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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Dünya nüfusunun giderek artmaktadır. Hızla artan bu nüfus yoğunluğunun sonucunda
oluşan gıda israfı şu anda belirli bölgelerde olan ancak ilerde tüm dünyayı tehdit edecek
bir açlık sorununa sebep olacaktır. Gıda kaynaklarında ciddi bir israf vardır ve israf
edilen gıdaların çoğu tüketilebilecek durumdadır. Otlakların azalması, yem fiyatlarının
artması gibi nedenlerle çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri zorluk çekmektedir. Hayvan
yetiştiricileri yeterli yem alamayınca hayvan sayısını azaltmaktadır. Bunun bir sonucu
olarak da hayvansal gıda ürünlerinin miktarı azalmakta, fiyatları ise artmaktadır.
Projemizde gıda atıklarını hayvan yetiştiricilerinin kullanabileceği yem, mama ve
gübreye dönüştürecek bir sistem geliştirdik. Bu sisteme “Yemek Tasarruf Makinesi
(YETAM)” adını verdik. Tasarladığımız sistemde gıda atıkları toplanıp üretim bandına
sokuluyor. Üretim bandında işlem gördükten sonra hayvansal yem, mama ve gübre
olarak paketlenip çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine veriliyor.
2. Problem/Sorun:
2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarın üzerinde olması beklenmektedir. Dünya
enerji, su ve gıda kaynakları ise gün geçtikçe hızlı tüketim sonucu yok olmaktadır. Açlık
ve su yetersizliği dünyamızı bekleyen iki büyük sorun olarak durmaktadır. Dünya
nüfusu her gün artarken orantılı olarak gıda ihtiyacı da artmaktadır. Bazı ülkelerde
tonlarca gıda çöpe giderken bazı ülkeler açlık ile boğuşmaktadır. Hayvancılık
sektöründe de yeterli gıdayı bulamama durumu vardır. Yem ve mama gibi hayvanların
hayatlarını devam ettirmesi için gerekli besinler maliyet yönünden gün geçtikçe
hayvancıları zora sokmaktadır. Hayvancılık maliyeti arttığı için hayvancılıkta gelişim
ve üretim de azalmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinin azalması bizim hayvansal
gıdalara (et, süt, yumurta vb.) ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. Bu durumu iyileştirmek
için genellikle tarım ve hayvancılıkta teknolojinin de yardımıyla birim üründen daha
çok mahsul elde etme yoluna gidilmiştir. Bir başka çözüm yolu da israfı önlemektir.
Fırın, market, kurumların yemekhaneleri, ev atıkları, lokanta ve kafelerde birçok gıda
ürünü çöpe atılmaktadır. Pazar yerlerinde sadece bozulmuş ya da çürümüş sebze
meyveler değil, görüntüsünden dolayı kasaya konmayan ürünler de çöpe atılmaktadır.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2012 verilerine göre ülkemizde yılda 2.169.818.420 adet
ekmek israf edilmektedir. Bu sayı 2020 yılında günde 12 milyon ekmek olmuştur. Oysa
çöpe atılan gıdalar direkt ya da dolaylı olarak hayvanlar için yem veya mama olabilir.
İsraf önlenerek hayvanlar için yem sağlanabilir ve hem açlıkla mücadele edilip hem de
hayvancılar için yem ve mama maliyeti azaltılabilir.
3. Çözüm
Gıda israfını önleyip gıda artıklarını hayvan yemine dönüştürmek için bir proje
geliştirdik. Projemize YETAM (Yemek Tasarruf Makinesi) adını verdik. İsrafı önlemek
ve gıda atıklarının değerlendirilmesi için bir üretim bandı tasarladık. Sorunumuzu
çözebilmek için aşağıdaki aşamaları izledik:
1. Hangi gıda atıklarının toplanacağını belirledik:
Projemizde toplayacağımız gıda atıkları şunlardır: ekmek ve hamur bazlı atıklar,
çikolata ve draje atıkları, şekerleme bazlı atıklar, kek ve bisküvi gibi unlu mamul
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endüstri atıkları, tahıl atıkları, sebze ve meyve çekirdek ve kabukları, yaş sebze
meyve atıkları.
Gıda atıklarının nerelerden toplanabileceğini belirledik:
- Hastane, okul, fabrika, öğrenci yurdu, hapishane gibi toplu yemek hanesi ve
kantini olan kurumlar
- Büyük marketler ve market zincirlerinin son kullanım süresi geçmiş veya rafa
konamayacak ürünlerini beklettikleri depolar
- Hamur ve hamur ürünlerini üreten fabrika, imalathane ve fırınlar ile bunların
satışını yapan yerler
- Evsel atıklar
- Lokanta ve kafeler
- Turizm ve konaklama işletmeleri
- Pazar yerleri ve manavlar
Gıda atıklarının nasıl toplanacağına karar verdik:
Gıda atıklarını toplayacağımız yerlere bir geri dönüşüm kutusu yerleştireceğiz. Bu
kutuda 4 ayrı bölüm olacak. Hamur, makarna ve ekmek, tahıl ve bakliyat, unlu
mamul endüstri atıkları ve yaş sebze meyve atıkları. Eğer bu gıda atıkların sadece
bir türüne sahipsek (örneğin manav sadece yaş sebze ve meyve atığına sahip) diğer
bölümlere de aynı üründen koyabiliriz. Ancak belirtmemiz gerekir.
Bilinçlendirme çalışmaları:
Gıda atıklarının toplanması ve atık ayrımının en başta yapılması önemlidir. Bu
nedenle sahada çalışacak bu konuda geri dönüşüm kutularını konduğu yerdeki
insanları bilinçlendirecek kişiler gerekmektedir. Ayrıca sosyal medya bu alanda
aktif şekilde kullanılmalıdır.
Dönüşüm:
Toplanan gıda atıkları hayvan yemi ve kompost madde yapımında kullanılır. Üretim
sistemine sokulan atıklar mama, yem veya kompost gübre olacak şekilde işlem
görür.
Paketleme ve dağıtım:
İşlem gören ve artık yem, mama veya gübre olan gıda atıkları paketlenip alıcılara
sunulur.

.
4. Yöntem
Geri dönüşüm kutularından günlük atıklar alınır. Alınan atıklar taze ve çürümüş olarak
ikiye ayrılır. Çürümüş atıklar tarımda kullanılacak gübre yapımı için ayrılır. Taze gıda
atıkları yem yapımı için ayrılır.
Çürümüş gıda atıkları gübre bölümüne yerleştirilir. Kompostlaştırma işlemine tabi
tutulur. Gıda atıkları banda aktarılır. Atıklar sırayla öğütülür ve küçük parçalara ayrılır.
Parçaların küçük olması, mikroorganizmalara daha fazla yüzey yaratır. Bundan
dolayıdır ki, kompostlaştırma işleminden önce yemek atıklarının öğütülmesi çok
önemlidir. Öğütülen atıkların suyu süzülür. Mikroorganizmalar atıkları biyokimyasal
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yollarla ayrıştıracaktır. Elde edilen son ürün dinlenmeye bırakılır. Yaklaşık 4 hafta
dinlenmeye bırakıldıktan sonra kompost gübre paketlenebilir.
Ekmek, makarna, tahıl ve baklagil atıkları bazı küçükbaş hayvan yetiştiricileri için işlem
görmeden talep edilebilir. Bu durumda bu ürünler direkt paketlenebilir. Gıda atıkları
günlük toplandığı için genellikle direkt verilebilecek kadar tazedir.
Yem olacak gıda atıkları üretim bandına sokulur. Öğütme işleminden geçirilir. Silajlama
işlemi yapılır. Bu aşama laktik asit bakterileri ile fermantasyon yapılır. Düşük basınçlı
kızartma yöntemi kullanılarak kurutma işlemi yapılır. Son ürün parçalanır, öğütülür ve
paketlenir.

.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Gıda atık geri dönüşümünde genellikle tüm ürün toplanıp bir alanda bekletilir ve daha
sonra ürünler ayrıştırılır. Atıkların çoğu gübre yapımında kullanılır. YETAM, gıda atık
girişinden yem paketleme sürecine kadar uzun ve çok aşamalı bir geri dönüşüm
bandıdır. Çok farklı ürünler tek bir makinede üretimden geçerek mama, yem ve gübre
olarak dönüştürülür.

6. Uygulanabilirlik
Proje çalışması sırasında yaptığımız çalışmada gıda geri dönüşüm alanında çalışan
firmaların ve kurumların israf edilen ürünün çok azını dönüştürebildiğini gördük. Bu
nedenle YETAM’ın üretilmesi ve kullanılması ciddi bir talebi karşılayacaktır. Projenin
en zor aşaması gıda atıklarını ayrıştırıp geri dönüşüm kutularına atmak konusunda
insanları bilinçlendirmektir. Bu alanda farkındalık yaratmak için sosyal medya ve yüz
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yüze bilgilendirme kullanılabilir. Özellikle üniversite gençleri bu alanda daha duyarlı
olacakları için gruplar halinde geri dönüşüm farkındalık eğitimi verilip bilinçlendirme
çalışmalarında sahada kullanılabilir. YETAM üretim bandı, üretim öncesi gıda atık
toplanması, üretim süreci ve üretim sonrasında yemin dağıtımında personele ihtiyaç
duyacağı ve üretim sırasında enerji, dönüşüm ve paketleme giderleri olacağından bu
maddi güce sahip bir şirket, kurum ya da kuruluş tarafından kullanılmalıdır. Yem
üretimine başlandıktan sonra zaten maddi gelir elde edilecektir. YETAM, üretim
sürecini yönetebilecek bir kurum veya kuruluş olduğunda, gerekli bilgilendirme ve
personel istihdam etme çalışmaları yürütüldüğünde başarılı bir şekilde hayata
geçebilecek bir projedir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemiz için faaliyet takvimi:
Faaliyetler

Haziran

YETAM tasarım

X

Temmuz

YETAM prototip yapım

X

Ev ölçeğinde kompost gübre
üretimi

X

Ağustos

X

YETAM üretim bandının fiziki olarak kurulumu ve harcayacağı enerji oldukça
maliyetlidir. Tam kapasite çalışabilecek böyle bir sistemin fiziki kurulumu 100000
avro’nun üzerindedir. Bizim hazırlayacağımız prototip için ek bir maliyet
gerekmemektedir. Eldeki karton, plastik kap ve evsel atıklardan yapılacaktır.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizde israfı önlemek ve hayvansal yem ihtiyacını sağlamak için YETAM isimli bir
üretim bandı geliştirdik. YETAM geri dönüşüm veya hayvancılık sektöründe faaliyet
gösteren şirketler veya sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılabilir. Gıda atıklarının
toplanması, yeme dönüştürülmesi ve yemin alıcılara ulaştırılması aşamalarında personel
gereği olduğu için hedef kitle bu alanda çalışan ve personel istihdam edebilecek kurum ve
kuruluşlardır.
9. Riskler
Projemiz önemli bir soruna çözüm ürettiği için öncesinde ciddi bir risk analizi yaptık.
Risk yönetimi için aşağıdaki adımları izledik:
1. Oluşabilecek riskleri ve senaryoları düşündük ve yazdık.
2. Oluşabilecek risklerin hangi alanlarda oluşabileceğini belirledik ve riskleri
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gruplandırdık.
3. Risklerin olma olasılığını ve oluşursa yapacağı etkiyi çarparak risk skorunu elde ettik.
4. Risk yönetimi matrisinde izleyeceğimiz yolu bulmak için kullandık.
5. Son olarak da süreci kontrol ettik.

Projemizde oluşabilecek en büyük risk, gıda atıklarının toplanamamasıdır. Gıda atıklarını
gerektiği şekilde geri dönüşüm kutularına atmayabilirler. Eğer atık olmazsa geri dönüşüm
yapılamaz. Bu riskin olma olasılığı orta derece ama etkisi yüksek derecedir. Bu durumu
çözebilmek için yapılması gereken en önemli şey geri dönüşüm kutularının yerleştirildiği
yerlerde insanları bilinçlendirmektir. Bu konuda farkındalık yaratmak için broşür, internet
sitesi, sosyal medya kanalları ve yüz yüze bilgilendirme kullanılabilir.
Oluşabilecek diğer bir risk üretim bandında gerçekleşebilir. Her makinede olduğu gibi YETAM
da arıza yapabilir. Bunun önüne geçmek için bakımlarının düzenli yapılması ve üretim
basamaklarının kontrol edilmesi yeterlidir.
Üretilen yemin ihtiyaç sahibine ulaşabilmesi ve gıda atıklarının toplanması aşamalarında ciddi
bir taşımacılık faaliyeti gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için YETAM’ı kullanacak kurum
veya kuruluş gerekli bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını yapmalı, sadece bu alanda
çalışacak personel istihdam etmelidir.
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10. Kaynaklar









http://israf.org/sayfa/EKMEGINIZI-ISRAF-ETMEYIN/518
http://www.gidageridonusum.com/
https://www.ekolojika.com/gida-atiklarinin-alternatif-kullanim-yollari/
https://nvuti-info.ru/tr/sovety/pishchevye-othody-na-korm-zhivotnymekstrudirovannye-korma-poslednee-slovo-v/
https://hayvancilikakademisi.com
https://konyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/78395/0/risk-sunumu-30072019pdf.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/34bb5264-b8ab-4062-b032-3d8a91f8ee00.pdf
http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/doc25.htm

