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Pan Biyoteknoloji Hayvancılık Araştırma Geliştirme Danışmanlık
Sanayi ve Ticaret LİMİTED ŞİRKETİ, 2015 yılında Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim hibesi (100.000 TL
değerinde) ile desteklenerek kurulmuştur. ODTÜ Teknokent Ostim
Merkezi’nde yer alan ofisimizde hizmet vermekteyiz. Hayvancılık
sektöründe geri dönüşüm odaklı ve düşük maliyetli çözümler
üzerinde çalışmakta olan firmamız fast-food restoranlarının atık
patates kızartmalarından hayvan yemi üretmektedir. Üretilen hayvan
yemlerimiz hem kaliteli hem de patatesten üretilmesi dolayısıyla
özellikle sütü sağılan hayvanlarda süt üretimini arttıran bir besin
kaynağı olacaktır. Ülkemizde geri dönüşüm konusunu daha fazla
gündeme getirerek çevre ile dost çözümler üreterek sektöre giriş
yapmamız dolayısıyla siz değerli müşterilerimizin takdirini
kazanmayı amaçlamaktayız.
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Amaç ve Kapsam


Fast food restoranları, müşteri memnuniyeti açısından özel fritözlerinde
kızarttıkları patates kızartmalarını soğumaları nedeni ile 7 dakikadan fazla
tutmamaktadırlar. Böylece 7 dakika içinde satılamayan patates kızartmaları
müşteriye satılmayacak duruma gelmektedir. Bu süreyi geçen patates
kızartmaları ile ilgili olarak kızartma sistemi alarm sistemi aracılığı ile
personeli uyarmakta ve bu patates kızartmaları atık olarak ayrılmaktadır. Bu
atıklar her gün düzenli bir biçimde toplanmakta ve şirket kuralları gereği
miktarları kaydedilmektedir.



Amacımız, bu atıkların toplanıp yağdan arındırılarak posasının hayvan yemi
olarak rasyonda kullanılması ve özütlenen yağların da biyodizel olarak
firmanın lojistiğinde kullanılması ile birlikte %100 geri dönüşüm sağlanmasıdır.

Problemin Boyutu ve Çözüm









Yıllık tahmini atık oranlarına baktığımızda ise karşımıza çıkan
veriler şu şekildedir:
İzmir-Mc Donalds Şube Sayısı= 12, Burger King Şube Sayısı= 41,
KFC Şube Sayısı= 8.
Ankara’da 77 restorandan haftalık 1600 kg atık var. İzmir’de 61
restorandan haftalık ortalama 1280 kg atık çıkacak.
İstanbul-KFC Şube Sayısı= 49, Mc Donalds Şube Sayısı= 72
(Avrupa) + 44 (Anadolu), Burger King Şube Sayısı= 112 (Avrupa) +
53 (Asya).
İstanbul’da toplam 330 restorandan haftalık 7000 kg atık çıkacak.
Aylık 28,000 kg ve yıllık 176,000 kg.
Ankara için yıllık 61,000 kg atık, 40,000 kg hayvan yemi. İzmir için
yıllık 61,000 kg atık, 40,000 kg hayvan yemi.
3 Şehirden yıllık tonaj eldesi 300,000 kg atık. Yem eldesi ise
202,363 kg (%67-70).

Yöntemler



Numune
Adı

Nem

Kuru
Madde

Ham
Protein

Ham
Kül
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Yağ

Ham
Selüloz

Nişasta

Patates-1

13,61

86,39

8,61

2,93

1,64

2,09

71,74

Patates-2

8,7

91,3

7,69

2,64

1,1

2,10

78,26

Patates-3

35

65

6,32

2,62

13,26

1,65

82,61

Tablo.1. Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.’ye gönderilen numunelerin (patates1: atık patates
kızartması, patates2: kloroform kullanılmış atık patates kızartması, patates3: n-hekzan kullanılmış atık
patates kızartması) hayvan yemi olarak kullanımının uygunluk testleri sonucu elde edilen veriler.
Tabloya göre patates2 yem için %10’un altında olması gereken nem oranına ve diğer oranlara uygunluk
göstermektedir.
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2

3

Kloroform

n-Hekzan

Geri Dönüşüm Makinası
ÖZELLİKLER
Kapasite:
50kg/gün
(2 döngü/gün)
Voltaj :
200v~240v, 3p,
3w; 380v~415v,
3p, 4w
Boyutlar :
Uzunluk :
105cm, Genişlik :
75 cm, Yükseklik :
121,3 cm
Ağırlık : 400 kg

Gelecek Planları


Şirketin yıllık büyüme oranı %5 olarak görülmektedir ve fiyatlarımızda
uygulayacağımız artışlar da 2015 yılı için %6.1 iken sonraki yıl %6.8 olası
enflasyon artışlarına göre düzenlenecektir. Şirketin ilk yılki geliri
130.000,00 TL olacak olup gideri yaklaşık olarak 120.000,00 TL olacaktır.
Şirketin ikinci yıl geliri yaklaşık olarak 50.000,00 TL olacak olup giderleri de
bu seviyede tutulmaya çalışılacaktır. Şirketin üçüncü yılında gelir hesapları
gider hesaplarını geçecek ve şirket kar elde etmeye başlayacaktır.



Ankara için yıllık 61 tonluk atık patates geri dönüşümünden yaklaşık 41
tonluk hayvan yemi üretilip satışı yapılacaktır ve bunun yanısıra en az 20
ton biyodizel üretimi söz konudur. Piyasada 1kg/TL olan hayvan yemini
şirket bünyesindeki üretim ünitesinde 2 TL'ye 1 kg hayvan yemi artı 1 lt
biyodizel üretimi gerçekleştirerek kar açısından katlayacaktır. Bu şirket
kuruluşundan itibaren ikinci yılın ortalarına doğru kar etmeye başlamış
olacaktır ve yaklaşık olarak üçüncü yılının ilk yarısında başa baş noktasına
ulaşmış olacaktır.



Ortaya konacak olan hayvan yemi ve biyodizel gibi ürünlerin yanı sıra
şirketin vereceği bir Ar-Ge hizmeti söz konusudur. Şirketimiz Türkiye’nin
organik atık değerlendirme konusunda gelişim göstermesine hizmet
edecektir.

TEŞEKKÜRLER…

