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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hızla artan nüfusla beraber gıda tüketimi artmaktadır. Dünya üzerinde çöpe giden 

yiyecek atıkları hesaplandığında bu israfın miktarını görmek mümkündür. Bu sorunun 

çözümüne yönelik yapılan araştırmalar bu atıkların tekrar değerlendirilerek toplum yararına 

kullanılması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bu israfın önüne geçmek ve bir farkındalık 

oluşturmak için tasarladığımız dönüştürücü tank bu sorunun çözümüne katkı sunacaktır.  

Öncelikli hedef kitlemiz turizm sektöründe hizmet veren oteller ve tatil köyleridir. Turizm 

hizmet sektöründe sunulan açık büfe uygulaması müşteri açısından memnuniyet yaratsa da 

beraberinde bir israf kültürünün oluşmasına da yol açmaktadır. Bu israfın önlenmesi için 

işletmelerde hizmetlerin sunum şekillerinde değişikliğe gidilse de israfın önüne 

geçilememektedir. Bu projeyle öncelikli olarak turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin 

çöpe giden gıda atıklarının bir bölümünün değerlendirilerek sokak hayvanları için besine 

dönüştürülecek, geriye kalan posa, sebze ve meyve atıklarından bio gaz üretilerek işletmenin 

kullanımına sunulmak amacıyla çevreci tank yerleştirilecek gerekirse bu tankın kullanımı 

zorunlu hale getirilecektir. İkinci hedefimi semt pazarlarında günün sonunda geriye kalan 

tonlarca sebze ve meyve atıklarının da bu tak vasıtasıyla önce doğal gaz elde etmek geriye kalan 

atıkları da kompost gübreye çevirmektir. Birinci aşama tankın ana girişinde bulunan ve atıkların 

cinsine göre ayrılacağı aşamadır. Yemek atıkları, sebze ve meyve atıkları için ayrı olarak 

tasarlanan haznelere bırakılan çöpler bantlar yardımıyla tankın iç bölümüne aktarılarak 

ayrıştırma yoluna gidilecek. Et ağırlıklı besinlerin bozulmasına fırsat vermeden soğutucu 

bölmeye aktarımı sağlanacak ve burada bulunan ultraviyole ışınlar sayesinde bakteri ve 

virüslerden temizlenerek steril şartlarda paketlenerek hayvan barınaklarına gönderilecek. İkinci 

bölmede ise bekletilen sebze ve meyve atıklarından biyogaz üretilerek yakıt tankı bölmesinde 

depolanacak ve işletmenin mutfağında kullanılmak üzere sisteme aktarılacak. Üçüncü aşamada 

ise artan posalar tankımızın son bölmesi olan kompost gübre üretim tankına aktarılarak 

solucanlar yardımıyla organik gübre elde edilecektir. Böylece tarım sektöründe önemi giderek 

artan kompost gübre çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. 

Yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getirdiği kuraklığın gelecek nesillerin gıdaya 

ulaşımında ciddi sorunlara yol açacağı açıkça görülmektedir. Günümüzde bu sorunun yoğun 

olarak yaşandığı ülkelerde gıdaya erişiminde yaşanan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda 

bu projenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Turizm sektöründe çöpe giden yıllık 7.7 milyon ton 

yemek atığının geri dönüşümünü sağlanması ülke ekonomisi için ciddi bir katkı sunarken, 

israfın önüne geçmede farkındalık oluşmasında da öncülük etmiş olacaktır. 

 

 

2.Problem/Sorun: 

 Ülkemiz turizm sektöründe hizmet veren tatil köyleri, oteller ve semt pazarları her gün 

yüzlerce ton çöp üretmektedir. Her günün sonunda geriye kalan tonlarca çöp yapılan gıda israfı 

başlıca sorunumuzdur. Tonlarca yemek atığının değerlendirilmeden çöpe atılması, semt 

pazarlarından arta kalan çöplerin rastgele atılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

Üretiminin her aşaması emek isteyen tarımsal ürünlerin bir parçasının dahi israfı milli gelir 

kaybıdır. Bu nedenle bu atıkların her bir zerresinin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması 

milli bir görevdir. Bu sorunun çözümü için atık gıdaların toplandıktan sonra işlenerek sokak 

hayvanları için yemek, çiftçilerimiz organik gübreye olarak dağıtılması faydalı olacaktır.  
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Projemizi bu ve buna benzer projelerden ayıran temel özelliği sokak hayvanlara yem olanağı 

sağlaması ve biyogaz üretimidir. Bu proje hayata geçirilerek hem milli gelir korunacak hem de 

çevre kirliliği sorununa da önemli bir çözüm sunulmuş olacaktır. 

                
 

3.Çözüm   

  

1.Daha önceleri gıda atıkları üzerinde çalışmalar yapılmış olsa da toplama ve nakliye süreci uzu 

olduğu için bozulma ve çürüme başlamaktadır. Bu durum geri dönüşüm noktasında ciddi 

kayıplara neden olmaktadır. Çevre dostu tankımız sayesinde çöpler bozulma sürecine  girmeden 

hayvan yemi olarak değerlendirilecek olanlar hızlıca ayrıştırılma bölümüne alınarak (1) 

paketlenir böylece saklama ömürleri uzatılmış olur. İhtiyaç halinde ilgili yerlere transferi 

sağlanarak sokak hayvanları ve barınaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlar için önemli bir kaynak 

sağlanmış olacaktır. Bu toplumsal farkındalığın artmasına da olumlu bir etki yapacaktır.  

 

2. Hayvan yemi olarak ilk aşamada ayrıştırılan atıklar dışında kalan diğer atıklar çürüme tankına 

alınarak(2) biyogaz üretim süreci başlayacaktır. Çürüme ve parçalanma sürecinde açığa çıkan 

gaz depolanma alanında (4)   işletmelerin mutfaklarında kullanıma sunulacağı gibi, biyogazla 

çalışan motorlu taşıtlar için kullanılarak doğayı daha az kirleten bir etki oluşturulacakt ır.  

Küresel ısınmanın tehdidi altında olan dünyamıza bu konuda yardımcı olarak hem dünyamızın 

nefes almasına katkı sunmuş olacağız. 

 

3. Bütün sürecin sonunda arta kalan atıklar(3)  solucan tanklarına aktarılarak(6-7) organik gübre 

üretimi sağlanarak tarımsal kalkınma açısından da bir kaynak yaratılmış olacaktır. Kimyasal 

gübrelerin gıda kaynaklarımızı yeraltı sularını canlı popülasyonunu tehdit edecek derecede 

artması ciddi bir sorundur, bu yöntemle sadece turizm ve sebze-meyve pazarlarından arta 

kalanlar değil belki de tarımsal üretim yapan tüm işletmelerin atıkları değerlendirilerek çevreye 

zarar vermeyen organik gübre üretimi yoluna gidilebilecektir. Tankımız kullanacağı enerjiyi de 

üzerinde yer alan verimli güneş enerjisi panelinden (5) alarak çevreci yönünü bir kez daha 

kanıtlayacaktır. 

 

Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Daha yaşanır bir dünya için atıkların çok iyi analiz 

edilerek ayrıştırılması ve dönüştürülmesi gerekmektedir. Canlı çeşitliliğine zarar vermeyen 

tarımsal yardımcı kimyasalların sayısı ve miktarı azaltılarak bu alana katkı sunulmuş olacaktır.  
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Bu proje ile turizm sektöründe yıllık 18,8 milyonu bulan gıda atıklarının, sebze pazarlarında 

meydana gelen yıllık 30 milyon ton sebze ve meyve atkılarının değerlendirilerek ekonomiye 

kazandırılması ve çevrenin korunmasına katkı sunması amaçlanmaktadır. 

 

4.Yöntem 

Sorunun boyutlarının tespiti için bilimsel araştırmalar yapılmış gerekli veriler elde edildikten 

sonra tespiti yapılan tonlarca atığın nasıl verimli olarak dönüştürülüp kullanılabileceği 

tartışılmış ve nihai projede karar kılınmıştır.  

Olabildiğince çevreci yaklaşımlar üzerinde durulmuş, tankın ürettiği ürünler de kendi enerjisini 

sağlama yöntemi olarak da yenilenebilir enerji kaynakları seçilmiştir. Tank entegre edilen akıllı 

yazılımları sayesinde ayrıştırma, paketleme, depolama, bekletme ve ilgili alanlara nakli 

sağlama yöntemiyle de bir ilki teşkil edecektir. Bu projede duyarlı sensörler, otonom 

çalışmasını sağlayacak yapay zekâ yazılımları kullanılacaktır. Verimli güneş panelleri, atıkların 

parçalandığı çelik öğütme sistemleri, kurutma fırını ve fırında büyük oranda nemi alınmış 

atıklar taşıyıcı ve parçalayıcı çark yardımıyla solucan kasalarına aktarımını sağlayacak 

sistemler kullanılacaktır. Her alanda verimliliğin arttırılması büyük önem arz etmesi ve 

yenilenebilir enerjinin giderek önem kazanması bizi bu çalışmaya iten önemli etkenlerdir 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin en yenilikçi yanı ayrıştırma işlemi ilk basamaktan itibaren yapmaya başlamasıdır. 

Atıklar çürüme sürecine girmeden en üst seviyede kullanılarak üst düzeyde fayda 

sağlamaktadır. Biyogaz üretmesi,  çürüme ve ayrışma evresine geçiş ve nihai ürünler açısından 

da bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda akıllı bir sistemle çalışan tankımızı kontrol 

eden bir yapay zekâ ünitesi bulunmakta olup tamamen otonom çalışma prensibi esas alınmıştır.  

  

6.Uygulanabilirlik  

İlk aşamada bakanlık destekli olarak turizm sektöründe ve belediyeler aracılığıyla kullanılma ya 

başlanacak olan bu tankın veremliliği gözlemlenip nihai sonuçlar görüldükten sonra küçük 

sanayi işletmelerinde, hatta müstakil evlerde kullanımının önü de açılabilir. 

 

Düzenli aralıklarla bakımının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çarpan etkisini 

arttıracaktır. Gerekli denetimlerle projenin sürdürülebilirliği takip altına alınmazsa projenin 

akamete uğrama riski bulunmaktadır. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Arduoni ono, uygun kablolar, güç kaynağı, butonlar, led ışıklar, sensörler, devre bağlantı seti, 

lehim makinesi ve lehim seti, güneş enerjisi paneli, motor, maket yapımında kullanılacak 

muhtelif(Alüminyum levhalar, fiberglas levhalar, ahşap plakalar vb.) yapıştırıcı, kıl testere, kıl 

testere uçları, küçük çaplı rulmanlar, , çeşitli renkte sprey boyalar, çeşitli boylarda cıvata ve 

somunlar, tornavida seti gereklidir. Bu prototipin yapımı için tahmini maliyeti 4000.00 ₺ 

maliyet öngörülmektedir. 

8.Hedef Kitle  

Projenin nihai hedef kitlesi büyük işletmelerdir. Turizm sektöründe hizmet veren tatil köyü ve 

oteller, belediyeler olarak öngörülebilir, Ana hedef atık dönüştürme olsa da sokak hayvanları 

ve barınma evlerindeki hayvanlar da bu sürecin faydalanıcıları arasındadır. 

Ayrıca bütün öğrenciler, Türk toplumu ve proje özelinde hizmet sektöründe görevli personel, 

yöneticileri ve bu sektörün her seviyedeki müşterileri projemizin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin hedef olarak seçilmesin nedeni bilinçli toplum oluşturmanın ilk 

aşamasını oluşturmalarıdır. Çalışan, yönetici ve müşterilerin seçilmesi bu bilincin tüm topluma 

yayılmasının sağlanmasıdır. Bu proje aracılığıyla dünya geneline de seslenmekteyiz. Çünkü 

projemizde önüne geçmeye çalıştığımız küresel ısınma, israf gibi sorunlar bu hedef kitleyi de 

kapsayan bütün dünyanın ortak sorunudur 

 

9.Riskler 

Bu proje işletmelere ek maliyet getirebileceğinden uygulama noktasında sorunlar yaratabilir.  

Sevkiyat zincirinde yaşanacak sorunlar ve getireceği maliyetler lojistik noktasında engeller 

çıkarabilir. 
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