeyebilir. 

Ekmek tarifindeki un 

miktarında değişiklikler 

yapılarak uygun tarif 

belirlenecektir. 

Değişen oranlarda peynir 

altı suyu içeren 

ekmeklerin üretimi 

 

a. Ekmek tarifi içerisine 

peynir altı suyu ilavesi 

hamurun kıvamının 

bozulmasına sebep 

olabilir. 

b. Peynir altı suyu, ekmeğin 

değerinde hedeflenen 

artışı sağlamayabilir. 

a. Bu durumda peynir altı 

suyu tozu ilave edilerek 

hamurun kıvamının 

stabilizasyonu sağlanacaktır. 

 

b. bu durumda peynir altı 

suyu yerine biyoproses 

yöntemleri ile üretilmiş ve 

tüketilebilir nitelikte olan 

protein değeri yüksek 

mikroalgler ekmek tarifi içine 

katılabilir (örneğin Spirulina 

platensis) 

Besin değerleri analizi Analizler akredite bir gıda 

analiz laboratuvarında hizmet 
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alımı şeklinde 

uygulatılacaktır. Olası bir risk 

öngörülmemektedir. 

Duyusal analiz Duyusal analizler, 

okulumuzda kurulacak bir 

tadım merkezinde 

gerçekleştirilecektir. Anlamlı 

sonuca ulaşılabilecek kadar 

fazla sayıda kişiye 

ulaşılamaması veya bu 

konuda uzman olmayan 

bireylerin tadıma ktılması 

sonuçların doğruluğunu 

etkileyecektir. 

Yeterli sayıya ulaşılamaması 

durumunda gönüllü olacak 

bireylere davet gönderilerek 

tadım ve duyusal analize 

katılmaları istenecektir. 

Konuyla ilgili eğitimi olan 

bireylerin dahil olduğu tadım 

paneli oluşturularak duyusal 

analizler tekrar edilecektir. 

Ürünlerin raf ömrünün 

belirlenmesi 

Üretilen ekmeklerin raf 

ömürlerinin belirlenmesinde 

kontrol grubu olarak fırın 

ekmeği kullanılacaktır ve 

uygun koşullarda 

saklandığında besin 

içeriklerini, tazeliklerini ne 

dakar uzun süre koruduğu ve 

mikrobiyolojik bozulmanın 

ne zamandan itibaren 

başladığının belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Raf 

ömrünün belirlenmesi için 

yeterli sürenin olmaması 

 

Süreç uzatılacaktır 

Sonuçların 

değerlendirilmesi 

Hedeflenen sonuçlara 

ulaşılamaması durumu söz 

konusu olabilir. 

Bütün iş basamakları gözden 

geçirilerek nerelerde 

düzeltme ve iyileştirmeler 

yapılması gerektiği 

belirlenecektir. 
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