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GIDA ATIKLARINDA GERİ DÖNÜŞÜM
VE GERİ KAZANIM
Değerli İhracatçı Dostlarım,

kalmayıp küresel çapta enerji tasarrufu
sağlanacak, uzun vadede ülke ekonomilerinde

İnsanların tüketimi için üretilen gıdalar

olumlu katkılar gözlemlenecek, atık miktarının

tarladan sofraya ulaşıncaya kadar miktar

azalması ile çöplerin çevreye verdiği zararın

ve kalite bakımından kayıp vermektedir.

önüne geçilecektir. Gıdada geri dönüşüm

Besin ve ekonomik değeri ve gıda güvenilirliği

ekonomik boyutu ile ele alındığında, uzun

açısından yaşanan kayıplar olduğu gibi, yetersiz

vadede firma maliyetlerini azaltacağı ve

teknoloji, üretim sürecindeki hatalar ve tüketici

üretimde verimi artıracağı için oldukça

davranışlarından kaynaklanan kayıplar da

önemlidir. Bu sebeple gıda atıklarının geri

yaşanmaktadır. Bu noktada, gıdaya duyulan ve

dönüşümünü ve geri kazanımını sağlayan

duyulacak olan ihtiyacın ortaya çıkması ile gıda

firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda

kayıpları daha da önem kazanmaya başlamıştır.

rekabet gücünü artacaktır.

Bu faktörlerin yanı sıra, tüm dünyada hızla
artan nüfus, iklimlerde yaşanan değişiklikler,

Dergimizde yer verilen bilimsel çalışmaların

artan kuraklık problemi, doğal afetler ve

ve bilgilerin siz değerli ihracatçılarımıza katkı

tüketim artışı gibi sebepler ile gıdaya ulaşım her

sunması öncellikli temennimizdir. Bu amaçla,

geçen gün daha da zorlaşmakta, bu nedenle

İHBİR olarak, gıda atıklarında ‘Geri Dönüşüm

küresel çapta gıda israfının önüne geçebilmek

ve Geri Kazanım’ konusunda bir farkındalık

ve gıda geri dönüşümünü yaygınlaştırmak için

yaratmak ve başta üyelerimiz olmak üzere tüm

çalışmalar yapılmaktadır.

üretici ve tüketicilere bu konuda ilham vermek
öncelikli hedefimizdir. Bu vesile ile, hayatımızın

Dergimizin bu sayısında, yalnızca gıdaya ulaşım

hiçbir alanında israfın olmadığı, bereketli bir

boyutu ile değil, ekonomik, çevresel ve sosyal

gelecek diliyorum.

boyutlarıyla bugün ve yarınımız için çok önem
arz eden “Gıda atıklarında Geri Dönüşüm ve

Keyifli okumalar dilerim.

Geri Kazanım” konusuna yer verilmiştir. Bilimsel
çalışmalar, kentsel atıkların yarısına yakınının,

Haluk OKUTUR

gıda atıkları, mutfak atıkları, restaurant, toplu

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

tüketim ve konaklama alanlarındaki tüketimden
geri kalanlar olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu nedenle gıda atıklarında geri dönüşüm
ve geri kazanımın yaygınlaşması ile birlikte,
yalnızca gıda israfının önüne geçilmekle
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SIFIR ATIK VE İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN
İLK ADIM: BİLİNÇLENMEK
TARIM ÜRÜNLERİ TARLADAN ÇIKTIĞI
ANDA YÜZDE 30 İSRAF GERÇEKLEŞİYOR
“Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya
bırakabilmemiz, onların adil şartlarda sağlıklı
gıdaya ulaşabilmesi ile mümkün olacaktır”
diyen ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih
Şahinöz, “Sıfır Atık hayata geçince toplumlar
arasındaki gıda paylaşımının dengesizliğinin
de önüne geçilecektir. Bu konuda devletimiz
tarafından başlatılmış olan inisiyatifi olumlu
karşılamaktayız. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme
çalışmalarının hızlandırılması, eğitim sistemine
gıda güvenliği ve israfının önlenmesi derslerinin
eklenmesi de son derece önemlidir diyerek
sözlerine şunları ekledi:

Çevreye yıllardır verdiğimiz
zararlar konusunda her geçen
gün insanlar bilinçleniyor. Bu bilinç,
yeme- içme sektörüne de yavaş
yavaş entegre oluyor. Sıfır atık
ve israfın önlenebilmesi için
sürdürülebilirliğin önemine dikkat
çeken Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri
Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu
Başkanı Melih Şahinöz, Türkiye
turizmine, gastronomisine ve gıda
ihracatçılarına fayda sağlayacak yeni
gelişmeleri İHBİR için açıkladı.
Şubat 2021

“Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha
verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin
gözden geçirilerek minimize edilmesini, atığın
oluşması durumunda ise kaynağında ayrı ayrı
toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını
kapsayan atık yönetim felsefesi olarak
tanımlanan bir hedeftir. Günümüzde farklı
rakamlarla gıda israfının boyutu anlatılmaya
çalışılsa da genel kabule göre tarladan
çıktığı anda tarım ürünlerinde yüzde 30 gibi
önemli bir oranda israf gerçekleşmektedir.
Geri dönüşümde yol kat edebilmek için
çiftçilerimizin bilinçlendirilerek teknolojik altyapı
ile desteklenmesi, tarım ürünlerinin hasadı,
taşınması, depolanması konularında standartlar
oluşturulması gereklidir. Geri dönüşümün
yaygınlaşması için tüketicideki bilinç seviyesinin
artırılması ilkokul seviyesinden başlayarak
yapılmalıdır. Yeme-içme noktalarındaki bilinç
seviyesi son yıllarda giderek artmıştır. Bu konuda
vatandaşlarımızın bilinçlendirilmeye devam
ederek, gıda geri dönüşümünün teşvik edilmesi
gereklidir.”

DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ DÖNÜŞÜMLERİN
KAPISINI AÇTI
Sürdürülebilirlik ve gıda israfının önlenmesi
konusunda ETÜDER olarak üyelerimizi “Fazla
Gıda” ile bir araya getirerek son kullanma
tarihi yaklaşmış ürünlerini hem ekonomik
olarak değerlendirebilmelerini hem de ihtiyaç
sahiplerinin israf olmadan ihtiyaç duydukları
gıdaya ulaşabilmelerini sağladıklarını belirten
Melih Şahinöz, “2021 yılında da bu yöndeki
faaliyetlerimiz artan hızla devam edecek” dedi.
Dijitalleşmenin gıdada ve tarımda geri dönüşüm
ve sürdürülebilirliği önemli şekilde geliştireceğini
görerek destekliyoruz diyen Şahinöz,
“Dijitalleşme, tarım ve gıda alanı da dâhil olmak
üzere pandemiyle birlikte oldukça hızlandı ve
önemli dönüşümlerin kapısını sonuna kadar
açtı. Salgının olumsuz etkilerinden üyelerimizi
bir nebze koruyabilmek adına Mart ayından bu
yana yoğun çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) başta
olmak üzere sektör paydaşı olan dernekler
ile bir araya gelerek dayanışma ortamı tesis
ettik, ortak akıl ile hareket etmeyi ve acil
ihtiyaçlarımıza uygun projeleri hızla hayata
geçirmeyi hedefledik” diye ekledi.
STK’lar üzerinden çalışılan proje kapsamında
gruplarda küçük farklılıklar gösterse de;
• İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR),
• Gıda Güvenliği Derneği (GGD),
• Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi
İşletmeleri Derneği (TURYİD),
• Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve
İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TUSİD),
• Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği
(TÜRES),
• Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),
• Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED),
• Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu

(YESİDEF),
• Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)
olarak sıralanmaktadır.
ETÜDER Yönetim Kurulu Şahinöz, sektör
paydaşları ile ortaklaşa hazırladıkları ‘Tedarik
Zincirinde Güven Rehberi’ni ve daha birçok
projeyi şöyle sıraladı: “Yine İHBİR’in destekleriyle
başarılı şekilde hayata geçirdiğimiz,
sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularını içeren
en önemli projelerimizden biri, Gıda Güvenliği
Derneği ile ortaklaşa hazırladığımız ve yukarıda
adı geçen sektör paydaşı derneklerimizin de
içinde yer aldığı ‘Tedarik Zincirinde Güven
Rehberi’ oldu. Ekim ayında kamuoyuyla
paylaştığımız rehberimiz sektörümüzün
bilinilirliğine katkıda bulunarak güven
kazandırdı. Turizmin kalkındırılması için Turizm
Bakanımızın liderliğinde 2020 Mayıs ayında
tesis edilmiş olan Güvenli Turizm sertifikasının
ayrılmaz bir parçası olacak olan Güvenilir
Tedarikçi Sertifika Programı için gerekli olan,
Covid-19 pandemisine karşı alınması gereken
tedbirler ve çalışma prensiplerine uygun denetim
dokümanı hazır hale getirildi. Bu çalışmanın
diğer önemli bir safhası olan tüketicilerin hizmet
aldıkları restoranda QR kod ile tükettikleri
ürünlerin marka ve tedarikçisi hakkında bilgi
edinmesini sağlayacak uygulama için gerekli
yazılım sipariş edildi. Bu uygulamanın hayata
geçmesi, servis verdiğimiz restoran,
kafe, yemek firmaları ve oteller için de
tüketicinin güvenle konaklayıp yeme içme
ihtiyaçlarını giderebileceğinin güvencesi
olacak. Artık tüketici gittiği restoranda ve
otelde telefonunu QR kodlu menüye tutarak o
işletmede güvenilir bir tedarikçi ve ürünler mi
kullanılıyor görebiliyor olacak. Projenin deneme
uygulamalarını Nisan ayına kadar tamamlayıp,
deneme uygulamasını başlatmış olmayı
planlıyoruz.”
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Sektör STK’ları olarak 2021 yılında
Türkiye turizmine, gastronomisine ve gıda
ihracatçılarına (İHBİR üyelerine) fayda
sağlayacak, sektörün tüm unsurlarını içeren
dijital bir web portalı kurmayı planlıyoruz diyen
Şahinöz, “Amacımız Türkiye’nin tüm gıda, satış,
dağıtım, üretim ve ihracat konusunda hizmet
sunan paydaşlarını bir araya getirmek. Ev Dışı
Tüketim paydaşlarını dijital bir çatı altında
toplayarak, kendilerini ulusal ve uluslararası
pazarda tanıtmalarına imkân vermek;

Şubat 2021

tüm operasyonel, ticari, eğitim ve örnek
uygulamalar hakkında bilgi edinme, hatta
2. el alım-satım, eğitim, sertifikasyon ve
mevzuata dayalı ihtiyaçlarını tek bir dijital
portal üzerinden karşılamaktır. Bunun haricinde
pazar büyüklüğünün araştırılması, nakit akışı
için ödeme sistemlerinin sunulması gibi Ev Dışı
Tüketim sektörünün salgın sonrası daha kolay
toparlanmasına yönelik projelerimiz ile ilgili
STK’larla çalışmalarımıza devam ediyoruz”
diye kaydetti.

GERİ-DÖNÜŞÜM & GERİ-KULLANIM:
GIDA ATIK DEĞERLENDİRMEDE
STRATEJİ BELİRLEME VE ÖNCELİKLER
(%60), lipidler (%30), proteinler (%10) yanısıra
polifosfat ve fosfat, vitaminler ve aynı zamanda
mineraller içerir. Ancak sert kabuklar, kemikler
vb. ise insanlar tarafından sindirilemeyecek
bir kimyasal bileşime sahip olup, bu nedenle
gıda atıklarının yenilemeyen fraksiyonunu
oluştururlar. Yenilemeyen fraksiyonun hidrolizi
ise selüloz, hemiselüloz gibi bileşenleri
içermekte, ısıl ve kimyasal hidroliz uygulamaları
gerektirmektedir, yenilebilen ve yenilemeyen
fraksiyonların hidrolizi sonucu açığa şekerler,
yağ asitleri, aminoasitler ve fosfatlar gibi
monomerler biyoteknolojik proseslerde besin
öğeleri olarak uygulama alanları bulabilmektedir
(Pleissener, 2018).
Hem yenilebilir hem de yenilemeyen gıda atık
fraksiyonları sürdürülebilirlik ve biyojenik

Kentsel alanlarda atık açığa
çıkma miktarının 2025 yılında
kişi başına günlük 1.42 kg olması
beklenmektedir. Kentsel atıkların
%46’sını gıda atıkları, mutfak
atıkları, restaurant, toplu tüketim
ve konaklama alanlarındaki
tüketimden geri kalanlar oluşturduğu
belirtilmektedir (Maina et al., 2017).

orijinlerinden dolayı yenilenebilir kaynaklar
olarak karakterize edilmişlerdir. Ancak bu
gıdaların üretimi, işlenmesi ve taşınmasında
ise özellikle enerji gibi yenilenemeyen
kaynakların kullanılması sözkonusudur.
Dolayısıyla bir paradokstan bahsetmek
mümkündür. Çünkü sürdürülebilir ve yenilenebilir
olarak tanımlanan atıklar için yenilenemez
kaynaklar da kullanılmaktadır. Gıda atıklarının
kendileri bir çevre sorunu olmakla birlikte,
bunlara uygulanacak işlemlerin de mümkün
olan en düşük çevresel etkilere neden

Kimyasal bakış açısı ile gıda atıkları

olması gerekmektedir. Ayrıca bu potansiyel

kompleks yapıya sahip materyaller olarak

kaynaklardan elde edilenlerin mümkün

tanımlanabilirler. Bu materyallerin yenilebilir

olduğunca yine gıda zincirinde hammadde,

fraksiyonu insanoğlunun beslenme gereksinimleri

taşınım, enerji vb olarak kullanılabilmesi önem

ile uyumlu bir kompozisyona sahip olup nişasta

taşımaktadır.
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Pleissener (2018), gıda atıklarında geri-

Burada kabul etmeliyiz ki, gıda atıklarının

dönüşüm ve geri-kullanım yaklaşımlarını

yenilebilir kısmı esaslı malzeme, kimyasal ve

sürdürülebilirlik, uygulamada karşılaşılabilecek

enerji üretimi ile ilgilenen endüstriyel gıda

problemler ve avantaj-dezavantajlarını

sistemleri gerekmektedir. Bir endüstriyel

karşılaştırarak tartışmıştır. Geri-dönüşüm,

kullanım ve yararlanım sisteminin yalnızca

gıda atıklarının ikincil bir hammaddeye

atık gıdaya bağlı olması, bir paradoks olarak

dönüştürülmesi, daha sonraki biyoteknolojik

görülebilir. Yalnızca atık veya atıkların işlenmesi

prosesler gibi uygulamalarda kullanımına

ve ürüne dönüştürülmesine yönelik sistemler

yönelik bir kavramdır. Geri-kullanım ise gıda

sürdürülebilirlik bakış açısıyla uygun kabul

atığından tekrarlanan bir kullanım ile yine

edilebilir mi? Yoksa, atığın minimize edilme

gıda olarak yararlanmadır. Her iki yaklaşımın

çabası ile bu yaklaşım arasında bir çelişkinin

da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

bulunduğu mu belirtilmelidir? Açığa çıkan gıda

Ancak geri-kullanımda özellikle gıda atığının

atıklarının yine gıda zincirinde ve yine gıda

üretim-tüketim zincirinin hangi aşamasında ve

bileşeni olarak kullanılması öncelikli ve esas

koşullarda ortaya çıktığı ve nasıl toplandığına

yaklaşım olmalı ve endüstriyel sistemler yalnız

bağlı olarak gıda güvenliği sorunları olabilir.

atıkların değil, konvansiyonel gıda üretim

Geri-kullanım, kaynakların yeniden insanların

sistemlerinin bu atıkları da kullanabileceği

beslenmesini amaçlayarak uygulanması hedefi

esnek/hibrid sistemleri mi olmalı?

esaslı olarak hareket edilmesinden dolayı en

Geri-dönüşüm uygulamalarında farklı

sorumlu yaklaşım şeklinde tanımlanabilir. Ancak

yaklaşımlar bulunmaktadır, örneğin böcekler

gıda atıkları başlıca fraksiyon ve kısmı yetersiz

ve mikroalgler gıda ve yem atıklarının geri-

hijyen sorunları nedeni ile yeterli uygunluğa

dönüşümünde kullanılabilir. Heterotrofik

sahip olamayabilmektedir. Bu nedenle organik

mikroalglerin glukoz kullanımı ile kültürlerinin

materyallerin hidrolizi ve monomerlerin ikincil

gerçekleştirilmesi çevresel etki, enerji kullanımı

hammadde olarak geri-dönüşümü etkin bir

ve küresel ısınma üzerinde olumlu etkileri

uygulama olarak tanımlanabilir. Bu durumda

olabilir.

ise elde edilecek bu ikincil hammadde kullanım
alanı, gıda uygulamalarında yeralma potansiyeli

Gıda atıklarının geri-dönüşümünde ana konular;

kritik bir konudur.
- Gıda ve yem hammaddesi veya
Ayrıca, gıda tedarik zinciri atıkları AB

- Malzeme ve enerji olarak yararlanmadır.

tarafından üç gruba ayrılmışlardır;
Enerji üretiminde gıda atıklarının kullanımı
(a) gıda kayıpları: üretim aşamasında gıda

biyometan, biyohidrojen, biyoetanol ve biyodizel

maddelerinde meydana gelen kayıplar,

gibi enerji kaynağı bileşenlerin üretimi en
yaygın geri-dönüşüm yaklaşımlarıdır. Doğrudan

(b) kaçınılamaz gıda atıkları: tüketim

enerji üretimi yakma temelli iken enerji kaynağı

aşamasında açığa çıkan gıda atıkları,

bileşenlerin üretilmesinde ise bilinen ve sık
kullanılan metabolik ve kimyasal dönüşüm

(c) kaçınılabilir gıda atıkları: tüketim sırasında

proseslerinden yararlanılır.

açığa çıkan ve yenilebilir gıda atıkları ve
artıkları (Maina et al., 2017).

Ancak yakarak atık bertarafı, bileşimlerindeki
organik madde yükü ve yüksek su içerikleri
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nedeni ile hem yüksek maliyetli hem de hava
kirliliği kaynağıdır (Maina et al., 2017).
Anaerobik sindirim ve kompostlama düşük
ekonomik değere sahip ürünler elde edilmesi
ile sonuçlanır. Diğer taraftan termo-kimyasal
dönüştürme prosesleri (örneğin piroliz,
gazlaştırma, sıvılaştırma) ve biyokimyasal
prosesler (anaerobik sindirim, fermantasyon,
mikrobiyal yakıt hücresi gibi) ekonomik değere
sahip, biyolojik temelli kimyasallar, polimerler,
yakıtlar ve enerji elde edilmesinde daha ileri
yöntem ve yaklaşımlardır (Maina et al., 2017).
Uygun yöntem ve sistematik yaklaşımın
geliştirilmesi farklı tipteki organik atıkların
hedeflenen çeşitli alanlara göre biyoenerji
ürünlerine (örneğin biyogaz, metan, hidrojen,
elektrik) dönüştürülmesi döngüsel ekonomi
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Yüksek miktarlarda gıda atığının açığa çıkması
halinde bunlardan enerji kaynakları olarak
yararlanmak ve yerel kullanıma sunmak “yeşil
enerji” konsepti kapsamında kabul edilmektedir.
Ancak enerji kaynakları olarak kullanımlarına
dair işlemler ve yaklaşımda dikkate alınması
gerekenler vardır;
(i) Atığa dönüşen gıdanın başlangıçta üretimi
ve prosesi için ne kadar enerji harcanmaktadır?
(ii) Gıda atığındaki organik bileşenlerin yapı
ve fonksiyonelliğinin değeri nedir?

enerji eldesi prosesinin değerlendirilmesinde
tam doğruluk ve güvenilirlik taşımayabilir.
Gıda atıklarının yeniden kullanımı ise daha
çok gıda teknolog ve mühendislerinin çalışma
alanları arasında olması gereken bir konudur.
Çünkü bu yaklaşımda atığın doğru karakterize
edilmesi ve potansiyelinin geliştirilmesi ile
hedeflenen son ürün ve kullanılan bu atık
için uygun özellikteki prosesin belirlenmesi
gerekmektedir.
Geri-kullanım yaklaşımında kullanımı en
uygun olan gıda atıklarının başında proses
ve depolama hata ve problemleri nedeni
ile satış kabiliyetini özellikle görsel kalite
kusurları nedeni ile kaybetmiş olan malzemeler
gelmektedir. Ayrıca bu konuda oluşturulmuş
çeşitli uluslararası organizasyonlar da (Teh Food
Waste Reduction Alliance, The Organization
of Sustainable Table gibi) önemli faaliyetler
yürütmektedirler. Geri-kullanımın yalnızca
endüstriyel boyutta değil, tüketici ölçeğinde
ve tarafından da gerçekleştirilebilecek olması,
geri-dönüşüme göre önemli bir avantaj ve
doğrudan tüketici bütçesine katkı sağlayabilir.
Bu durum toplanması, sınıflandırılması,
ayrıştırılması ve geri-dönüşüme tabii tutulması
gereken atık miktarının azaltılması nedeni ile
ülkelerin ekonomisine ve çevre güvenliğine
doğrudan katkı sağlayacaktır. Geri-kullanıma
yönelik tüketici ölçekli pratik ve kolay
uygulanabilir yöntemler geliştirilmesi ve bunların
yaygınlaştırılması önem taşımaktadır.

Bu sorulara verilecek olan yanıtlar, uygulanan
ve uygulanacak olan geri-dönüşümün bir
paradoks oluşturup oluşturmadığını da ortaya
koyacaktır. Örneğin ilgili gıdanın işlenmesi ve
taşınması sırasında gerekli olan enerji değerleri
dikkate alındığında dahi atıkların enerji kaynağı
olarak kullanımlarının sürdürülebilir bir yaklaşım
olmayacağı durumlar ile sıklıkla karşılaşılabilir.
Bu nedenle yalnızca geri-dönüşüm prosesinin
esas alındığı maliyet hesaplamaları atıktan
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Şekil 1. Gıda atıklarından katma değere sahip ürünler elde edilmesi (Caldeira et al., 2020’den uyarlanmıştır)
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Yağlı tohum atığı

Teknoloji

Ekonomik değere sahip ürün

Mikrodalga destekli ekstraksiyon
Basınçlı sıvı ekstraksiyonu
Zeytin yaprakları

Superkritik akışkan ekstraksiyonu
Ultrasound destekli ekstraksiyon

Fenolik bileşikler

Konvansiyonel ekstraksiyon
Zeytin küspesi

Yüksek basınç ve
sıcaklık destekli ekstraksiyon

Monosakkaritler &
oligosakkaritler

Hidrotermal
İyon-değişim reçineleri
Palm atıkları

Membran teknolojisi +
Jel filtrasyon kromatografi
Diyet liﬂeri
Etanol ve asit karışımları

Kolza tohumu küspesi

Alkali ön-işlemler,
Enzim hidrolizasyonu
Asit hidrolizi, Fermantasyon

Ayçiçeği küspesi
Enzim destekli ekstraksiyon
Margarin atıkları
Yerfıstığı küspesi

Konvansiyonel ekstraksiyon
Katı hal ve
Batık kültür fermantasyonu

Yerfıstığı küspesi

Fermente edilebilir
şekerler
Laktik asit
Pectin
Klorojenik asit,
Ayçiçeği proteini
Polihidroksibutirat
Organik asitler
(Sitrik asit, laktik asit)

Şekil 2. Yağlı tohum atıklarının değerlendirme teknolojileri ve önerileri (Caldeira et al., 2020’den uyarlanmıştır)

Hububat atığı

Buğday kepeği
Nohut kabuğu
Corncob
Fermantasyon
sıvı atıkları
Mısır koçanı
küspesi
Pirinç kepeği
ve kabuğu
Fermente ürün
daneli atıkları

Teknoloji

Ekonomik değere sahip ürün

Hidrotermal ön uygulama
+ Enzimatik hidroliz

Şeker monomerleri (glukoz)

Kontaminasyon için %2 H2O2
çözeltisi (pH 11) kullanımı
ve etanol ile çöktürme

Diyet liﬂeri
(Glukoarabinoksilanlar)

Buhar kullanımı ile ön muamele
Alkali hidrolizi
Basınçlı solventlerin kullanımı
ile ekstraksiyon
Enzim hidrolizi
Hidroliz & Fermentasyon
veya simultane sakkarifikasyon
& Katı hal veya batık
kültür fermantasyonu
1 M NaCl Macllvaine tamponu

Yulaf öğütme atıkları

Ultrafiltrasyon

Fenolik bileşikler
(ferulik asit, p-kumarik asit,
vanilin)
Ksilo-oligosakkaritler
Organik asitler (laktik asit,
sukkinik asit, sitrik asit)
Enzimler
Enzimler
Peroksidazlar
Beta-glukan

Şekil 3. Hububat atıklarının değerlendirme teknolojileri ve önerileri (Caldeira et al., 2020’den uyarlanmıştır)
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MODEL BİR GIDA ATIĞI: ÜZÜM POSASI
VE GIDA BİLEŞENİ OLARAK KULLANIM
POTANSİYELİ

Üzüm en yaygın tarımsal
ürünlerdendir (Mildner-Szkudlarz et
al., 2012). Üzüm işleme atıklarının
(özellikle kabuk, çekirdek ve sap)
çevreye deşarj edilmesi, toprak
asitliğinde artış, fito-toksisite, metan
gazı üretimi gibi çevre sorunlarına
yol açabilir (Iora et al., 2014; Maner
et al., 2017; Lavelli et al., 2017).
Endüstriyel üzüm atıkları dünya genelinde üzüm
posası formunda hayvan yemi veya kompost
olarak kullanılmak üzere herhangi bir işlem
yapılmadan deşarj edilmektedir (Beres et al.,
2019; Deamici et al., 2016).
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Meyve ve sebze işleme sonucunda özellikle posa
formunda ve hammaddenin %10-35 oranında
olmak üzere atık açığa çıkmaktadır. Ayrıca,
meyve atıklarında genel olarak yüksek su
içeriğine sahip olması nedeni ile mikrobiyolojik
bozulmalar ile karşılaşmak mümkün olup,
depolama uygulanması zordur. Yüksek nem
içeriği nedeni ile posalar hızlıca mikrobiyolojik
gelişimine maruz kalabilirler. Bu nedenle
uygunsuz depolama ve hemen işleme tabii
tutulmaları riskler içermektedir (Majerska et al.
2019; Lavelli et al., 2017). Dolayısı ile şarap ve
üzüm suyu atıklarına artı değer kazandırılması,
çevre güvenliği ve atık yönetimi açısından
öneme sahiptir (Lavelli et al., 2017).

Üzüm dünyada en yaygın tarımı gerçekleştirilen
meyvelerden birisidir. Press kalıntısı olarak
da tanımlanabilecek üzüm posası, esas olarak
kabuk, sap ve çekirdek atıklarını içermekte
olup, yaklaşık olarak şaraba işlenen üzümün
kütlesinin %20’sini oluşturur (Simitzis and
Deligeordis, 2018; Iora et al., 2014). Kurutulmuş
üzüm posası, yüksek fenolik bileşik, protein ve lif
içeriğine sahip olup, besinsel kaliteyi arttırmak
ve atık değerlendirmek amaçlı gıdaların
bileşiminde kullanılabilir (Deamici et al., 2016,
Iora, et al., 2014). Özellikle üzüm kabuğu diyet
lifleri için ideal bir kaynaktır (Maner et al.,
2017; Majerska et al., 2019). Üzüm posası ham
lif miktarı önceki çalışmalarda %30 düzeyinde
belirlenmiştir (Baumgartel et al., 2007;
Deamici et al., 2006).
Bu düzey çeşit bazlı değişir. Örneğin beyaz üzüm
posasının yüksek diyet lifine sahip olduğu (509
g/kg DM) belirlenmiş olup, çözünmeyen diyet lifi
majör fraksiyondur (464 g/kg DM) (MildnerSzkudlarz et al., 2012). Genel olarak meyve
orijinli diyet lifleri belirli oranlarda polifenol ve
karotenoidler gibi biyoaktif bileşikleri içerdikleri
için tahıl orijinli diyet liflerinden daha besleyici
değere sahiptirler (Mildner-Szkudlarz et al.,
2012). Çözünür diyet lifi kalp hastalığı riskini
düşürür, kan kolesterol, trigliserid ve glukoz
seviyesini azaltır. Çözünmeyen diyet liflerinin ise
kolon üzerinde olumlu etkileri vardır (MildnerSzkudlarz et al., 2012). Ayrıca üzüm posasının
ana fraksiyonu lignindir. Lignin suda çözünür
değildir ve hidrofobik bağlama kapasitesi vardır.
Bu nedenle üzüm posası ilavesi ürünlerde su
aktivitesini düşürebilir (Mildner- Szkudlarz et
al., 2012).
Üzüm polifenollerinin yaklaşık %70’inin şarap
üretimi sonrası üzüm posasında kalması, bu
atık maddenin doğal renklendirici, koruyucu
madde ve antioksidan olarak kullanım olanağı
sağlayabilir (Beres et al., 2019). Beyaz üzüm
posası için toplam fenolik madde miktarını
Mildner- Szkudlarz et al. (2012) 31.22 mg
GAE/g DM, Makris et al. (2007) 34.90 mg
GAE/g DM, Llobera and Canellas (2008)
48.26 mg GAE/g DM olarak belirlenmiştir.

Üzüm kabuğu ise flavonoller, flavanoller,
antosiyaninler ve proantosiyanidinler olmak
üzere fenolikler için potansiyel kaynak olup,
bu bileşenlerin kompozisyon ve düzeyleri, üzüm
tipi, yetiştirme bölgesinin iklimi, şarap üretim
tekniğine bağlıdır (Lavelli et al., 2017; Simitzis
and Deligeordis, 2018; Mildner-Szkudlarz
et al., 2012). Örneğin, Cabarnet sauvignon
posası, yaygın olarak işlenen diğer bazı kırmızı
üzüm posalarına göre (Tanat ve Merlot),
daha yüksek oranda toplam fenolik, flavonoid,
monomerik antosiyanin ve diyet lifi içeriğine
ve düşük antioksidan aktivite sahibidir (Iora et
al., 2014). Özellikle mono-, oligo- ve polimerik
proantosiyanidinler olmak üzere fenolik bileşikler
için önemli kaynaklardır. Proantosiyanidinler,
biyolojik sistemler ile anti-viral anti-bakteriyal,
antioksidan ve enzim-inhibisyonu gibi önemli
etkileşimler gösterebilirler (Cadiz-Gurrea et
al., 2017).
Gıda maddelerinin lif kullanımı ile
zenginleştirilmesi tüketiciler tarafından kabul
görmüş bir yaklaşımdır. Çeşitli çalışmalarda
üzüm posası kullanılarak farklı gıda
maddelerinin içerikleri zenginleştirilmiştir.
Bunlara örnek olarak makarna (San’Atnna et
al., 2014), yoğurt ve salata sosları (Tseng and
Zhao, 2013), fırıncılık ürünleri (Acun and Gul,
2014; Maner et al, 2017; Mildner-Szkudlarz et
al., 2011; Ortega-Heras et al., 2019; Piovesana
et al., 2013), et ürünleri (Garrido et al., 2011;
Ozvural and Vural, 2011; Sanchez-Alonso et
al., 2007) belirtilebilir. Atık değerlendirme,
sürdürülebilir üretim ve daha sağlıklı ve
fonksiyonel ürünlere yönelik talep dikkate
alındığında yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu ifade
edilebilir. Ayrıca, antioksidan, antimikrobiyal
doğal renklendirici, yapısal (texturizing) ajan,
lif ve fenolik madde kaynağı gibi amaçlarla
üzüm posası kullanımı gıda endüstrsinde
artış gösteren bir trenddir (Lavelli et al.,
2017; Simitzis and Deligeordis, 2018). Üzüm
posasından elde edilen ekstraktların bazı
bölge ve ürünlerde kullanımı ile karşılaşmak ile
birlikte, düşük proses maliyeti ve çeşitli amaç ve
alanlarda kullanım potansiyeli dikkate alınarak
yeni ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir
(Beres et al., 2019).
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Üzüm posası kabuk ve çekirdeği gibi
çeşitli atıkların farklı gıda ürünlerinde
değerlendirilmelerine yönelik araştırmalar
gerçekleştirilmiştir. Özellikle şarap atıkları
olmak üzere üzüm posası diyet lifi için önemli
kaynak olup, çeşitli gıda maddelerinde
(ekmek, bisküvi, yoğurt, peynir, sosis, deniz
ürünleri, püre vb) kırmızı ve beyaz üzüm
posalarının geniş aralıklarda kullanımına
dair sonuçlar bulunmaktadır (Ortega-Heras
et al., 2019). Örneğin Maner et al. (2017),
cookies üretiminde buğday ununun farklı
oranlarda (%5, %10, %15, %20) Cabarnet
sauvignon posası ile ikame edilmesinin toplam
antioksidan aktivite ile toplam fenolik madde,
flavonoid ve antosiyanin miktarında artışa
neden olduğunu belirtmişlerdir. Ancak %5
oranında ikame organoleptik özelliklerin
maximum düzeyde beğenisi ile sonuçlanmıştır.
Mildner-Szkudlarz et al. (2012) ise bisküvi
üretiminde buğday ununun %10, %20 ve
%30 düzeylerinde beyaz üzüm posası ile
ikame ederek örneklerin reolojik, fiziksel ve
duyusal özelliklerini incelemişlerdir. Bir başka
araştırmada buğday ununun üzüm posası ile
ikamesi duyusal kabul edilebilirlikte artışa
neden olmuş, ancak %10’dan fazla kullanım
genel kabuledilebilirliği azaltmıştır (Maner
et al., 2017). Yüksek düzeylerde üzüm posası
kullanımı, bitter tad ve üründe esmerleşme
nedeni ile tüketicilerin olumsuz yaklaşımı ile
sonuçlanabilir. Ortega-Heras et al. (2019)
tam buğday unu ile hazırlanan muffinlerde
unun %10 ve %20 oranlarında beyaz ve kırmızı
üzüm posası ile ikamesini fiziko-kimyasal,
tekstürel ve duyusal özellikler üzerinde etkisi
inceledikleri çalışmada örneklerin sertlik ve
çiğnenebilirlik özelliklerinde artış, esneklik,
bağlılık, resilience ve renk parametrelerinde
ise düşüş belirlenmişlerdir. Bu araştırmacılar
özellikle duyusal değerlendirmeleri dikkate
alarak, daha sağlıklı muffin üretimi için tam
buğday ununun %10 düzeyinde üzüm posası ile
ikame edilmesini önermiştir. Diğer bir çalışmada
da Mildner- Szkudlarz et al. (2012), özellikle
duyusal özellikler üzerindeki etkileri ve sonuçları
dikkate alınarak bisküvi üretiminde buğday
ununun %10 düzeyinde beyaz üzüm posası ile
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ikamesini önermiştir. Ortega-Heras et al. (2019)
tam buğday unu ile hazırlanan muffinlerde unun
%10 ve %20 oranlarında beyaz ve kırmızı üzüm
posası ile ikamesini fiziko-kimyasal, tekstürel ve
duyusal özellikler üzerinde etkisi inceledikleri
çalışmada örneklerin sertlik ve çiğnenebilirlik
özelliklerinde artış, esneklik, bağlılık, gerikazanım ve renk parametrelerinde ise düşüş
belirlenmişlerdir.
Fırıncılık ürünlerinde posa reolojik özellikleri
geliştirebilmektedir (Majerska et al. 2019).
Muffin örneklerinde posa miktarının artışı ile
birlikte üründeki lif miktarının artması sonucu
koheziflik azalmıştır. Bu durum lifin birleştirici
etkisinin TPA analizinde ikinci sıkıştırmada daha
düşük enerji ihtiyacına yol açmasının sonucu
olduğu düşünülmüştür (Ortega-Heras et al.,
2019). Ortega-Heras et al. (2019), kırmızı
ve beyaz üzüm posasının muffin örneklerinde
nem oranında önemli artışa neden olmadığını
belirlemiş ancak Bender et al. (2017), beyaz
üzüm posasının bu gıda maddesinde kullanımının
nem oranı artışı ile sonuçlandığını, bunun
posanın yüksek higroskopiteye sahip olması
ile ilişkilendirilebildiğini bildirmiştir. Üzüm
çekirdeği ununun buğday ununu ikame için farklı
oranlarda kullanımı hamur stabilitesinin ve
jelatinizasyon sıcaklığının artışı ile sonuçlanmış
olup, hamur reolojik özelliklerinin gelişimi
belirlendiği çalışmalar da bulunmaktadır
(Mironeasa et al., 2011). Ancak sakkarozun
üzüm posası ile tamamen ikame edilmesi
reolojik özellikler üzerindeki etkilerden dolayı
zor bir uygulamadır. Kısmi ikame ve yüzey
aktif ajan kullanımının modifikasyonu akış
özelliklerinin kabul edilebilir aralıklara sahip
olmasını sağlayabilir. Bonarius et al. (2014),
Casson plastik viskozite değerinin üzüm posası
kullanımı nedeni ile artış gösterdiğini, bunun
posa partiküllerinin düzensiz şekle sahip olması
veya küçük partiküllerin yüksek orana sahip
olmasının yüksek partikül yüzeyi/hacim oranı ile
sonuçlanması kaynaklı olabileceğini belirtmiştir.

5 KUŞAKTIR ÜRETİLEN TATLAN HELVA
20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

İhracata İlham Veren Kadınlar
Platformu’nun başarılı ve cesur
kadınlarıyla üretime nasıl
başladıklarını, hangi zorluklarla
mücadele ederek nasıl ihracat
yapar hale geldiklerini konuşuyoruz.
Dergimizin değerli konuğu Tatlan
Helva’nın beşinci kuşak bayrağını
taşıyan ve yeni ürünleriyle dikkat
çeken Tatlan Gıda Genel Müdürü
Bahar Yurt.

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde 145 yıllık
lezzetiyle Tatlan Helva’nın 5’inci kuşak temsilcisi
olan Bahar Yurt, 20 yıldır helva sektöründeki
başarısıyla adından bir hayli söz ettiriyor.
Tatlan markasıyla helva lezzetini dünyada
20 ülkeye taşıyan Bahar Yurt, İstanbul
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi olarak
başarısıyla kadın girişimcilere örnek oluyor.
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350’DEN FAZLA ÜRÜNÜ 20 ÜLKEYE

unsurdan geçiyor; biri dedelerimizden gelen

İHRAÇ EDİYORUZ

5 kuşak önceki geleneksel tadı bozmadan

Tatlan Helva’nın 145 yıllık başarı serüveni
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde başladı.
Şirketin Genel Müdürü Bahar Yurt, 350’den
fazla ürün ve helva çeşidini 20 ülkeye ihraç
ediyor. Girişimci ruhu ve başarısıyla Kaz
Dağları’nın nimetlerinden faydalanan Tatlan

hala üretime devam etmemiz. Diğeri ise hem
Wellbeing, ayurveda uzmanı bir eczacı olarak bu
bilgi tecrübeyi inovatif çalışmalarla birleştirerek
Ar-Ge çalışmalarımızı çok büyük ciddiyetle
yürütüyor olmamız, başarıya ulaşmamızdaki
en temel iki unsur” dedi.

Helva Genel Müdürü Bahar Yurt, kısa bir süre
önce Çanakkale bombası ürününün yanı sıra
3 yeni ürün olan Troida, Naturida ve İdagurme
adları altında yağ, çay ve un ürünlerini www.
idaorganic.com sitesinde sundu. Ürün kalitesi
ve çeşitliliği, teknoloji kullanımı, ürün kapasitesi,
satış hacmi, personel sayısıyla sürekli büyüme
sağlayan Tatlan Helva, kalite ve lezzet
değerlerine sadık kalmayı hedefliyor. Gıda
üretim izin belgesi, ISO 9001, BRC, HACCP
Helal, ISO 22000 Kosher Kalite belgeleriyle
yüzde 100 susamdan üretilen doğal, katkısız,
koruyucusuz geleneksel helva ve diğer
ürünleri kalite sözüne sadık kalarak 145 yıllık
sorumlulukla sürdürüyor. 145 yıllık geçmişiyle
Tatlan Helva, ürünlerini Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Japonya, İngiltere, Almanya,
Fransa, Hollanda, Ukrayna, Libya, İsrail ve
Yunanistan’a ihraç ederek Türk tahin ve tahin
helvasını dünyaya tanıtıyor.

5 KUŞAKTIR GELENEKSEL TADI
BOZMADAN ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ
Tatlan Helvasının beşinci kuşağının bayrağını
taşıyan bir aile şirketi olduklarını belirten
Genel Müdür Bahar Yurt, “Dedelerimizden
aldığımız geleneksel lezzeti, bilgi, tecrübe ve
deneyimlerimizle, teknolojiyle birleştirerek
inovatif ürünlerle şu anda Çanakkale’nin
Bayramiç ilçesinde üretim yapmaya devam
ediyoruz. 25 çeşit ürünümüz ve 350’nin
üzerindeki ürün çeşitliliğimizle hem yurt içi
pazarında hem yurt dışı pazarında çalışmalar
yapıyoruz. Bana göre helvanın tadı farkı iki
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ÇİKOLATA SOSU MUTLULUK VERİCİ
Tatlan Helva olarak yakın zamanda Çanakkale
Bombası adı altında yeni bir ürün çıkarmanın
mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yurt,
“Tatlan ailesi olarak tek lokmalık tatlı sağlıklı
atıştırmalıklarla bağışıklığımızı ve çocuk
beslenmesinde bağışıklığı kuvvetlendiren ürünler
yaparak, pasta ve helva ile yaş günlerine farklı
bir bakış açısıyla yeni bir helva oluşturarak,
ayrıca Çanakkale bombası ismi altında çikolata
sosunun mutluluk verici özelliği ve helvanın
bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliğini
birleştirerek çok tatlı helvalar ürettik.

Biz 145 yıldır Tatlan ailesi olarak tahin helvası,

tecrübelerimizle geçmişi unutmadan bugünü

pekmez, reçel üretirken bunların yanında da

kaçırmadan geleceği yakalamaya çalışıyoruz.

İda organik çatısı altında Troyida, Naturida

Bunu da platformdaki tüm kadın girişimcilerimle

ve İdagurme markalarıyla, Kaz Dağları’ndan

paylaşmaya çalışıyorum. Türkiye genelindeki

gelen esintiyle, burada yetişen güzel coğrafi

tüm kadın girişimcileri de platformumuza

ürünlerdeki bitkileriyle, zeytinyağlarıyla ve

katılmaya davet ediyorum. İHBİR çalışmaları

glütensiz unlarla beraber çok güzel bir ürün

ve programlarıyla bizleri motive edip çok güzel

grubu oluşturduk. Çocukluğumdan beri bu

çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte “B2B”

bölgede yetişen ürünlerle bir şeyler yapmak

görüşmeleriyle birebir ticari anlaşmalar yaparak

isterdim. Eczacılığın, wellbeing uzmanlığının

ihracatımızı artırıyoruz. Emeği geçenlere çok

ve İbni Sina reçetelerinin verdiği ilhamla bu

teşekkür ediyorum. Tatlan ve Ida Organic

hedefimize ulaşıyoruz diye düşünüyorum” dedi.

markalarıyla buradaki kadim bilgilerle herkesi
sağlıklı beslenmeye güzel ve mutlu yaşamaya

TÜRKİYE GENELİNDE TÜM KADIN
GİRİŞİMCİLERİ PLATFORMUMUZA

bereketli günlere davet ediyorum.”

DAVET EDİYORUM

İHRACATIMIZ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı

Almanya, Hollanda, Libya, İsrail, Ukrayna,

Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin

İngiltere, Fransa Kazakistan’a şu anda devam

faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yurt,

eden ihracatları olduğunu da sözlerine ekleyen

şunları söyledi: “İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı

Yurt, “Çok başarılı şekilde devam eden

Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin

ihracatımız var ama bu hale gelene kadar

(İHBİR) kadın girişimcileri ihracata teşvik

ben 6 tane dış ticaret eğitimi aldım. Hala da

etmek için başlattığı ‘İhracata İlham Veren

her eğitimden öğrendiğim bir şey olduğunu

Kadınlar Platformu’ programı kapsamında,

düşünüyorum. Ve dış ticaret çalışmalarına

İHBİR üyesi olarak Tatlan Helva’nın beşinci

bir şekilde devam ediyorum. Yeni yaptığımız

kuşak temsilcisi bir kadın girişimci olarak

ürünlerle birlikte yeni geliştirdiğimiz

programa başından beri dâhil olmanın

ürünlerinde özellikle Amerika pazarında çok

onurunu yaşıyorum. İHBİR’in ihracatçılara

yer bulacağını düşünüp kendimizi orada hayal

yol göstermek amacıyla yapmış olduğu bu

ediyorum. Aynı zamanda kadın girişimciliğini

çalışmada aslında hepimiz birbirimizden

artırmak adına İstanbul Ticaret Odası Kadın

çok şey öğrenip birbirimizi güçlendiriyoruz.

Girişimciler Meclisinde, İHBİR’in ‘İhracata

Ayrıca bilgi paylaşımı, iş birlikteliğini artırarak

İlham Veren Kadınlar Platformu’ projesinde ve

motivasyonumuza motivasyon katıyor. İHBİR

EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Okutur,

ihracatla ilgili metni mentor çalışmalarına

İHBİR Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Işılay Reis

gönülden destek vermekten büyük bir mutluluk

Yorgun, İHBİR Şube Müdürümüz Sayın Ayşe

duyuyorum” şeklinde konuştu.

Ekinci ve projede emeği geçen herkese sonsuz
teşekkür ediyorum. Amacımız hep birlikte
kendi alanımızda ihracatımızı artırmak ve ülke
ekonomisine katkıda bulunarak, katma değerli
ürünler üretmektir. Bu çalışmada 5’inci kuşak
Tatlan Helva temsilcisi olarak 145 yıllık bilgi ve
tecrübe birikimimizle ve bugüne gelen ticari
22-23

ATIK EKMEKLER YENİDEN
EKMEK ÜRETİMİNDE
KULLANILABİLİR Mİ?

Fırıncılık atıkları hem tüketim fazlası
veya kalite kusuru taşıyan gıda
olarak tüketime uygun atıkları hem
de kontamine veya hamur atığı gibi
tüketime uygun olmayan atıkları
içermektedir. Bu atıkların geri
kazanımına dair çeşitli araştırmalar
olmakla birlikte öne çıkanlar
arasında biyoetanol ve biyogaz
araştırmaları ile doğrudan hayvan
yemi bileşeni olarak kullanımına dair
olanlar bulunmaktadır.
Fırıncılık ürünleri arasında ülkemizde de
dünyada da en öne çıkan ekmektir. Ekmeğin
gıda, özellikle de hamur bileşeni olarak olarak,
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geri dönüşüme uğratılmasında iki ana husususun
dikkate alınması gerekebilir;
(i) jelatinize nişasta ve denatüre proteinin
hamur kabarma potansiyelini muhtemel
azaltma etkisi,
(ii) Geri dönüşüm sırasında toksin üreten
Bacillus cereus ve ayrıca B. subtilis ve B.
licheniformis gibi ısıl dirençli Bacillus spp.
sporlarının aktivasyonu kaynaklı gıda
güvenliği problemleri. Ancak aynı zamanda
ekmekte daha önce gerçekleşebilen laktik
asit fermantasyonu sonucunda açığa çıkan
ekzopolisakkaritler ise avantaj yaratabilir.
Bu bileşenlerin ekmek tekstürel özelliklerini
iyileştirme ve geliştirme potansiyelleri
bulunmaktadır.

Ekmek geri dönüşüme
tabi tutulduğunda ve yine
fırıncılık ürünlerinde kullanımı
hedeflendiğinde buğday
ununa göre bir fermantasyon
materyali olarak farklılıklar
taşıdığı dikkate alınmalıdır.
Buğday unu ekşi hamurun genel olarak
hammaddesi olup, kendine özgü protein ve
nişasta granülleri ile aktif enzimler içerir.
Ekmek ise fırınlama işlemine tabii
tutulmasından dolayı nişasta jelatinize olur,
enzim inaktivasyonu gerçekleşir, gluten
proteinleri denatürasyona uğrar. Ayrıca
maya metabolizması ve ısı uygulamasından
dolayı yeni bazı bileşikler açığa çıkar.
Helsinki Üniversitesi’nden (Finlandiya)
araştırmacılar bu faktörleri de gözönünde
tutarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında atık
ekmeklerin yeniden taze ekmek üretimi için
kullanılabilme potansiyellerini incelemişlerdir
(Immonen et al., 2020). Bu amaçla atık
ekmekleri fermantasyona uğratarak elde
ettikleri dekstran ve beta-glukanca zenginleşmiş

bulamacı bir fırıncılık hammaddesi olarak
kullanmaya çalışmışlardır. Fermantasyon için
farklı laktik asit bakterileri kullanılmıştır.
Bu fermantasyon sonucunda elde ettikleri
bulamaçta ekzopolisakkarit miktarlarında ve
glukoz düzeyinde artış belirlenmiştir.
Elde edilen bulamaçlar farklı oranlarda (%4.512.5) ekmek üretiminde buğday unu ikame
etmek amaçlı olarak kullanılmıştır. Fermente
atık ekmek bileşiminde açığa çıkan glukozun
ekmek üretiminde mayanın çalışması için
kullanılan şekerin rahatlıkla yerini alabileceğini
belirlemişlerdir. Ayrıca bu fermente atığın
kullanımının, asitlik düzeyine etkisi nedeni ile
ürün hijyenine de katkısı olmuştur. Fermente
atık ekmek bulamaçlarında B. cereus tespit
edilmemiştir. Bu durum fermantasyon
ile pH düzeyinin 4 civarına düşmesiyle
ilişkilendirilmiştir. Özellikle dekstran üreten
Weissella confusa A16 ile gerçekleştirilen
fermantasyon sonrası elde edilen ekmekler iyi
teknolojik özelliklere sahip olmuşlardır.
Dekstran içeren bu ekmeklerde ekmek spesifik
hacmi %12 artmış, ekmek içi yumuşaklığı %37
düşüş göstermiştir. Beta-glukan içerenlerin ise
daha düşük kalite özelliklerine sahip ekmekler
elde edilmesine neden olduğu görülmüştür.
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YUMURTA KABUKLARININ
TARIMDA KULLANIMI

Kabuk atıkları gıda prosesleri ve
tüketimi sırasında kaçınılmaz olarak
açığa çıkan atıklardır. Bu atıklar
genel olarak bitkisel olmakla birlikte
hayvansal olanları da bulunmaktadır.
Hayvansal kabuk atıkları arasında
ise tüketim yaygınlığı ve miktarı esas
alındığında en dikkat çekici olan
yumurta kabuklarıdır.
Evsel atık olarak tanımlanmasının yanı sıra
yumurta işleme ve gıda endüstrisinde açığa
çıkan büyük kütlelerde yumurta kabuğu
atıkları da bulunmaktadır. Bu atıkların önemli
bölümü toprağa gömülerek veya yakılarak
deşarj edilmekte ve dolayısıyla organik kirlilik
kaynaklarından birisi olmaktadır.
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Aslında yumurta kabukları bir atıktan öte
kalsifik (kireçlenmiş) bir yapıya sahip olan,
%96’dan fazla CaCO3 (kalsiyum karbonat)
içeren, ekonomik değere sahip doğal bir
materyal olarak da tanımlanabilir.
Yumurta kabukları kalsiyum karbonatın daha
saf ve termodinamik olarak stabil bir formu
olan mineral kalsit formundaki kalsiyum
karbonatça zengin olup, madencilik ürünü
olan kireçtaşına göre daha saftır. Bu nedenle
yumurta kabuklarının kireçtaşı (kalker) veya
kireç olarak çeşitli amaçlarla kullanımı, döngüsel
ekonomi yaklaşımı ile atık değerlendirme ve
çevre güvenliği için yarar sağlayabilir. Lee ve
arkadaşları (2020), bu yaklaşımla yumurta
kabuğunun toprak düzenleyici olarak kullanım
olanaklarını incelemiş ve buna yönelik proses
geliştirmişlerdir (Lee et al., 2020).

Doğal hava kurutma, kalsifikasyon (800°C) ve
öğütme aşamalarını içeren prosesin
(Şekil 4) uygulanması sonrasında yumurta
kabukları atığı kullanımının olumlu çevresel
etkiler sağlayabileceğini belirten araştırmacılar,
60 g yumurta kabuğu kullanımının 0.187 kg
CO 2 salımına eşdeğer etkisi olabileceğini

vurgulamışlardır. Ancak yaklaşık 800°C’de
gerçekleştirilen kalsifikasyonun enerji
gereksinimi yanı sıra daha yüksek ekonomik
değere sahip ürüne dönüştürmek amacı ile
yürütülecek ileri çalışmaların gerekliliği de
bulunmaktadır.

Şekil 4. Tarımsal kullanım amacı ile yumurta kabuğu atıklarının değerlendirilmesi (Lee et al., 2020’den uyarlanmıştır)
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YERFISTIĞI KABUKLARININ ÇOK
AMAÇLI OLARAK GERİ-DÖNÜŞÜMÜ
Bu yaklaşımın ve konseptin merkezinde iki
unsur yeralmaktadır; atık- ve yan-ürünler ve
biyorafineri sistemleri. Biyorafineri sistemleri
entegre dönüşüm sistemleri olup, ekonomik
değeri düşük veya olmayan atık ve yan ürünlerin
malzeme ve/veya enerjiye dönüşümünde farklı
yöntemlerin kombinasyonlarının kullanımını
temel alır.

Mevcut yenilenemeyen enerji
kaynaklarının azalması ve tükenmeye
başlaması, hem ekonomik hem de
yakıt ihtiyaçları açısından dikkate
alınması gereken bir gerçekliktir.
Bu nedenle, araştırmacılar fosil
yakıtlara alternatif olabilecek
kaynakların belirlenmesine
yoğunlaşmışlardır. Bu alternatif
arayışları içerisinde öne çıkan
kavramlardan birisi ise biyolojik
kütle ekonomi ve teknolojileri çıktısı
olabilecek enerji kaynaklarıdır.
Biyolojik kütle ekonomisi, lignoselülozik biyolojik
kütlelerin biyorafineri teknikleri kullanılarak
daha yüksek ekonomik değere sahip olan
biyoenerji, farklı malzeme türleri ve/veya yeni
kimyasalların sentezlenmesi yaklaşımı olarak
tanımlanabilir.
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Lignoselülozik atıkların ana bileşenleri
selüloz, lignin ve hemiselülozdur. Enerji
ve kimyasal malzemelerin üretimi için
lignoselülozik hammaddelerin kullanımı, bu
hammaddelerin yenilenebilir, düşük maliyetli
ve yüksek miktarlarda temin edilebilir özellikte
olmalarından dolayı yüksek ilgi ve önem
kazanmıştır. Lignoselülozik tarımsal ürünlerdeki
selülozun dönüşümü ile elde edilen selülozik
etanol önemli bir alternatif yakıt kaynağıdır.
Biyoetanol üretimi biyorafineri konseptinin
başlıca örneklerinden biridir.
Atık değerlendirmesi en önemli yaklaşımlardan
birisi de bu değerlendirme ve geri-kazanım
sırasında açığa çıkan diğer malzemelerin/
materyalin, farklı bir kullanım alanında
değerlendirme imkanının olması sonucu
minimum çıktıya ve maksimum faydaya sahip
biyorafineri yöntemleri geliştirilmesidir. İkincil
ürün olarak tanımlayabileceğimiz malzemelerin
çevre güvenliğine katkısı olması halinde, çoklufaydadan da bahsetmek mümkün olabilir. Çevre
güvenliğinin en önemli unsurlarından birisi ise
su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesidir.
Kontamine olmuş su ve su kaynaklarından
kirleticilerin uzaklaştırılmasında ise diyaliz, tersosmoz, foto-katalitik degredasyon ve biyolojik
yöntem gibi farklı teknikler uygulanabilmektedir.
Fiziksel adsorpsiyon ise özellikle endüstriyel
sıvı atıklardaki boya/renklendirici madde gibi
kirleticilerin uzaklaştırılmasında basit, etkin
ve ekonomik bir yöntem olarak belirtilebilir.

Lignin partikülleri negatif yüklüdür, bu nedenle
pozitif yüklü nötral kırmızı, kristal viyole gibi
organik boyaların sıvı ortamda adsoprsiyonunda
kullanılmaları mümkün olabilir.
Dünya yerfıstığı üretiminin yaklaşık 33.6 metrik
milyon ton (MMT) olduğu tahmin edilmektedir.
Yerfıstığı kabuğu ise biyoetanol üretimi için
kullanılabilecek içerdiği yüksek selüloz içeriği
yanı sıra yüksek lignin içeriği nedeni ile
legnoselülozik hammadde olarak değerlendirme
potansiyeline sahip bir atık veya yan ürün olarak
tanımlanabilir.
Etanol en önemli endüstriyel kimyasallardan
olup, dünya üretimi 50 milyar litreden fazla
olmakla birlikte pandemi ve post-pandemi
süreçlerde bu rakamın çok daha yüksek
düzeylere ulaştığı belirtilebilir. Lignoselülozik
biyolojik kütleler ise uğratıldığı sakarifikasyon
prosesine bağlı olarak etanol üretiminde
kullanılabilmektedirler.
Lignin, hidrofobik ve amorf özelliklere sahip
bir fenolik ağ polimeridir. Odunsu yapılardaki
karbonhidrat olmayan kısım olan lignin, ikinci
en önemli yenilenebilir organik kaynaktır.
Ayrıca çeşitli kimyasalların hazırlanmasında en
önemli malzeme kaynaklarından biridir.

Ganguly ve arkadaşları (2020), yerfıstığı
kabuklarından ekstrakte edilen selülozun
biyoetanol üretiminde ve atıksulardaki kristal
viyole boyanın uzaklaştırılmasında kullanım
olanağını belirlemek için yakın tarihli bir
araştırma yürütmüşlerdir (Şekil 5). Bu araştırma
tarımsal bir atık olarak yer fıstığı kabuklarından
iki önemli makromolekül olan lignin ve selüloz
mikrokristallerinin izolasyonuna yoğunlaşmıştır.
Selüloz mikrokristalleri ekstraksiyonunda
sodyum hidroksit kullanımı ve takip eden
sodyum hipoklorit ile ağartma ön-işlemleri
uygulanmıştır. Sonuç olarak atık maddeden
kütlece kuru maddede 0.39 g/g selüloz
ekstrakte edilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen
optimizasyon sonucunda maksimum 3.16 mg/
mL indirgen şeker elde edilmiş, Zymomonas
mobilis ve Saccharomyces cerevisiae kullanımı
sonucunda ise sırasıyla 0.471 g/g ve 0.637 g/g
biyoetanol üretilmiştir. Biyoetanol ekstraksiyonu
sonrasında açığa çıkan Kraft lignin (1.5 mg/
mL) ve selüloz, atık sularda kristal viyole boya
uzaklaştırılması amacı ile adsorbant olarak
kullanılmıştır. Lignin %87.64, selüloz %69.0
oranında boyayı uzaklaştırırken biyoetanol
ekstraksiyonu sonrası elde edilen selülozun
boya uzaklaştırma kapasitesi %98.21 olarak
tespit edilmiştir.

Şekil 5. Yerfıstığı kabuk atıklarının değerlendirilmesi (Ganguly et al. 2020’den uyarlanmıştır)

Bu araştırma sonucu elde edilen veriler ve geliştirilen yöntem, ülkemizin önemli üreticileri arasında
olduğu kabuklu yemişlerin işlenmesi sonrasında açığa çıkan kabuk atıklarının yalnızca katı yakıt olarak
kullanılmayıp hem ekonomik değerlerinin yükseltilmesi hem de çevre güvenliğine katkı sağlaması
amacıyla kullanılabilir.
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DR. AHMET GÖRGÜLÜ’DEN GIDA
ATIKLARI ANALİZİ VE ÜZERİMİZE
DÜŞEN GÖREVLER

Eti Teknoloji ve Ürün Geliştirme Grup
Başkanı Dr. Ahmet Görgülü gıda
atıkları geri dönüşümü ve kullanımı
hakkında değerlendirmelerde
bulunarak, tarımsal sürdürülebilirlik
konusunda İHBİR için önemli
açıklamalarda bulundu.
DÜNYADA GIDALARIN 1,3 MİLYAR TONU
ÇÖPE ATILIYOR
Dünyada her yıl üretilen gıdaların üçte birine
karşılık gelen 1,3 milyar tonunun çöpe gittiğine;
bu atıkların dörtte biri ile dünyadaki açlık
sorununun çözümlenebileceğinin belirtildiğine
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dikkat çeken Eti Teknoloji Ve Ürün Geliştirme
Grup Başkanı Dr. Ahmet Görgülü, Türkiye’de
açıklanan verilere göre de israfın ciddiyetini
İ-Haber okurları için şöyle anlattı:
2019 yılı verilerine göre; Türkiye’de üretilen
49 milyon ton gıdanın 26 milyon tonu israf
ediliyor. En yüksek israfın, 12 milyon ton ve
25 milyar TL değerle meyve ve sebzelerden
geldiği bilinmektedir. Organik atıklardan elde
edilecek doğal gaz çevriminin Türkiye’nin
enerji ihtiyacının yüzde 6’sını karşılayabileceği
hesaplanmaktadır. Diğer yandan günde
5 milyon adet ekmeğin israf edildiğinden yola
çıkılarak, bu israfın yaklaşık 438 bin ton/yıl
ekmeğe ve 467 bin ton/yıl buğdaya karşılık

geldiği hesaplanabilir. Türkiye’de geri kazanım

İklim değişikliği, tüketim artışı ve doğal

konusunda epeyce yol alınması gerekiyor.

afetler nedenli gıda üretiminde dalgalanmalar
ve gıda girdi fiyatlarındaki sürekli artış da

Türkiye tarım ürünlerinde kendi kendine yeten ve

dikkate alındığında; gıda atıklarının sadece

önemli ölçüde ihracat yapan bir ülke. Özellikle

son aşamada bertaraf edilmesinin yeterli

sebze ve meyvelerin üretim fazlaları ile atık ve

olmayacağı, süreç içinde katma değer yaratacak

artıklarının; meyve tozları, meyve-sebze lifleri,

bir forma dönüştürülmesi gerektiği ifade

meyve-sebze konsantreleri vb. uzun raf ömürlü,

edilebilir. Bunu gerçekleştiremeyen ve yüksek

ihraç edilebilir ve yüksek katma değerli ürünlere

atık seviyesinde bulunan firmaların rekabette

dönüştürülmesi mümkün” dedi.

geri kalacakları açıktır. Meyve ve sebze gibi
kısa raf ömürlü, mevsimsel olarak bol ve

GIDA ATIKLARI KATMA DEĞER

ucuz bulunan ürünlerin atık haline gelmeden,

YARATACAK BİR FORMA

yeni yöntem ve teknolojiler kullanılarak

DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

daha uzun ömürlü ve yüksek katma değerli

Gıda endüstrisinde atıklara yönelik stratejilerin

bu tür girdilerin ihraç edilmesi ve tersine

durumunu değerlendiren Dr. Ahmet Görgülü,
atıkların geri kullanımı konusunda şunları
söyledi: “Gıda atıklarını direkt ürünlerde ve
insan tüketiminde kullanılamayan; kimyasal,
mikrobiyolojik ve fiziksel olarak bozulmuş çıktılar
olarak tanımlayabiliriz. Atıkların geri kullanımı
konusu oldukça kritik boyutta olup, teknoloji
olarak yüksek nitelikli çözümler ve yatırımlar
gerektiren bir konu olarak düşünebiliriz.
Atıklar konusunda hem devlet ve hem de yerel
yönetimlerin yoğun gayretleri var. Devlet
tarafında “Sıfır Atık” projesi oldukça önemli ve
farkındalığın daha da geliştirilmesi için iyi bir
proje. “Sıfır Atık” projesi aracılığı ile endüstride
kaynağında sınıflama oldukça önemli kazanımlar
sağladı ve karakterizasyon işlemlerini
kolaylaştırdı. İlk aşamada “Sıfır Atık Belgesi”nin
alınması konusunda devlet tarafından özendirici
girişimlerin olması, ikinci aşamada ise vergi
gibi ilave desteklerin sağlanması süreci daha

ürünlere dönüşmesi mümkün olabilir. Böylece
olarak ithalatlarının da sıfırlanması mümkün
olabilecektir. Bu dönüşümü sağlamak için
endüstriyel gıda girdi üreticileri, bilim kurumları,
sektördeki kullanıcıların da birlikte rol
alacakları Ar-Ge ve yatırım projelerinin
öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir.
Bu konuların öncelikli alan sınıfında
değerlendirilip, devlet destek ve teşviklerinden
pay alması sürecin hızlı ilerlemesine katkı
sağlayabilir. Bütün bu çalışmalara rağmen, geri
kalan artıklar için ikincil geri dönüşüm sistemleri
hayata geçirilebilir. Bunlara örnek; yakıt olarak
kullanma, gübre haline getirme, hayvan yemi
haline getirme, kritik besin ögelerinin izole
edilmesi sayılabilir.

MÜHENDİSLERE VE PROSES
TASARIMCILARINA ÖNEMLİ ROLLER
DÜŞÜYOR

da hızlandırabilir. Gıda sanayisi tarafındaki

Endüstriyel gıda üretimlerinde son ürünün

çabalara bakıldığında atıkların, önemli bir

tasarımı esnasında artık ve atıkların nasıl

maliyet unsuru oluşturması, verim düşüklüğü

geri dönüştürüleceği ana prosesle birlikte

etkisi yaratması ve geri dönüşümü için ilave

düşünülerek, bütünleşik bir proses tasarımı

maliyet gerektirmesi nedenleriyle firmaların

yapılması yolunda değişimin olması gerektiğini

rekabet ortamında varlığını sürdürebilmesi

söyleyen Görgülü, “Burada Mühendislere ve

açısından odaklanmaları gereken önemli

proses tasarımcılarına rol düşmektedir. Her

konularından biri olduğu inancındayız.

zaman öncelik kaynakta azaltma ve hızlı geri
kullanım olmalıdır” dedi.
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Tedarik zincirinin diğer aşamalarında oluşan
atıklar ve piramidin ilk iki aşamasında
geri dönüştürülemeyen artık ve atıkların
ayrıştırılarak uygun koşullarda stoklanmasıayrıştırılması konusunda değerlendirmede
bulunan Görgülü, şunları söyledi: “İlgili çatı
kuruluşların yönlendirici, eğitici ve gerekirse
caydırıcı önlemleri alması gerekmektedir. Bu
aşama sonrasında da gıda atıklarının gübre,
yakıt, kimyasallar gibi alt ürünlere, çevre
etkilerini de gözeten proseslerle dönüştürülmesi
düşünülmelidir. Bu aşamalarda Organize Sanayi
Bölgeleri, Belediyeler, Kalkınma Ajansları
gibi hizmet sağlayan kurumlar etkin rol
almalıdırlar. Böylece, süreç dünyada bu işi en
iyi yapanlar seviyesine ulaştırabilir. İlaveten,
ilgili çatı kuruluşlar bölgedeki üreticilerin artık
ve atıklarını birbirleri arasında nitelikli girdi
olarak kullanılması ve gerekirse ara proseslerin
oluşturulması konusunda danışmanlık ve
aracılık yapabilirler. Eti, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından desteklenen ve tescil
edilmiş “Gıda ve Makine Ar-Ge Merkezleri”ne
sahip bulunmaktadır. Bu merkezler ve 150’den
fazla Ar-Ge personeli ile özgün ürün, yöntem
ve teknoloji geliştirme Ar-Ge projeleri
yürütmektedir. Bu projelerden bazıları Ulusal
ve Uluslararası destekli ve çok paydaşlı olarak
yürütülmektedir. Sektördeki Ar-Ge merkezleri
arasında artık ve atıkların simbiyotik etkilerini
ortaya çıkarma ve nitelikli girdilere dönüştürme
konusunda Ar-Ge projeleri yapmaları da teşvik
edilebilir. Bu yolla bazı gıda prosesleri kıymetli

Şekil 6. Eti’den Ekmek İsrafına Çözüm Önerisi ve ETİMEK
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artıklarının farklı sektörlerde nitelikli girdi
olarak kullanılabilirliğinin önü açılmış olacaktır.”

KARBON SALINIMINI DA GÖZETEREK
PROSESLER TASARLANMALIDIR
Kültürel olarak ekmek ve dolayısı ile tahıllara
saygı gösteren bir toplum olduğumuzu dile
getiren Görgülü, “Kentleşme, yoğun iş yaşamı,
gıda bolluğu ve erişim kolaylıkları gibi
nedenlerle bu kültürel özellik biraz kaybedildi.
İlaveten, geleneksel yöntem ve girdilerdeki
değişim de özellikle ekmek ve türevlerinin
daha kısa sürede bayatlamasına neden oldu.
Geleneksel girdi ve yöntemlerin kullanıldığı
ekmek türlerinde israfın oldukça düşük
seviyelerde olduğu görülmektedir” dedi.
Eti’nin 1978 yılında ekmek israfını sıfırlayacak
bir yöntemi hayata geçirdiğini söyleyen Görgülü
sözlerine şöyle devam etti: “Eti, kızarmış
ekmek türü olan “Etimek” ürününü geliştirmiştir
(Şekil 6). Normal ekmeklerin raf ömrü günler
seviyesinde iken, “Etimek” ürününün raf ömrü
yıl mertebesindedir. Aslında “Etimek” ürünü
geleneksel olarak var olan bir yöntemin
endüstriyelleştirilmiş versiyonu olarak da
düşünülebilir. Pandemi sürecinde bu tür uzun
ömürlü ve ambalajlanmış ürünlerin varlığının
ne kadar önemli olduğu da anlatmış oldu. Eti bu
alanla ilgili yeni ürün ve kapasite yatırımlarını
2020 yılı içinde de sürdürmüştür. 2021-2023
döneminde yeni ürünleriyle de tüketicilerine
hizmet vermeyi sürdürecektir. Yüksek atık ve
artık veren yukarıda sözü edilen gıdalardan,
hali hazırda yüksek bedeller ödenerek ithal
edilen; bitkisel proteinler ve bitkisel liflerin
izole edilmesi öncelikli olarak düşünülebilir.
Karbonhidrat bileşenlerinin de daha yüksek
nitelikli alkol vb. kimyasallara dönüştürülmesi
öncelikli olarak düşünülebilir. Son aşamada
gıda atıklarından izole edilecek yağların yakıt
olarak dönüştürülmesi de düşünülebilir. Bütün
bu yeniden işleme süreçlerini tasarlarken
karbon salınımını da gözeterek prosesler
tasarlanmalıdır.”

Şekil 7. Dünya Gıda Atıkları Dağılımı (IFCO Systems, 2020)

Şekil 7’de gıda atıklarının dünyadaki durumuna
bakıldığında ilk 4 sırada; meyve, sebze ve tahıl
bazlı ürün atıkları yer almaktadır. Türkiye’de
de durumun benzer nitelikte olduğunu ekleyen
Görgülü, “Meyve, sebze ve tahıl bazlı ürün
atıklarının önde geldiğini” söyledi. Bu alanlarda
hasattan tüketime kadar olan tedarik zincirinin
tüm aşamalarındaki atık ve artıkları dikkate
almak gerektiğini ifade eden Görgülü, “Meyve
ve sebzeler çoğunlukla işlenmeden tüketildiği
için, sadece endüstride işleme ve dağıtım
alanlarına odaklanmak sorunu tam çözmek için
yeterli olmaz. Yüksek atıkların hasattan itibaren
tüketime kadar tüm süreç boyunca olduğunu
dikkate almak gerekiyor” diye ekledi.

ARTIKLARIN TEKRAR İŞLENMESİYLE
DAHA NİTELİKLİ GİRDİLER KAZANILIYOR
Re-work çalışmaları ve bu çalışmaları yaparken
dikkat edilmesi gereken hususları değerlendiren
Dr. Ahmet Görgülü konu ile ilgili şu önemli
bilgileri aktardı: “Rework, adı üstünde yeniden
işlenebilir standart dışı ve son ürün üretilirken
ortaya çıkan, prosesin ilgili noktalarında ana
ürüne belli oranlarda karıştırılarak kullanılan
artıklar olarak tanımlanabilir. Bu açıdan
atıklardan farklılaşmaktadır. Artıklar gıda
üretimleri sırasında kullanılan teknoloji ve
proses gereği ortaya çıkan, standart dışı, insan
tüketimi için yeniden işlenerek kullanılabilecek
çıktılar olarak da nitelendirilebilir. Atıkların
insan tüketiminde tekrar kullanımı, besin

ögeleri bazında izole edilmelerini sağlayan,
özel teknolojiler ve yöntemlerle mümkün
olabilmektedir. Artıkların kimyasal,
mikrobiyolojik ve fiziksel özellikleri uygun
olduğu takdirde ana üründe, benzer ürünlerde
veya farklı bir sektörde benzer fonksiyonu
sağlayacak şekilde yeniden değerlendirilebilir.
Artıkların geri kullanımında önemli hususlar,
insan tüketimine uygun olacak nitelikte temiz ve
kirlenmemiş olması, kullanılacak ürün kalitesini
olumsuz etkilememesi ve bitmiş ürün içeriğinin
etiket bilgilerinde beyan edilen girdilerle
uyuşması gerekliliğidir. Gıda sektörü, diğer
sektörlerde olduğu gibi mümkün olduğunca
atık ve artık üretmeme yolunda yoğun çaba
sarf etmektedir. Çünkü gıda girdileri birçok
diğer sektöre göre bitmiş ürün maliyetinde
en yüksek paya sahiptir. Ayrıca; enerji,
işgücü, ambalaj vb. girdilerin ikincil etkileri
nedeniyle ürünlerde tekrar kullanımının ilave
maliyetlere de sebep olduğu aşikardır. Bazı
gıda alanlarında artıkların tekrar işlenmesi
ile hem çevre etkilerini azaltmakta ve hem de
daha nitelikli yeni girdilerin üretilmesi mümkün
olmaktadır. Bunlara iyi örnek peynir suyundan
peynir suyu altı tozu üretimi ve bunun diğer gıda
bileşenlerinde önemli bir besin ve dolgu ögesi
olarak kullanılması ve benzer şekilde; meyve
artıklarından meyve liflerinin üretilmesi ile bu
liflerin değerli fonksiyonel bir gıda girdisi olarak
tekrar kullanımı gösterilebilir.

TEKNOLOJİK TEDBİRLER ALINARAK
PROBLEM BAŞTAN ÇÖZÜLMELİDİR
Farkındalık ve kültür değişimini de sağlayacak
nitelikte çalışmaların yoğunlaştırılmasına
ihtiyaç olduğunun altını çizen Görgülü, “Atıkları
kaynağında önleyecek davranış, anlayış ve
teknolojik değişiklikleri sağlayabilmek çok
önemli. Geri kalan atıkların sınıflanması için
evlere kadar giden temiz, estetik ve fonksiyonel
ayrıştırma sistemleri daha da geliştirilebilir.
Bu konuda iyi uygulama örneği olarak İsveç
referans alınabilir.
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Evsel atıkların sınıflaması konusunda oldukça
geride olduğumuz bilinciyle; yine farkındalık
gelişimi, kısıtlayıcı, teşvik edici tedbirler ve
yeni teknoloji çözümleri kullanılabilir. Atıkların
karakterizasyonu için Şekil 8’deki gibi kabul
görmüş sınıflamalar bulunmaktadır. Öncelikle
kaynakta atık ve artığın önlenmesi için gereken
teknolojik tedbirlerin alınmasının problemin
baştan çözülmesine ve değerin muhafazasına
büyük katkı sağlayacağı görülmektedir.
Piramidin alt basamaklarına gidildikçe atığın
değeri düşmekte, geri dönüşüm zorlaşmakta
ve ilave dönüşüm maliyetlerinin giderek arttığı
görülmektedir. Bu piramide bakıldığında; en
önemli ve zorlayıcı basamağın atık ve artığın
oluştuğu kaynağa düştüğü belirtilebilir.
Bu basamakta proses değişikliklerinin yapılması
ve gerekirse teknoloji seviyesinin değiştirilmesi
ile buna paralel olarak ilave teknoloji
yatırımlarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
En önemlisi, artık ve atıkların geri kazanımında
karbon salınımını da gözeterek çözümlerin
geliştirilmesine dikkat edilmelidir” dedi.

PANDEMİ GIDA İSRAFINI ÖNLEME
KONUSUNDA KALICI ALIŞKANLIKLAR
BIRAKTI
Pandemi döneminde ve sonrasında kalıcı
etkilerin ve değişimlerin, bu süreç içinde
birçok disipline ait bilim insanları ve uzmanlar
tarafından çokça değerlendirildiğini ifade
eden Görgülü konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Bu süreçte daha da etkin olarak uygulamak
zorunda olunan önlemleri de dikkate alarak;
pandemi sonrasında temiz ve hijyenik gıdaya
ulaşımın önemini sürdüreceğini, gıda zincirinde
bir yavaşlama, duraksama veya kesinti
olduğunda ne kadar zorluk çekildiği ve özetle
gıdanın çok dikkatli kullanılması ve israf
edilmemesi gerektiği öğrenildi. Bu öğretinin gıda
israfını önleme ve gıdaların dikkatli kullanımı
konusunda kalıcı bir alışkanlık bırakacağı
düşünülebilir.
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Şekil 8. Gıda ve İçecek Geri Dönüşüm Hiyerarşisi (Woodham, 2016)

Evde kalma ve evde gıda hazırlama, saklama
deneyimlerinin gelişmesi ile birlikte artık
ve atıkların azaltılmasında önemli bir ölçü
alışkanlığı getireceği de söylenebilir. İlaveten,
pandemi sürecinde gıda üretimlerinin
yavaşlaması ve toplam ekonomik koşulların
olumsuzlaşması ile gıda fiyatlarının artışının
da gıdanın daha dikkatli kullanılması gereğini
öğrettiğini düşünüyoruz.”
Pandemi döneminde de gıda üretimi ve
dağıtımını kesintisiz bir şekilde sürdürerek
tüketici ve müşterilerine hizmet etmeye devam
ettiklerini kaydeden Dr. Ahmet Görgülü,
“Üretim süreçlerimizi ilave özel donanımlarla
geliştirirken, inşa ettiğimiz yeni sosyal alanlar
ve en üst seviyede aldığımız hijyen tedbirleriyle
çalışanlarımızın maksimum ölçüde güvenliğini
sağladık” dedi. Görgülü, “Aldığımız tedbirler
ve yaptığımız iyileştirme yatırımları ile
çalışma güvenliğini de risksiz hale getirerek
Eylül 2020’de “TSE Covid-19 Güvenli Üretim
Belgesi”ni almaya hak kazandık. 2021 yılında
da çalışan güvenliği, operasyonel mükemmellik,
ürün güvenliği, kapasite, çevre, enerji ve yeni
ürün yatırımlarına devam ederek, ulusal ve
uluslararası pazarlarda büyüyerek, tüketici
ve müşterilerimize hizmetimizi sürdürmeyi
hedefliyoruz” diye ekledi.

SÖZLEŞMELİ TARIMI TEŞVİK ETMEK İÇİN
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
Sözleşmeli tarımı teşvik etmek, tarımsal
sürdürülebilirlik anlayışımızın en önemli konu
başlıkları arasında yer alıyor diyen Dr. Görgülü,
“Sözleşmeli tarım üreticilerimiz için buğday
tohumu üretiyor ve ekimden hasada kadar
olan üretim sürecinin tamamında çiftçilerimize
ziraat mühendislerimizle teknik destek
sağlıyoruz. Özellikle sözleşmeli yulaf ekiminde
hem Türkiye’de hem de dünyada en büyük
ölçekli yulaf ekicisi konumunda bulunuyoruz.
Çevreyi korumak ve çevreye duyarlı olmak,
faaliyet gösterdiğimiz alandaki kaynakların
verimli kullanımı için öncü ve sürdürülebilir
tarım anlayışına sahip olmayı da gerektiriyor.
Eti Burçak markamız ve WWF-Türkiye iş birliği
ile birlikte 13 yıldır buğday özelinde bir sosyal
sorumluluk projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda
Konya Havzası’nda iklim değişikliğine karşı
çiftçilerimize kapsamlı eğitimler verdik, modern
sulamaya geçerek verimlilikte kayda değer
kazanımlar elde edilmesine katkı sağladık.
Buğday çeşitliliğimize dikkat çekmek amacıyla
Türkiye’nin Buğday Atlası’nı hazırladık.
Türkiye’de ilk defa, siyez buğdayını paketlenmiş
atıştırmalıklar kategorisinde bir bisküvide
kullandık” dedi.

ETİ TÜM FABRİKALARINDA SIFIR ATIK
BELGELERİNİ ALDI
Eti “Sürdürülebilirlik ve Çevreyi Koruma”
kapsamında; 2018 yılında ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemlerini tüm fabrikalarında kurarak
belgelendirdi. Sıfır atık hedefini 2020 yılı
sonunda, atıkların yüzde 99,9’unu geri kazanım
sistemine dahil ederek ve tüm fabrikalarında
“Sıfır Atık” belgelerini aldı.
Atık su değerlerinin çevreye olan etkisini
azaltmak için, kaynağında kirliliği önleme
çalışmaları sonucunda kimyasal gerektirmeyen,
yeşil arıtma tesislerini devreye aldı. Tüm
tesislerinde bu uygulamayı yaygınlaştırmaya

devam ediliyor. Ürünler ile piyasaya verilen
ambalaj malzemelerinin geri toplanmasını
sağlayarak, yaklaşık 242 bin ağacın kesilmesi
engellenmiş oldu. Yine sıfır atık stratejisi
doğrultusunda Eti, tüm tesislerinde israfın
önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması,
atıkların kaynağında kontrol altına alınması
ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri
sonucunda, yaklaşık 49 bin adet ağacın
kesilmesi engelledi. İlaveten, gerçekleştirilen
enerji verimliliği çalışmaları sonucunda,
447 konutun yıllık elektrik ihtiyacı ile 1.024
konutun yıllık doğalgaz ihtiyacı kadar enerjinin
geri kazanılmasını sağladı. Bunların dışında
Eti, 2003 yılından beri Japon JIPM’den (Japan
Institute of Plant Maintenance) danışmanlık
alarak, TPM (Total Productive MaintenanceManagement) metodolojisini tüm fabrikalarında
uygulamaktadır. TPM’in uygulanması ile; sıfır
kayıp, sıfır kaza, sıfır hata, yüksek motivasyon
seviyesine ulaşılması planlanmaktadır. TPM
yaklaşımında, katma değer yaratmayan her
sonuç, “kayıp” olarak tanımlanmaktadır. Ürün
atık ve artıklarını, yeniden işlemeyi ve ürün
kalitesizliklerini sıfır hedefine taşımayı öncelikli
konular arasında değerlendirmektedir. TPM’in
tanımladığı hedeflerin gerçekleştirilmesi
ile, “World Class Manufacturing” (Dünya
Ölçeğinde Üretim) seviyesine ulaşılması ve
bu yolla yapılan işin her alanında dünya
ölçeğinde bu işi en iyi yapanlar arasında yer
alınması hedeflenmektedir. Eti, 5 seviyesi olan
bu gelişim sürecinin 4. Seviyesine ulaşmış ve
dünyada bulunduğu alanda en iyiler arasında
yer almaya hak kazanmıştır. 2023 yılı sonuna
kadar tüm fabrikalarında WCM seviyesine
ulaşmayı planlamaktadır. Eti, 2021-2023
döneminde, tüm operasyonlardaki kayıpları
“Sıfır Kayıp” yaklaşımı ile önemli ölçüde azaltma,
verimliliği WCM seviyesine çıkartma, enerji ve
su tüketiminde yüzde 15 tasarruf, yüzde 50
seviyelerinde yeşil olarak temin edilmekte olan
elektrik enerjisini öz tüketim amaçlı yapılacak
yenilenebilir enerji yatırımları ile yüzde 70
seviyelerine çıkarma gibi önemli hedefleri
gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
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GIDA ATIKLARI VE ENZİMATİK
HİDROLİZ
Öncelikli olarak prosesin yürütülmesini olumsuz
etkileyecek plastik ve metaller gibi safsızlık
unsurları optimum düzeyde uzaklaştırılmalıdır.
İkincisi, organik maddelerin çoğu büyük partikül
boyutlarındaki katı fraksiyon formunda yer
alırlar ve bu halleri ile doğrudan kullanımları
zordur. Üçüncüsü, katı fraksiyondan çok çözünür
indirgen şekerlerin değerli kimyasalların
üretiminde kullanılmaları beklenmektedir.
Bu nedenle ekonomik olarak sürdürülebilir olan
yöntemler ile gıda atıklarının parçalanması ve
sınıflandırılmasına yönelik yöntemler belirlenmeli
ve uygulanmalıdır.

Gıda atıklarının majör kimyasal
bileşenleri nişasta, protein ve
lipidlerdir. Özellikle nişasta pek çok
biyokimyasal ürünün substratı olan
glukozun polimeri olduğu için yaygın
olarak araştırmalarda dikkat çeken
ve öne çıkan gıda atığı bileşenidir.
Bu substratlar kolaylıkla biyodegredasyon
ve yıkıma uğrayabilir ve dolayısıyla çevre
sorunlarına neden olacak deşarj işlemlerine
gerek kalmaz. Geleneksel atık bertaraf
yöntemleri olan toprağa gömme ve yakmaya
göre biyolojik teknolojiler ve biyoteknolojik
yöntemler gıda atıklarının çeşitli ve ekonomik
değere sahip biyokimyasalların üretiminde
kullanımı sonucu değerlendirmek için en etkin
seçenek olarak belirtilebilir. Bununla birlikte
gıda atıklarına uygulanacak bu işlemler
öncesinde çeşitli zorlukların üstesinden
gelinmesi gerekmektedir.
Şubat 2021

Mevcut durumda, gıda atıklarından indirgen
şekerlerin geri-kazanımı işlemi için aralarında
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve enzimatik
hidrolizin bulunduğu çeşitli ön-uygulamalar
gerçekleştirilebilmektedir. Kimyasal uygulamalar
makromoleküllerin kimyasal yapılarının güçlü
asit ve alkali etkileri ile parçalanmasını
esas alır. Yüksek etkinlik ve basit uygulama
yöntemi nedeniyle kimyasal uygulamalar
dikkat çekmektedir. Ancak kimyasal kullanımı
ve kalıntıları yanı sıra hidrolizatların katyon
konsantrasyonundaki önemli artışlar bu
yaklaşımın başlıca dezavantajlarıdır.
Ayrıca reaksiyon yan-ürünü olarak açığa
çıkan kimyasal bileşikler de prosesin ileri
aşamalarında şekerlerden yararlanılmasını
olumsuz etkilerler. Enzimatik hidroliz ise daha
ılımlı prosess koşullarını gerektirmesi ve yüksek
saflıkta ürün elde edilmesine imkan tanıması
nedeni ile önemli avantajlar sağlayabilir.
Genel olarak hidroliz yöntemlerinin seçiminde
beklenti (i) yüksek şeker konsantrasyonu, (ii)
yüksek şeker saflığı, (iii) düşük miktarda yanürün, (iv) düşük maliyetdir.
Enzimatik yöntemle gıda atıklarının ekonomik
değerinin artışı amaçlandığında, kullanılacak
enzimin seçimi büyük önem taşımaktadır.

Enzim seçiminde, atığın biyokimyasal özellikleri
yanı sıra hedeflenen makromoleküllerinin neler
olduğu da esas alınmalıdır. Çeşitli enzimler
arasında nişastayı glukoza parçalamak için
en popüler enzim olarak amilaz belirtilebilir.
Alfa- amilaz nişastanın bileşenleri olan amiloz
ve amilopektinin alfa 1-4 bağlarını rastgele
parçalayarak kısa zincirli dekstrin ve maltoz
elde edilmesini sağlayabilirken, glukoamilaz
alfa- amilazın etkileyemediği amilopektinin
alfa 1-6 bağlarını etkiler. Bu temel örnekten
yola çıkarak, atıkların enzimatik yöntemler
ile değerlendirilmesinde yalnızca bir enzim
değil, farklı enzimlerin kombinasyonlarının
birlikte veya ardışık olarak kullanımı da
göz önünde tutulmalıdır. Yakın tarihli bir
araştırmada Zhang ve arkadaşları da
(2020) alfa-amilaz, glukoamilaz ve bunların
kombinasyonlarının gıda atıklarının hidrolizinde
kullanım olanaklarının belirlenmesini ve proses
koşullarının optimizasyonunu (enzim miktarı,
süre ve sıcaklık) amaçlayan bir araştırma
gerçekleştirmişlerdir. Araştırma temel dayanağı
gıda atıklarının düşük maliyetli glukoz elde
edilmesi için ideal bir kaynak olarak kabul
edilmesidir. Bu çalışmada indirgen şekerin etkin
geri-kazanımı amacı ile plastik materyaller,
kemikler, yüzeysel pişirme yağları, kağıt vb.
materyallerin kaba ayrımı sonrası iki aşamalı
enzimatik hidroliz uygulanmıştır.

HCL: 23.34 ± 0.12 kg;
Su: 23.34 ± 0.12 kg
Ana Gıda Atıkları
1117 ± 29.5 kg

Asit hidrolizi
100 ± 2.3 kg gıda atığı
NaOH: 6.5 ± 0.1 kg;
Su: 29.35 ± 0.3 kg

Ayrıştırılan
Gıda Atığı
1000 ± 34.4 kg

Kloroform
1.0 ± 0.01 kg

Ayırma

Safsızlıklar
55± 15.1 kg

Alkali hidrolizi
1000 ± 2.3 kg gıda atığı

Atık Yağ
62± 27.1 kg

Alfa-Amilaz
27.8 ± 0.2 kg

Birinci Aşama
Gıda atığı: 1000 ± 2.3 kg

İlk aşamada alfa-amilaz ikinci aşamada ise
glukoamilaz kullanılmıştır. Ayrıca enzimatik
uygulamanın etkinliği asidik ve alkali hidroliz
ile de karşılaştırılmıştır (Şekil 9). Araştırma
sonucunda iki aşamalı enzimatik uygulamanın
diğer kimyasal yöntemlere göre çok daha yüksek
verimlilikte ve etkinlikte olduğu belirlenmiş,
bu uygulama için optimum koşullara 150 U/g
alfa-amilaz (pH 5.5, 50°C, 16 saat), 150 U/g
glukoamilaz (pH 4.0, 60°C, 8 saat) kullanımı
ile ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen iki aşamalı
enzimatik hidroliz sonucunda atıklardan
24.2 g/L indirgen şeker elde edilmiştir.
Ayrıca geliştirilen prosess için kütle denkliği
hesaplamaları yanı sıra ekonomik maliyet
değerlendirmesi yapılmış, yöntemin verimlilik
ve karlılığının tatminkar olduğu vurgulanmıştır.
Kimyasal yöntemlerin atık işlemede daha
düşük enerji ve malzeme maliyeti olmasına
rağmen ulaşılan yüksek verimlilik ile enzimatik
uygulamaların daha yüksek karlılığa sahip
olduğu belirlenmiştir (Zhang et al., 2020).
Yüksek kapasiteli uygulamalarda ise atık
toplama ve depolama maliyetleri ile birlikte
yatırım ve işletme maliyetlerinin, sürdürülebilir
atık temini ile atık ayrıştırma giderlerinin
dikkate alınması gerektiğini belirtebiliriz.

NaOH: 8.6 ± 0.1 kg;
Su: 35.83 ± 0.4 kg

Hidrolizat 1
Toplam: 1091.1 ± 1.5 kg
Glukoz: 38.2 ± 0.7 kg
Katı fraksiyon: 302.1 ± 1.1 kg

HCl: 10.84 ± 0.05 kg;
Su: 10.84 ± 0.05 kg

HCl: 3.05 ± 0.05 kg;
Su: 3.05 ± 0.05 kg
Glukoamilaz
5.5 ± 0.12 kg

Hidrolizat 2
Toplam: 1057.5 ± 2.4 kg
Glukoz: 17.4 ± 0.3 kg
Katı fraksiyon: 298.0 ± 1.4 kg
NaOH: 2.8 ± 0.02 kg;
Su: 11.67 ± 0.08 kg

İkinci Aşama
Hidrolize gıda atığı: 1054.9 ± 4.6 kg
Kloroform kalıntısı: 1.0 ± 0.01 kg
Alfa-amilaz: 27.8 ± 0.2 kg

Hidrolizat 3
Toplam: 1054.9 ± 4.6 kg
Glukoz: 174.5 ± 2.7 kg
Katı fraksiyon: 200.2 ± 3.7 kg

Şekil 9. Farklı hidroliz yöntemleri ile gıda atıklarının hidrolizi (Zhang et al., 2020’den uyarlanmıştır)
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TOPLU TÜKETİM YERLERİNDE AÇIĞA
ÇIKAN KATI GIDA ATIKLARININ
KARAKTERİZASYONU VE GERİ
DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ

Organik kalıntı ve atıklar arasında
gıda atıkları su ve toprak için
potansiyel kirletici ve sera gazı
emülsiyonu için kaynak özelliği
taşımaları nedeni ile acil bir
probleme dönüşmüşlerdir. Gıda atık
kaynakları arasında evsel atıklar ile
konaklama ve toplu tüketim tesisleri
kaynaklı atıklar önemli bir orana
sahip olup bu düzey 2018 yılı için
yaklaşık %21’dir.
Toplu tüketim ve konaklama tesislerinde
(restaurantlar, hazır yemek tesisleri ve
hizmetleri, hastaneler, kafeteryalar, oteller
Şubat 2021

gibi) gıda atıkları tüketim fazlası ve atıkları yanı
sıra gıda hazırlama aşamalarında açığa çıkan
atıklar, lojistik ve depolama hata ve sorunu
sonucu gerçekleşenler, kalite ve son kullanım
tarihi problemi olanları kapsamaktadır.
Bu gıda atık türü genel olarak yerel yönetimler
tarafından toplanmakta ve kentsel katı atıkların
%30-60’ını oluşturmaktadır. Eurostat verilerine
göre kentsel katı atıkların %29’u geri-dönüşüme
uğratılmakta, yaklaşık %50’si ise yakılmakta
veya toprağa gömülmektedir. Bu oranların
bölgesel olarak değişim gösterebileceği
dikkate alınırsa, bu gıda atık türüne yönelik
oluşturulacak geri kazanım ve miktar azaltma
çalışmalarının ne kadar önemli olduğu daha
iyi anlaşılabilir. Ancak her ikisi içinde öncelikle
mevcut atıkların doğru analiz edilmesi ve
“tanınması” gerekmektedir.
Gıda atıkları farklı perspektiflerinden analiz
edilebilir. Bunlar arasında karakterizasyon,
değişkenlik ve biyo-stabilite kritik olmaları
nedeni ile öne çıkmaktadır. Gıda atıklarının
karakterizasyonu hem fiziko-kimyasal hem de
biyokimyasal özelliklerin belirlenmesini içerir.
Fizko-kimyasal özelliklerin belirlenmesinde pH,
örnek kokusu, karbon/azot oranı (C/N),
nişasta, şeker, protein, lipid ve lif
konsantrasyonları öne çıkmaktadır.
Sınıflandırmada ve fiziko- kimyasal özelliklerin
belirlenmesinde, gıda atığının miktarının gıda
türüne göre (meyve-sebze, et ürünleri, ekmek
vb) değişim göstermesi dikkate alınır.

Bu verilerin önem taşımasının sadece bertaraf

belirlenmesi gerekmektedir. Her değerlendirme

edilmesi ve kirletici yük ve özellikleri yönünden

yönteminin ilk aşaması kimyasal kompozisyon,

olmayıp aynı zamanda geri-kazanım ve geri-

biyobozunulabilirlik ve istatistiksel değişkenliği

dönüşüm yöntem ve stratejilerinin belirlenmesi

de kapsayan hammmadde karakterizasyonu

içinde hayati niteliktedir.

olmalıdır. Ancak günümüzde gıda atıklarına
yönelik bu amaca uygun belirli uluslararası

Gıda atıklarındaki değişkenlik de büyük önem

standartlar bulunmaktadır.

taşımaktadır. Çünkü bu durum bileşimini ve
uygulanabilecek olan değerlendirme yöntemini
önemli düzeyde etkiler. Gıda atıklarındaki
değişkenlik üzerinde coğrafik orijin, açığa
çıktığı kaynak (restaurant, kafetarya, hastane,
otel vb), mevsim, bölgesel sosyo-ekonomik
faktörler (gelir düzeyi, kültürel ve inanç
değişkenlikleri gibi) yer almaktadır. Biyostabilite
ise bu atıkların fiziksel, kimyasal veya
biyokimyasal dekompozisyonuna karşı direnç
olarak tanımlanabilir. Biyostabilitenin de gıda
değerlendirme prosesinin dizayn edilmesinde
göz önünde tutulması gerekir.
Yakın tarihli bir araştırmada gıda atıklarının
karakterizasyonuna yönelik bir protokol
oluşturmak amaçlı çalışma yürütülmüş ve
bu kapsamda kimyasal özellikler, kaynak
sınıflandırması, istatistiksel değişim analizi ve
biyorafineri prosesleri için hammadde olabilme
potansiyelleri incelenmiştir (Carmona-Cabello
et al., 2020). Bu amaçla araştırmacılar
Cordoba’da (İspanya) yılın iki farklı döneminde
günlük ve haftanın belirli günlerinde değişik
örnekleme takvimlerinde olmak üzere toplam
216 toplu tüketim ve konaklama noktasında
açığa çıkan gıda atıklarını toplamış ve
incelemişlerdir. Çalışmada toplanan atık
örnekleri dört farklı gruba ayrılmıştır; (i)
meyve-sebzeler, (ii) nişastalı gıdalar, (iii) etbalık ve yan ürünleri, (iv) diğerleri (örneğin
süt ürünleri, tatlılar, kemik, kabuk, deri gibi
yenilemeyen ürünler).
Yeşil kimya ve döngüsel ekonominin gelişimi

Gıda atık yönetimi farklı
stratejiler ile yönetilebilir.
Bunlar ise iki ana
yaklaşım kapsamındadır;
önleme ve açığa çıkanları
değerlendirme.
Carmona-Cabello et al. (2020), gıda atıklarının
yüksek düzeyde heterojen kimyasal bileşime
sahip olduklarını, nem oranının %52.1-73.9
arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Yüksek
nem ve su içeriğinin özellikle iki açıdan önemi
bulunmaktadır. Öncelikle yüksek miktardaki
suyun drenaj ile uzaklaşması sırasında önemli
miktarda suda çözünür besin öğesinin de
uzaklaşması söz konusu olabilir ki bu geri
kazanım için olumsuz bir durumdur. Ancak
doğrudan işleme söz konusu olur ise yüksek
nem ve su miktarı, hidrolitik prosessler ve
biyodegredasyon için avantajlı bir ortam
sağlayabilir. Araştırmada ayrıca gıda atıkları
organik fraksiyonlarının kolay biyodegrade
olabilir (proteinler, lipidler, basit şekerler ve
nişasta) ve zor biyodegrade olabilir (lignin,
selüloz ve hemiselüloz gibi lignoselülozik içerik)
şeklinde de sınıflandırılarak incelenmiştir.
Atık kuru maddesinin majör bileşenleri olarak
basit şekerler, lifler ve nişastayı içeren
karbonhidratlar (%14-20), lipidler (%7.211.8), proteinler (%4.6-11.4) ve külü de içeren
inorganik materyaller (%1.3-2.6) belirlenmiştir.

ile birlikte gıda atıklarının geri kazanımı ve
değerlendirilmesi için çeşitli yöntemlerin
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Gıda atıklarındaki bu karbonhidratlar özellikle
biyoteknoloji alanındaki çeşitli uygulamalar
ile mikroorganizmaların doğal karbon ve
enerji kaynağı olarak kullanıldığı anaerobik
sindirim, biyoetanol üretimi ve lipid üretimi gibi
faaliyetlerde kullanılabilirler. Lipid içeriğinin
yağ asiti profili incelendiğinde ise oleik (%46.5),
linoleik (%14.1), palmitik (%25.9) ve stearik
(%7.9) asit oranları öne çıkmıştır. Atık yağ asiti
profili biyorafineri proseslerinin belirlenmesinde
önem taşır. Örneğin lipidlerin akışkan fazı
biyodizel, katı fazı ise yüksek viskozite nedeni ile
biyo- yağlayıcı üretimi için önem taşımaktadır.
Gıda atıklarının lipid fraksiyonunun yağ asiti
profili doğrudan bu atıkların tipolojisi yani
kırmız et, beyaz et, meyve-sebze vb atıkların
oranları ile ilişkilidir. Bitkisel yağların yoğun
olması halinde, daha akışkan, kırmızı, beyaz
ve balık eti orijinlilerin olması halinde katı bir
yağ fazı ortaya çıkar. Atıkların protein fazı
ise yine biyoteknolojik uygulamaların dizayn
edilmesine yönelik veri sağlayabilir. Bu faz ilgili
uygulamalarda mikroorganizmalar için azot
kaynağı olabilir. Ayrıca bu değerin karbon/azot
(C/N) oranı nedeni ile önemi bulunmaktadır.
C/N değeri, geri kazanım prosesleri için bir
indikatör olarak kabul edilmektedir.

Carmona-Cabello ve
arkadaşları, toplu tüketim
ve konaklama alanlarından
elde ettikleri gıda atıklarının
karakterizasyonu ve
istatistiksel değerlendirmesi
sonrası üç aşamalı bir atıkdeğerlendirme önermişlerdir.
İlk aşamada gıda atığından yağların
ekstraksiyonu ve biyodizel üretimi için
hammadde olarak kullanımı yer almaktadır.
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İkinci prosess ise birinci aşama sonrası biyolojik
malzeme esaslı kimyasal ve polimer üretimi için
atığın fermantasyon ortamında azot ve karbon
kaynağı olarak kullanımı olup, bu aşamanın
belirlenmesinde protein ve nişasta düzeyleri
esas alınmıştır.
Üçüncü ve son aşama ise katı-faz fraksiyonunun
değerlendirmesine yönelik ilk iki aşamada
değerlendirilmeyen lignin, selüloz ve hemiselüloz
değerlendirilmesi amaçlıdır.
Bu aşamaların ekonomik fizibilitelerinin
gerçekleştirilmesi yanı sıra son değerlendirme
aşaması sonrası açığa çıkacak atığın bertaraf
edilme yöntemi ile ilk aşama öncesi uygulanması
gereken ön işlemlerin (örneğin kurutma,
partikül boyutu düzenleme) dikkate alınması
ve incelenmesi gerekir. Benzer çalışmaların her
bölgenin karakteristik özelliklerini belirlemek
amacıyla yürütülmesi, gıda atıklarının
değerlendirilme yöntemlerinin belirlenmesine
katkı sunacaktır.

1940’DAN BERİ
TÜRKİYE’NİN İHRACATINA
ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR
VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

www.ihbir.org.tr

BUĞDAY UNUNUN KISMİ
İKAMESİ İÇİN KAHVE TELVESİ
KULLANILABİLİR Mİ?

Uluslararası Kahve Organizasyonu
verilerine göre yıllık kahve üretimi
9.6 milyar kg seviyesindedir.
Bu üretim ve tüketim sonrası önemli
miktarda kahve çekirdeği zarı ve
kahve telvesi atık ve/veya yan ürün
olarak açığa çıkmaktadır.
Kahve tüketiminin yaygınlaşması ve bunun
özellikle ev-dışı artış göstermesi, kahve üretim
ve işlenmesi yanı sıra tüketim ile de endüstriyel
bir atık özelliği kazanmasıyla sonuçlanmaktadır.
Geleneksel olarak kahve telvesi yenilemeyen
bir materyal olarak tanımlanmaktadır. Ancak
bileşimine bağlı olarak çok sayıda potansiyel
kullanım alanına sahip olması ile dikkat
çekmektedir. Halen değerli bir gıda materyali
olarak kabul edilmemekle birlikte kahve
telvesinin bileşiminde dikkat çekici düzeyde
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polisakkaritler, fenolik bileşikler ve diyet
liflerinin bulunması, gıda endüstrisinde bazı
besin öğeleri ve biyoaktif bileşenler için yenilikçi
bir kaynak veya mekanik özellikle, su bağlama
kapasitesi, jelleşme özellikleri, mikroyapı gibi
özellikleri düzenleyici ve iyileştirici olarak
kullanım imkanlarının önünü açmaktadır.
Bu anlayış ile yakın tarihli bir araştırmada
espresso üretimi sonrası açığa çıkan kahve
telvesinin muffin üretiminde buğday ununun
farklı oranlarda (%15 ve %30) ikame edilmesinin
tekstür, mikroyapı, fenolik bileşik içeriği,
antioksidan aktivite, lif düzeyi ve duyusal
özellikler üzerindeki etkileri incelenmiştir
(Severini et al., 2020). Yapılan denemeler
sonucunda telve kullanımının muffin hacmini
önemli düzeyde etkilemediği ancak mikroyapıyı
değiştirdiği tespit edilmiştir.

Telve kullanımıyla muffin örneklerinin toplam

Duyusal özellikle açısından ise genel olarak 5

fenolik madde içeriği 2-4 kat artmış olup, ayrıca

üzerinden ortalama 3.5’lik skorla değerlendirilen

lif düzeyi yükselmiş ve önerilen günlük lif tüketim

bu yenilikçi ürün, gerek endüstriyel gerekse de

miktarının %20-40’ını karşılayacak seviyeye

hane içi atık değerlendirmeye yönelik dikkat

ulaşmıştır. Buna bağlı olarak AB mevzuatına

çekici bir örnek olarak sunulabilir.

göre “yüksek lif içerir” şeklinde sağlık beyanının
kullanılabileceği muffin örnekleri elde edilmiştir.

Şekil 10. Farklı hidroliz yöntemleri ile gıda atıklarının hidrolizi (Zhang et al., 2020’den uyarlanmıştır)

Özellikle %30 kahve telvesi içeren muffin
örneklerinde olmak üzere, telve kullanımı
sonucunda muffin porozite özelliklerinin
değiştiği, daha küçük ve homojen büyüklük
ve dağılımında olan boşlukların bulunduğu
belirlenmiştir.
Lif kullanımı ile genellikle daha sert bir hamur
ve sonuç olarak ürün yüksekliğinde düşüş
beklenmektedir. Ancak kahve telvesi lifçe
zengin olmasına rağmen bu olumsuz etki muffin
örneklerinde önemli düzeyde gerçekleşmemiştir.
Ayrıca renk özellikleri önemli farklılaşma
gerçekleşse de tekstürde olumsuz bir değişim
ortaya çıkmamıştır.

Kahve telvesi içeren muffinlerin de antioksidan
aktiviteleri buna bağlı olarak artış göstermiştir.
Ancak bu tür atıkların endüstriyel geri kazanım
proseslerine tabi tutulabilmesi için sürdürülebilir
toplama ve ön-işlem sistemlerinin oluşturulması
önem taşımaktadır. Kahve çekirdeği zarı
kullanım ise bu açıdan daha avantajlı bir yanüründür. Çünkü endüstriyel prosess çıktısı
olarak tanımlanabilir. Yine de bu tür model
çalışmaların gerçekleştirilmesi geri kazanım
ve atık değerlendirme için yeni yaklaşımların
ve fikirlerin gelişimine katkı sunmak yanı sıra
artisan üretimler ile uygulamaya aktarma
olanağı açılarından önem taşımaktadır.

Kahve ve kahve telvesi kafein, polifenoller gibi
antioksidanların yanı sıra özellikle kavurma
işlemi sırasında meydana gelen Maillard
reaksiyonunun ürünlerinden olan melanoidinler
gibi iyi antioksidan maddelerin kaynağı olarak
tanımlanmaktadırlar.
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INTEGRO GIDA YÖNETİM KURULU
BAŞKANI BABÜR GÖKÇEK’TEN
TEMİZ BİR GELECEK VE TARIMDA
DİJİTALLEŞMEYE DAİR
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER DÜŞÜK
MALİYETLİ VE ETKİLİDİR
Biyoteknolojik yöntemlerin geçen yüzyıldan beri
atık değerlendirmede kullanıldığını kaydeden
İntegro Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Babür Gökçek, “Biyoteknolojik
yöntemler, her sektörde yüzde yüz etkili olmasa
da, düşük maliyetli ve etkili yöntemlerdir.
Gelişime açık bir alandır, zaten bu konuda tüm
dünyada çalışmalar yapılıyor” dedi.
Koronavirüs ile dijitalleşme daha stratejik bir
önem kazandı ve çağımızın dinamiklerinin bir
gerekliliği olarak toplumsal ve ekonomik tüm
süreçlerde dijital dönüşüm hız kazandı. Tarımda
dijitalleşme ile ilgili açıklamada bulunan Yönetim
Kurulu Başkanı Babür Gökçek,

Atıkların cinsine göre, genel
ya da faaliyet konusuna özel
uygulamalarının olduğunu belirten
İntegro Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Babür Gökçek, Gıda Atıkları
Geri-Dönüşüm ve Geri-Kullanımı
hakkında İ-Haber dergimize
açıklamalarda bulundu.
Şubat 2021

“Dijitalleşme, çiftçi üretici kesimin kendi içinde
iletişiminin güçlenmesini,
hızlanmasını sağladı ve daha
kolay, daha efektif organize
olabilme kabiliyeti kazandırdı.
İyi ve verimli uygulamalar, ürün fiyatlandırması
konusundaki haberler daha kolay dolaşıma
girer oldu. Henüz batılı ülkelerdeki gibi,
bir işletmeyi (tarlayı) dijital olarak yönetecek
altyapılar ülkemizde mevcut olmamakla birlikte,
yakın gelecekte bu da gündeme gelecektir”
diye ekledi.

Döngüsel ekonomi anlayışının kuruluşların artı
değerlerine katkı sunma potansiyeli hakkında ise
şunları söyledi: “Döngüsel süreç sonunda çıkan
ürünler, ana faaliyet konusuyla ve sektörüyle
birebir ilgili değilse, doğru pazar ve ürün
geliştirme stratejileri uygulanması şartıyla,
en azından yeni bir iş alanı kazanılmış olur.
Ancak ana faaliyet sektörüne hitap eden ürünler
çıkabiliyorsa, ilaveten sinerji de sağlanmış olur.”

KARBON VERGİSİ GİBİ UYGULAMALAR
TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK
Geri-kazanım, geri-kullanım atık ve yan ürün
değerlendirme konularında ulusal ve uluslararası
alandaki öngörülerinden bahseden Gökçek:
‘’AB ülkelerinde hem artan kamuoyu baskısı,
hem de ithal ürünlerde zorunlu hale gelmeye
başlayacak ‘Karbon Vergisi’ gibi uygulamaların,
tüm dünyayı etkileyeceğini söyledi.

YÜZDE YÜZ ÇEVRE DOSTU DÖNGÜSEL
EKONOMİ MODELİ İŞLETİLİYOR
Atık ve yan ürünlerin değerlendirilmesinde iyi
uygulama örneklerinin yol gösterici ve teşvik
edici olduğundan yola çıkarak, bu kapsamda
bünyelerindeki uygulamalarından bahseden
Yönetim Kurulu Başkanı Babür Gökçek;
“İntegro Gıda bünyesindeki Patentli reaksiyonlar
ve ilgili prosesler ile, köken olarak topraktan
gelen ancak farklı sektör ve kullanım alanlarında
çeşitli sınai işlemlerden geçen maddeler, tarım
ve hayvancılık açısından verimli ve katma
değerli ürünlere dönüştürülerek, toprağa geri
döndürülmekte ve yüzde yüz çevre dostu,
mükemmel bir döngüsel ekonomi modeli
işletilmektedir” dedi.
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LİNEER EKONOMİDEN DÖNGÜSEL
EKONOMİYE GEÇİŞ: AB DURUM
DEĞERLENDİRMESİ

Sanayi devriminden bu yana
endüstriyel ekonomide “al, yap
ve bertaraf et” üretim ve tüketim
modeli baskındır. Bir başka ifade
ile ürünler/materyaller hammadde
olarak satın alınmakta, kullanılmakta
ve dönüştürülmekte, bu değişim
sırasında açığa çıkanlar ile
üretilenlerden ekonomik değeri ve
kullanım özelliğini kaybedenler
bertaraf edilmektedir.
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Ancak bu model sonunda geri dönüşü olmayan
bir noktaya ulaşmakta olup, talep edilen
kaynaklar ile arz edilenler arasında dengesizlik
oluşmaktadır. Gerçekteki dengesizlik ise tüketim
hızı ile doğanın kaynakların önemli bir bölümü
için rejenerasyon hızı arasındaki farklılıktan
kaynaklanmaktadır. Bu durum ise yeni çalışma
modellerinin ortaya çıkmasının gerektirmekte
olup, bu modellerde ise 3R aksiyonunun
(Azaltma, Geri Kullanım, Geri Dönüşüm; Reduce,
Reuse, Recycle) esas alınması gerekmektedir.
AB ise buna yönelik politikaların
oluşturulmasında ve uygulamaya alınmasında
öne çıkmaktadır.

Üye ülkelerden “döngüsel ekonomi”ye önem

Genel olarak yüksek gelir seviyesine sahip olan

verilmesi ve model alınması, böylelikle üretim,

ülkelerde daha yüksek miktarda atığın geri

kullanım ve imha süreci yerine dönüşüm ve geri

dönüşüme uğratıldığı belirlenmiştir.

kullanımı esas almayı, kaynakların mümkün
olduğunca geri dönüşümden kazanılması ve

Aynı ülkelerin diğerlerine göre daha yüksek

atıkların optimum düzeyde yeni kaynaklara

üretim kapasiteleri olması da dikkat

dönüştürülmesi teşvik edilmektedir. Bu konseptin

çekicidir. Ayrıca bu ülkeler tüm atık türlerini

anahtar role sahip faktörleri ise kaynak

toplamaya (plastik, kağıt, karton, metal,

verimliliği, sürdürülebilir ekonomik gelişim, çevre

gıda cam) ve geri dönüşüme uğratmaya

koruma ve sosyal gelişmedir. Dolayısıyla da 3R

çalışmaktadır.

modelinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri
olması beklenmektedir.

Gıda atıklarında dikkat çekici bir bulgu ise ençok
gıda atığı üreten ilk 10 ülkeden üçünün (Güney

AB Komisyonu 2019 yılında 28 üye ülkenin lineer

Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya ve Polonya),

ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişinin

diğerlerine göre daha düşük gelir düzeyine

stratejik önem ve önceliğe sahip olduğunu

sahip olanlardan olması ve yüksek gelir grubuna

belirtmiş ve atık yönetiminin öncelikli bir konu

sahip ülkelerin en çok gıda atığı açığa çıkaran

olduğunu vurgulamıştır. Bu amaca yönelik

ilk 10 ülke arasında bulunmamasıdır. Bu yüksek

politikalar oluşturulmaya devam etmekle

gelirli ülkeler diğerlerine göre daha az gıda atığı

birlikte üye ülkelerde farklı düzey ve niteliklerde

ancak daha çok katı atık açığa çıkartmaktadır.

faaliyetler sürdürülmektedir. Bir diğer ifadeyle

Sonuç olarak daha az ekonomik gelişmişliğe

üyeler döngüsel ekonomiye geçişte büyük

sahip olan ülkelerin daha çok gıda atığı

farklılıklara sahiptirler. Marino ve Parios

üretmesi önemli ve dikkat çekici bir bulgudur.

(2020) tüm ülkelerin durumlarını inceledikleri

Ayrıca yüksek gelirli ülkeler genel

ve karşılaştırdıkları çalışmada bunun altını

olarak geri dönüşüm ile elde edilmiş ve

çizmişlerdir. Üye ülkelerden Estonya, Finlandiya,

ikincil hammadde niteliği taşıyan materyalleri

Almanya, İsveç ve Hollanda’nın bu geçişte en

daha fazla kullanmakta ve ticari ürüne

başarılı ve dikkat çekici performansa sahip olan

dönüştürmektedir. Ülkemizde yürütülen atık

ülkeler olduğu belirtilmiştir.

yönetimi ve azaltma çalışmalarının önemi ve
bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen

Bu araştırmada AB ülkelerinin geçiş süreci

tüketici farkındalık çalışmalarının hedeflenen

performansını incelerken özellikle döngüsel

sonuçlara ulaşmakta hayati konuma sahip

ekonomi ile ilgili;

olduğu belirtilebilir.

a. Varlık üretim kapasiteleri,
b. Bu varlıkların satış trendleri ile nasıl bir
korelasyon gösterdiği
c. Patent sayısı
gibi veriler esas alınarak ne miktarda yeni varlık
üretim kapasitesinin belirlendiği esas almışlardır.
Bu amaçla da Eurostat 2019 verileri üye
ülkelerin her biri için incelenmiştir.
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