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Yen yüzyılın en öneml tartışma konuları soğuk savaş, güç dengeler n n değ şmes , ekonom k kr zler ve
yoksulluk, açlık olmuştur. Ve yen yüzyılda gerçekleşt r lmes gereken temel hedeﬂer n başında yoksulluğun
azaltılması kayıtlara geçm şt r. Uluslararası yoksulluk sınırına göre dünya nüfusunun hala 1/5' günde 2
ABD$'nın altında gel rle yaşamaktadır. İy leşmelere rağmen Asya-Pas ﬁk, Sahra Altı Afr kası ve Lat n
Amer ka-Kara plerde açlık öneml boyuttadır. Aç nüfus sayısı ABD, Kanada ve AB'n n toplam nüfusuna eş tt r.
Dünyada aç nüfusu besleyecek gıda yeterl düzeyde üret lmekted r. Bu gıdaların ad l bölüşümünün olmaması le
b rl kte tüm ülkelerde değ şen nedenlerle ortaya çıkan gıda savurganlığı da önlenmes gereken b r sorundur.
Dünyada her yıl üret len gıdanın1/3'ü (1.3 m lyon ton) çeş tl nedenlerle tarladan çatala kaybolmaktadır.
Kaybolan bu gıda Sahra altı Afr ka'nın yaklaşık 5-6 yıllık toplam gıda üret m ne eşdeğerd r. Sosyo-ekonom k
sınıﬂandırması ne olursa olsun tüm ülkelerde gıda z nc r nde sraf/kayıp yaşanmaktadır. Gel şm ş ülkelerde
tüket c , perakendec düzey nde yaşanan kayıplar gel şmekte olan ülkelerde hasat ve depolamada
yaşanmaktadır. Ve bu ülkeler ç n de farklı çözümler söz konusudur. Gel şm ş ülkelerde tüket c
b l nçlend r lmes ve paydaşların şb rl ğ ; gel şmekte olan ülkelerde üret c n n eğ t m , altyapının
y leşt r lmes , daha y teknoloj kullanımı ç n üret c n n desteklenmes öncel kl d r.
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The Soc al In t at ve on Food Loss and Waste
Abstract
Cold war, changes in the balances of power, economic crises, poverty and hunger have been the most important
discussion topics in the new century. Among those, reducing poverty is become one of the main objectives.
According to the international poverty line of one-ﬁfth of the world's population has a daily income of less than 2
US Dollars. Despite progress, the Asia-Paciﬁc, Sub-Saharan Africa and in Latin America-Caribbean hunger is
still a major problem. The total number of people suﬀering hunger in the World is more than the combined
populations of USA, Canada and the European Union. Enough food is produced worldwide to feed all the people
in the World. However, despite this truth, nearly millions people are suﬀering from chronic hunger today. There
are a wide range of factors that contribute to this problem, but perhaps one of the most signiﬁcant is poor food
distribution and also food waste. It is estimated that one third of all food produced is wasted from farm to fork.
This waste is equivalent to 5 to 6 year of total food production of Sub-saharan Africa. Whatever the socioeconomic classiﬁcation of country, all countries have food loss/waste problem. Large amounts of food is still lost
during the production process in developing countries, however, due to lack of infrastructure and poor
equipment. In developed countries food waste is mostly a big problem at consumption and retail stage. Diﬀerent
solutions are recommended for these countries; in the developed world, they include consumer awareness
raising and stakeholders partnerships. The developing countries' drivers include raising of farmers education,
improve the infrastructure, and supported better technology.
Key words: Food Waste, Food Lost, Soc al In t at ve, Organ c Wastage

1.GİRİŞ
Gıda z nc r n n her aşamasında çeş tl nedenlerle yen leb l r gıdalar kayba uğramakta ya da sraf ed lmekted r. FAO
tahm nler ne göre dünya gıda üret m n n 1/3'ü kayıp ve srafa uğramaktadır k bu m ktar üç m lyar k ş n n beslenmes ne yetecek
düzeyded r ve bunun yıllık mal yet 940 m lyar $'tır (www.fao.org/save-food). Bu sorun son yıllarda ulusal, bölgesel ve
uluslararası platformlarda merak ed len ve önlenmes ç n çaba harcanan açlık, kl m değ ş kl ğ g b konuların arasına g rm şt r.
Önley c çabalarla b rl kte problem tanıtan, gıda kaybının/ srafının b r problem olduğunu ortaya koyan çabalar da g derek
artmaktadır. B rleşm ş M ller n “Sıfır Açlık” kampanyasının beş ana temasından b r de gıda srafını sıfıra nd rmek olarak
bel rlenm şt r. 2010 Tarım Bakanları toplantısında OECD'den gıda srafını azaltıcı önlemler ç n talepte bulunulmuş ve 2011'de
OECD'n n “Yeş l Büyüme Stratej s nde” gıda srafının azaltılması tanımlanmıştır (Bagherzadeh, et al. 2014). 7-8 Mayıs 2015'de
İstanbul'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısında “Sürdürüleb l r Gıda S stemler n n Tes s Kapsamında Gıda İsrafı ve
Kayıpları” ana tema olarak bel rlenm ş ve sonuç b ld rges nde, gıda s stemler n n etk nl ğ n n y leşt r lmes , srafın
azaltılmasında alınacak önlemler ç n ekonom k ve ﬁz ksel olarak gıda srafının bel rlenmes ve etk ler n n ortaya konulması ç n
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ortak anlayışın ben msenmes kararı yer almıştır. Ayrıca, gıda srafı ve kayıplarını tutarlı b ç mde ölçeb lmek ç n
kullanab lecekler ortak b r kavramsal ölçüm çerçeves n değerlend rmes n n faydası değerlend r lm şt r (http://g20.org.tr/g20tar m-bakanlar -toplant s -b ld rges ). UN-FAO gıda atıklarının azaltılması koal syonu kurmuş ve 30 ülke bu koal syona
katılmıştır. Koal syon 2030'a kadar srafın %50 azaltılmasını hedeﬂem şt r (www.fao.org/save-food). Bar lla Gıda ve Beslenme
Merkez tarafından ortaya konulan ve M lano Expo 2015'de mzalanan “M lano Protokolünde” de gıda srafının 2020'ye kadar
%50 azaltılması hedeﬂenm şt r (Bar lla Center, 2016). Fransa'da tarladan çatala tüm gıda z nc r ndek paydaşlar ç n yapılan
“Gıda İsrafına Karşı Ulusal Savaş Anlaşması” le 2025'e kadar gıda srafının yarı yarıya azaltılması hedeﬂenm şt r
(http://www.frenchfood ntheus.org). AB'de gıda srafı le lg l düzenlemeler ç n 2012 yılı Ocak ayında Avrupa Parlamentosunda
gıda srafının 2025 yılında yarıya nd r lmes ç n Avrupa Kom syonunun önlemler alması yönünde karar alınmış ve 2014 yılı
"Avrupa Gıda İsrafına Karşı Aks yon Yılı" lan ed lm şt r (EU, 2014 b). Avusturya'da da 2011'de “ sraf yönet m planı”
açıklanmıştır (Lebersorger and Schne der, 2011). ABD'de ç ftç ler, okullar, hastaneler ve ş rketler n gıda bankaları ve gıda yardım
programı ç n daha çok teşv k ed lmes n sağlayan “A Good Samar tan” yasası kongreden geçm şt r. Bu yasa le yen leb l r henüz
serv s ed lmeyen gıdaların ht yaç duyanlara ulaştırılması le gıda srafının azaltılması amaçlanmıştır (The New York T mes,
2008). Fransa'da parlamento kararı le süpermarketler n hâlâ tüket leb l r durumda olan y yecekler atması yasaklanmıştır.
Yasayla, 400 m2'den büyük süpermarketler n haﬁf deforme olmuş ve hala yen leb l r meyve ve sebzeler , ambalajları hasar almış
“defolu” sayılan veya hâlâ tüket leb leceğ halde son kullanma tar h yaklaştığı ç n atılacak olan ürünler , yardım kuruluşlarıyla
anlaşma mzalayarak bağışlaması zorunlu hale get r lm şt r. Böylece, 2025 yılına kadar gıda srafının %50 oranında azaltılması
hedeﬂenm şt r. Yasada gıda srafının okul müfredatlarına g rmes de aynı zamanda kabul ed lm şt r (https://ga aderg .com).
Fransa'da yürürlüğe g ren bu yasa, yaptırımı en c dd ve sürdürüleb l rl ğ en yüksek uygulama olarak kabul ed leb l r.
Bu çalışmada, gıda savurganlığı olarak tanımlanan kayıp ve srafın gıda z nc r n n hang aşamasında nasıl ortaya çıktığı,
nedenler ve sonuçları değerlend r lm ş, bu çerçevede son yıllarda yürütülen d kkat çek c s v l n s yat f mücadeleler ne yer
ver lm şt r.
2.GIDA SAVURGANLIĞI
Gıda Savurganlığı Ned r?
İnsanların tüket m ç n üret len gıdalar tarladan sofraya ulaşıncaya kadar m ktar ve kal te bakımından kayıp vermekted r.
Bu da gıda srafı ve gıda kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bes n ve ekonom k değer , gıda güven l rl ğ açısından yaşanan kayıplar
olduğu g b yeters z teknoloj , üret m sürec ndek hatalar ve tüket c davranışlarından kaynaklanan kayıplar da yaşanmaktadır.
Gıdaya duyulan ve duyulacak olan ht yacın daha çok ortaya çıkması le gıda kayıpları daha çok önem kazanmaya başlamıştır.
Ancak hala bu kayıpların nasıl tanımlanacağı tartışılmaktadır. Gıda kaybı olarak tanımlamanın yanı sıra sraf, atık tanımı da
kullanılmaktadır. Gıda kaybı gıda srafını da kapsayan b r kavramdır d yenlerle b rl kte, bunun ters n de savunanlar vardır. FAO,
nsan tüket m ç n üret len gıdaların yen leb l r kısmında oluşan bes n değer ve m ktarındak azalmayı kayıp ve sraf olarak
tanımlamaktadır (Bagherzadeh, et al. 2014). Parﬁtt et al, (2010) gıda kaybını, gıda z nc r boyunca üret m, hasat, şleme, dağıtım
sürec nde oluşan bozulma, dökülme le tanımlarken; gıda srafını se, gıda z nc r n n son aşamasında ortaya çıkan perakendec ,
tüket c cephes ndek tüket lmeyen satılmayan ürünler olarak tanımlamaktadır. Hodges et al. (2010), hasat sonrası gıda kaybının
b r parçası olarak perakende ya da tüket c sev yeler nde tüket leb lecek ancak herhang b r nedenle tüket lmeyen gıda srafı
olarak gıda srafının çerçeves n ç zm şlerd r. Buzby and Hyman (2012) gıda kaybını, bes n değer , tadı, reng g b n tel klerdek
kayıp ve ağırlıklarındak azalma olarak tanımlamaktadır. WRI (World Resourse Inst tute) se gıda srafını sadece tüket c
boyutunda yaşanan atıklarla tanımlamaktadır. FUSION (Food Use for Soc al Innovat on by Opt m z ng Waste Prevent on
Strateg es) hazırlanan el k tabında gıda srafı tanımına standart b r yaklaşım get r lm şt r. Gıda kaybı gıda z nc r n n üret m, hasat,
dağıtım ve şleme aşamasında ortaya çıkan değer ve kal te kaybı olarak tanımlanmış; gıda srafı se nsan tüket m ç n uygun
gıdaların bozulma ya da son kullanım tar h n n geçmes ne bağlı olmaksızın atılması olarak tanımlanmıştır (http://www.eufus ons.org). Bu tanımlamalarda da açık b r ﬁk r b rl ğ yoktur. Gıda srafı le gıda kaybı arasındak fark gıda z nc r nde bunun
nasıl oluştuğu le lg l d r. Ancak her ne olursa olsun her k şek lde de gıdaların tüket lememes /tüket lmemes ekonom k,
çevresel ve toplumsal b r kayıp yarattığı ç n genel olarak bu çalışmada savurganlık olarak tanımlanmıştır.
Gıda savurganlığında b r d ğer tartışma se yen leb l r/yen lemez gıda tanımıdır. Gıda srafı nsanların tüket m ç n üret len
ve yen leb l r gıdaların nsan tüket m dışında kullanılması, atılması olarak tanımlanırken yen leb l r gıdanın ne olduğunun
çerçeves de kes n olarak ç z lememekted r. Farklı kültürlerde, nanış ve beslenme alışkanlıklarında gıdaların yen leb l rl ğ n n
sınırları, tanımı da değ şmekted r. Etlerdek yağlar, kem kler ve der , yumurta kabukları, meyve- sebze kabukları (ananas kabuğu,
sert kabuklu meyveler n kabuğu vb.) atılması kaçınılmaz ürünler olarak sıralanab l rken bu ürünler n bazıları yemek alışkanlığı,
kültür ve zamana göre yen leb l r olarak kabul da ed leb lmekted r. Dolayısı le önleneb l r ve önlenemez ürün sınıﬂandırmasında
evrensel b r standart yoktur (Bagherzadeh et al., 2014).
Gıda Savurganlığı Yüksel yor
Orta ve yüksek gel rl ülkelerde tüket me uygun gıdalar öneml düzeyde sraf ed l rken düşük gel rl ülkelerde tüket c srafı
düşük olup üret m sürec nde kayıplar öneml olmaktadır. FAO ver ler ne göre orta ve yüksek gel rl ülkelerde tüket c kaynaklı
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sraf oranı %31-39 arasında ken düşük gel rl ülkelerde % 4-16 arasındadır (FAO, 2013). Kuzey Amer ka ve Avrupa'da 280-300
kg/yıl k ş başına sraf var ken, Afr ka'nın alt sahra bölges nde ve güney/güneydoğu Asya'da k ş başına sraf 120-170 kg/yıldır
(Nahman and Lange, 2013). Afr ka kıtası ve açlık yan yana anılmakta ancak b l nen n aks ne Asya Pas ﬁk ülkeler açlık
stat st kler nde lk sırada yer almaktadır. Türk ye'de Tatlıd l ve arkadaşlarının (2013) tahıllar, kök ve yumru b tk ler, yağlı
tohumlar ve baklag ller, meyve ve sebzeler, et, balık, den z ürünler , süt ve süt ürünler ve yumurta özel nde yaptıkları çalışmada
gıda savurganlığının en yüksek olduğu aşama gıda z nc r n lk halkası olan üret mde bel rlenm şt r. Buna göre, meyve ve sebzede
%20, yağlı tohum ve baklag llerde se %15 kayıp yaşanmaktadır. Hasat sonrası olan gıda srafı olarak kabul ed len kayıplar da
y ne meyve ve sebzede (%33), yağlı tohum ve baklag llerde se (%17) olduğu bel rlenm şt r. En düşük sraf se balık ve den z
ürünler (%2) le yumurtadır (%4). Pekcan ve arkadaşlarının (2006) Ankara'da hanelerde yaptığı çalışmada, 481.7 kcal/gün/hane
ve 215.7 kcal/gün/k ş ortalama günlük gıda srafının olduğu hesaplanmıştır.
Orta ve yüksek gel rl ülkelerde, savurganlık endüstr ve tüket m aşamasındak uygulamalardan kaynaklanmaktadır.
Düşük gel rl ülkelerde gıda savurganlığı ﬁnansal nedenlere bağlıdır; üret m ve şleme sürec nde küçük ve orta ölçekl
şletmeler n hâk m olması üret c ler n uygun g rd ler satın alamaması, yapısal kısıtlar le hasat, depolama, alt yapı, soğuk z nc r,
ambalajlama ve pazarlama süreçler nde kl m koşulları da eklend ğ nde büyük oranlarda savurganlık yaşanmaktadır. Ayrıca,
sosyal ve kültürel koşular da etk l d r. Kadın ve erkekler bu ülkelerde gıda ürünler değer z nc r ç nde farklı rollere sah pt r.
Kadınların tüm üret m sürec nde yer almaları sosyal yaşamlarında b r engel olmakta ve bu zorluklar kadının gel r get r c b r şte
çalışmasını engellerken h zmetlerden ve kaynaklardan yararlanmasını da zorlaştırmaktadır ve bu da üretkenl ğ n , etk nl ğ n
azaltmaktadır ve gıda kaybı da artmaktadır.
Ayrıca mono kültürün geçerl olduğu bölgelerde de arz dalgalanmaları, ürün kal tes nde bozulmalar neden le kayıpların
yaşanması olasıdır.
Her ülkede farklı aşamalarda yoğunlaşsa da L p nsk et al. (2013) yaptığı gıda srafının/kaybının gıda z nc r nde nasıl
ortaya çıktığı le lg l d yagram genel olarak gıda srafının hang ürünlerde ve hang aşamada olduğunu ortaya koymaktadır
(Ç zelge 1). Gel şm ş ülkelerde dağıtım ve pazar le tüket c aşamasında yoğunlaşırken gel şmekte olan ülkelerde üret m ve
dağıtımda ortaya çıkmaktadır. N tek m dünya gıda srafının %56'sı gel şm ş ülkelerde bu aşamada meydana gelmekted r.
Gıda endüstr s n n estet k standartlarda s par şler , satın almada yeters z planlama, son kullanım tar h le lg l b lg
eks kl ğ ve karmaşa gıda savurganlığını artıran nedenlerd r. Bu farklı faktörler ortaya koymak savurganlığı azaltmada
stratej ler n bel rlenmes nde öneml d r (FAO, 2013).
Gıda savurganlığı endüstr düzey nde depolamada hasar gören ve kullanılmayan ürünler önleneb l r savurganlığın ç nde
yer almaktadır. Tüket c düzey nde se b rçok nedenle savurganlık söz konusudur; fazla satın alma, kötü hazırlama, uygunsuz
muhafaza, pors yon fazlalığı vb. olarak sıralanab l r. Tüm bunlara ek olarak, satılması uygun olmayan veya yen lemeyen bazı
gıdaların atılması da kaçınılmazdır. Gıda güven l rl ğ herkes ç n temeld r. Gıda güvenl ğ sürdürüleb l r olarak yeterl , sağlıklı,
er ş leb l rl kt r. Dolayısı le gıda güvenl ğ n n dört olmazından b r de güven l r gıdadır.
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Ç zelge 1. Gıda Z nc r nde İsraf ve Kayıp
Ambalaj ve
Depolama
Üret m

İşleme ve
Paketleme

Dağıtım ve Pazar
Tüket m

İsraf ve Kaybın Tanımı
Ç ftl kte üret m
sürec ve sonrası

Üret m sonrası
ç ftl kte
ambalajlama,
depolama ve
taşıma

Ürünler n şleme
sürec ve /veya
paketleme

Toptancı,
perakendec vd.
dağıtım ağı

Hane, restoran,
kafeterya ya da
şyer g b toplu
tüket m yerler

Toplama ve
harmanlamada
yaralanan meyveler

Zararlıların ürünü
yemes

Hastalık ve
zararlılar
neden yle
bozulan ürünler
Taşıma sırasında
ölen ya da
kes me uygun
olmayan
hayvanlar
Den zden
çıktıktan sonra
bozulan, hasar
gören balık

Kal teye bağlı
olarak yen leb l r
ürünler n
ayıklanması
Satılmadan önce
son kullanım tar h
dolmuş ürünler

Kal teye bağlı olarak
yen leb l r ürünler n
ayıklanması

Kal te standardına
uymadığı ç n
ayıklanan tahıllar

Pastör zasyon ve
şleme sürec nde
bozulan süt, peyn r
vd. süt ürünler
İşlemeye uygun
olmayan, ayıklanan
meyve ve tahıllar
İşleme ya da
kes mde oluşan
ﬁreler

Pazarda bozulan ya
da hasar gören
ürünler

P ş r len fakat
yenmeyen ürünler

Oluşumu

Düşük teknoloj ve
an ﬁyat düşüşler
neden le tarlada
kalan tahıllar
Avlama sırasında
zarar gören balıklar

Satılan ancak
yenmeyen ürünler

Konserve ya da
tütsüleme sürec nde
hasar gören
bozulan balık

Kaynak: L p nsk et al, 2013.

Gıda srafının azaltılması ç n tüm ülkeler, toplumlar ç n tek b r reçete olmamakla b rl kte zlenecek genel adımlar aynıdır.
Gıda srafı ve kaybını en düşük düzeyde tutmak ç n uygulaması kolay ve anlaşılır “gıda kullanım h yerarş s n ”
tanımlanmışlardır (Bagherzadeh et al., 2014).

Kaynak: Bagherzadeh et al., 2014

Şek l 1. Gıda kullanım h yerarş s
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Beşer tüket m ç n üret len gıdaların tamamının nsanlar tarafından kullanılması b r nc l amaçtır. H yerarş 2.adımda gıda
savurganlığını, oluşmadan kaynağında önlemek ve azaltmak ç n alınacak tedb rler bel rlemek ve uygulamak, 3. aşamada
yen leb l r gıdaların yen den farklı reçetelerle hazırlanıp sofraya sunulması, 4. aşama, yen den kullanılamayacak olan atıklardan
hayvan bes n olarak yararlanma olanaklarının gel şt r lmes ve uygulanması, 5. aşamada organ k atıkların gübre, enerj üret m
g b dönüşümlerle endüstr de kullanımı ve son aşamada se canlıların tüket m ç n tehl kel olan gıdaların mhası olarak
sıralanmıştır. P ram d n tavanının gen ş tabanının se dar düzeyde kalması temel amaçtır.
Gıda Savurganlığı le İlg l Çabalar
Küresel, bölgesel ya da ulusal düzeyde başlayan resm çabaların yanı sıra s v l toplum kuruluşlarının ve b reysel olarak
başlayan ancak kısa zamanda küresel boyut kazanan g r ş mler n de olması d kkat çek c ve oldukça umut ver c d r. Son yıllarda
örnekler daha da çok artan bu çabalar b r yen s ç n de lham ver c özell k taşımaktadır.
Tr stram Stuart'ın “ç rk n” gıda olarak tanımlanan ve tedar k z nc r ç nde atılan bu gıdaları kurtarmaya yönel k k ş sel
çabası da lk örneklerden olup İng ltere'n n sınırlarını aşıp dünya genel ne yayılmıştır. Marketlerde atılan meyve ve sebzeler le
domuzların beslenmes nde kullanılması ç n 2009'da başlayan kampanyanın yelpazes günümüzde gen şlem şt r. FeedBack'
kurarak her düzeyde gıda atıklarını sona erd rmek ç n kampanyalara yapmaktadır. Gıda atıklarını küresel olarak ortadan
kaldırmak, hükümetler, uluslararası kuruluşlar, şletmeler, STK'lar ve gönüllülerle b rl kte çalışarak, toplumun gıda srafına
yönel k tutumunu değ şt rmek ç n düzenl faal yetlerde bulunur.45,625 katılımcısı bulunan (http://feedbackglobal.org) bu sosyal
sorumluluk projes n n öneml b leşenler nden b r de The Food Surplus Entrepreneurs (FSE) ağıdır. FSE ağı, gıda srafını önleme
konusunda çalışan g r ş mc lere, yerel yönet mlere destek olmakta ve yürütülecek projelerde şb rl ğ sağlamaktadır. 180
g r ş mc bu ağda yer almaktadır. İlham ver c yen g r ş mc lerle b r araya gelmek, yapılacak uluslararası etk nlerde destek olmak
ve bunları g r ş mc lere duyurmak faal yetler dışında, yerel yönet mlere sıfır gıda srafı (Zero Food Waste C ty) kampayasında
yardımcı olmaktadırlar (http://fsenetwork.org/). Son olarak Mayıs 2017'de Tesco ve Ald 'n n, ç ftl klerde atık olacak yüz b nlerce
karnabaharı satması sağlanmış ve B rleş k Krallık parlamentosuna BM 2030 hedeﬁ olan “ srafın %50 azaltılması” doğrultusunda
ulusal hedeﬂer n bel rlenmes ç n rapor sunulmuş ve gıda srafının ncelenmes stenm şt r (http://feedbackglobal.org).
Food Blessed, Lübnan'da 2012'de kurulmuş yerel b r örgütlenmed r ve sıfır açlık mottosuyla hareket etmekted r. Kar amacı
gütmeyen kuruluşlarla ortak çalışırken, atılan gıdaların öncel kl ht yaç sah pler ne ulaştırarak yen den kullanımı ç n çaba sarf
etmekted rler. Bu çalışmaları b rçok gıda ve gıda dışı sektörlerdek şletmelerden destek alarak yürütmekted r
(http://foodblessed.org).
H nd stan Mumba 'de sokakta yaşayan ve yeters z beslenen çocukların beslenmes ç n çalışan Share My Dabba, Dabba
Wala Vakfı tarafından hayata geç r lm şt r ve yenmeyen öğlen yemekler n n yaklaşık her gün 200 b n çocukla paylaşılmasını
sağlamaktadır (http://www.dandad.org).
Kanada'da 2001 yılında başlayan H dden Harvest uygulaması bugüne kadar yerel paketleme evler nden ve Coachella
Valley'den topladıkları üret m fazlası yed tonu aşan taze ürünü her ay düşük gel rl 50,000 k ş ye dağıtmayı başarmıştır
(http://www.h ddenharvest.org) .
Stop Wast ng Food hareket Dan marka'da gıda srafına karşı büyük b r tüket c hareket d r. 2008 yılında Sal na Jull
tarafından sosyal medya üzer nden başlatılan hareket tüm ülkeye yayılmıştır. Kamunun farkındalığını artırmak ç n faal yetler
yaparken evs zler ya da d ğer yardıma muhtaç k ş ler ç n gıda dağıtımını da organ ze etmekted r. Bu kampanya le Dan marka'da
gıda savurganlığında %25 azalma kayded lm şt r ve AB'de en büyük g r ş m olarak adlandırılmaktadır. Sal na Jull ve ortakları
gıda srafına karşı dünyanın lk uluslararası Th nk Tank' kurma çalışmaları yapmaktadırlar http://www.eu-fus ons.org).
Cropmobster, ABD-Kal forn ya'da üret m aşamasında gıda kayıplarını azaltmak ç n faal yet göstermekted r. Üret m
yer nde kalan ürünler yen den değerlend reb lmek, kaynak ver ml l ğ n artırmak ç n gönüllü topluluklarla ya da kuruluşlarla
çalışmaktadır. Faal yet alanlarında 1 m lyondan fazla pors yonu atılmaktan kurtarmış ve 2 m lyon ABD $'ı aşan ekonom k değer
yaratmışlardır. Sosyal medyadan yararlanarak yerel şletmelerden ve d ğer bağışçılardan anlık uyarılar alarak er ş m hızını da
artırmışlardır (http://sfbay.cropmobster.com).
Inglor ous Fru ts-Vegetables-Fransa'nın 3. büyük market z nc rler olan Intermarche tarafından başlatılmıştır. Üret c ve
tüket c faydası gözet lerek, ç rk n gıda olarak tanımlanan, standart alben ye sah p olmayan, sebze meyveler n nd r ml olarak
satılmasını sağlanmaktadır. Üret c n n satamayacağı standart dışı ürünü satması sağlanırken tüket c n n de daha ucuza alması
sağlanmaktadır. Her yıl bu yolla 300 m lyon ton meyve ve sebzen n atılmasının önlenmes n hedef almışlardır. Intermarche bu
ürünler ayrıca meyve suyu ve çorba olarak da market markası le satarak değerlend rme yoluna g tmekted r. Bu çabaları market n
meyve sebze reyonunda %60, toplam markette se %24 müşter hareketl l ğ nde artış sağlamıştır (http://creat v ty-onl ne.com).
The Sol dar ty Fr dge, İspanya'da küçük b r şeh r olan Galdakao'da N san 2015'de doğan ve gıda srafına karşı başlatılan b r
projed r. Bu proje b r dayanışma buzdolabı olarak tanımlanab l r. Dayanışma buzdolabı le artırılması paylaşma, dayanışma
kültürünün ben msenmes ve sürdürülmes amaçlanmıştır. Sokakta yer alan buzdolabına evlerde ve restoranlarda kalan
y yecekler n, üret m tar h et ketlenm ş olarak bırakılması, ht yaç sah pler n n güvenl şek lde yararlanması hedeﬂenm şt r.
Kurulduğu lk k ayda yaklaşık 250 k logram ürün buzdolabından ht yaç sah pler ne ulaştırılmıştır ve bırakılan ürünler n aynı
günde tüket ld ğ bel rlenm şt r (http://neverasol dar a.org/en/).
Rob n Hood Army- H nd stan ve Pak stan'da restoran ve düğünlerden artan gıdaların yoksul nüfusa ulaşmasını sağlayan b r
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topluluktur. 2014 yılında H nd stan'da altı genc n Delh 'de yaşayan evs zler besleme amacıyla başlayan çabaları 500'ü aşkın
gönüllü le devam etmekted r. Gönüllü restoranlar, evler, perakendec ler bu topluluğa destek olmaktadır. Özell kle düğün
sezonunda yüksek m ktarda y yecek dağıtımını gerçekleşt rmekted rler. Söz konusu dönemde yed m lyonu aşkın düğün
yapılmakta olup sunulan kramların 1/5' çöpe atılmaktadır. Haydarabat'ta sadece dört gönüllü le b r düğünden artan y yeceklerle
970 k ş n n beslenmes sağlanmıştır (www.theguard an.com/global-development-profess onals-network/2015/jun/02/therob n-hood-army-ﬁght ng-food-waste- n- nd a-and-pak stan). H nd stan'da yeters z beslenen nüfus varlığı göz önüne
alındığında bu çabanın toplumsal faydası gıda savurganlığını azaltmada sıralanan ekonom k ve çevre faydalarının üzer ne
çıkmaktadır.
Last M nute Market, (İtalya) 1998'de Bolonya'da başlayan ve İtalya'da yaklaşık 40 yerleş m merkez nde devam eden b r
projed r. Market, üret c ve d ğer perakendec lerde son kullanım tar h yaklaşmış, bertaraf ed lecek, gıda güven l rl ğ nden em n
olunan gıdaların, görünüşler nden dolayı hasat ed lmeyen tarlada bırakılan ürünler n, pazarlanamayan tohumların, toplu tüket m
yerler nde kalan yemekler n, satılmayan k tapların, satılmayan laçların ht yaç sah pler ne yardım kuruluşları vasıtasıyla
ulaştırılmasını sağlamaktadırlar (http://www.lastm nutemarket. t).
Fransa'da genç s yasetç Arash Derambarsh 765.000 destekç ler tarafından mzalanan d lekçe le gıda atıklarına karşı b r
d z önlem çeren yasanın Parlamento'dan geçmes n sağlamış ve bu eylem n AB genel ne yayılması ç n çalışmaktadır.
Süpermarketlerde gün boyunca satılmayan gıdaların (taze meyve-sebze ve raf ömrü kısıtlı gıdalar) kurulan b r dernek yardımı le
yoksul ve evs zler ç n dağıtılmasını sağlamıştır. Süpermarketler n bu uygulamaya katılmaması hal nde 3,750 avro para cezası
ver lmes , toplama, dağıtım ve d ğer tüm süreçler n gönüllüler ve yerel yönet mce yapıldığı bu uygulamada yaklaşık 10 m lyon
k ş ye gıda sağlanacağı tahm n ed lmekted r. 2015 yılında yayınladığı ve prat k uygulamaları anlattığı “Man feste contre le
gasp llage” Atıklara Karşı Man festo le herkes n Fransa'da ve dünyada açlığı azaltmaya yardımcı olab leceğ n , kolekt f
eylemlerle sraf durdurmanın kolay ve öğren leb l r olduğunu, aynı zamanda su ve enerj tasarrufunun da sağlanacağına d kkat
çekm şt r. Bu çabaları le Derambarsh, Wash ngton Post tarafından 2016 yılında Küresel 100 L der arasına seç lm şt r
(https://www.arashderambarsh.com).
The Campus K tchens, ABD'de öğrenc n s yat ﬁyle yürütülen proje, ün vers te ve d ğer katılımcı eğ t m kurumlarından,
yerel manavlar, gıda bankaları, üret c lerden güven l rl ğ olan ve kullanılmayan gıdaları alarak, hazırlayıp bunları düşük gel rl
a lelere gönüllülerce dağıtmaktadır. 2001 yılından t baren yaklaşık 2,8 m lyon pors yon yemek bu yöntemle dağıtılmıştır. Bu
oluşumda farklı büyüklük ve lokal zasyonda bulunana 51 okul yer almaktadır (http://www.campusk tchens.org).
Gıda savurganlığı le yerel, küçük gruplarda ve k ş sel çabalarla yapılan faal yetler g derek yayılmaktadır. Teknoloj n n de
desteğ le farklılaşan uygulamalar da vardır. Akıllı telefonlar aracılığı le yen lmeyen gıdaların paylaşımı ya da bu gıdaların
toplanmasını kolaylaştırıcı telefon uygulamaları da yaygınlaşmaktadır. Bunların dışında gıda atıklarının enerj ye ya da hayvan
yem ne dönüştürülmes n sağlayan sosyal projeler ve g r ş mc l kte mevcuttur. Rust Belt R ders, ABD'de Oh o'da okul, kamu
kurumları ve şletmelerde oluşan organ k atıkları b s kletle toplayarak gübre hal ne get rmes n sağlamaktadırlar
(https://rustbeltr derscompost ng.com/) ve y ne ABD'de Harwest Power tem z enerj üretme m syonu le gıda atıklarını enerj ye
ve gübreye dönüştürerek gıda savurganlığının çevresel etk s n azaltmaya çalışmaktadırlar (http://www.harvestpower.com)
Sosyal medya ve gel şen let ş m araçları da lg l gruplara ulaşmada etk l b r araç olarak kullanılmaktadır. Cal forn ya'lı
Bea Johnson'un 2008'de http://www.zerowastehome.com adlı bloğunda yazılar yazmayla başlayan macerası, eğ t mler,
konferanslarla devam eden b r yön almıştır. TV programları, blok yazarlığı ve k tap yazarlığı da yapan İng l z aşçı Jam e Ol ver,
gıda srafı ve sağlıklı beslenme konusunda b rçok ülkede çalışmaktadır.
Yeş l ün vers te, yeş l otel, yeş l restoran ve yeş l okullar g b kurumlarda b rçok çevre dostu pol t kalar yürütülmekted r.
Bu uygulamalarda karbon ayak z yönet m , tem z enerj ve enerj yönet m , ger dönüşüm hedef alınmakta ve bunun ç nde gıda
savurganlığı da yer almaktadır. Savurganlığın azaltılması yanı sıra var olan organ k atıkların ger dönüşümünü sağlamak da yer
almaktadır. 2015 yılında en y yeş l ün vers te sıralamasına Barselona Autònoma Ün vers tes , Cal forn a Ün vers tes , Nanyang
Teknoloj Ün vers tes , Cork Ün vers tes , Kopenhag Ün vers tes , Kuzey Carol na Ün vers tes , S ngapur Teknoloj Tasarımı
Ün vers tes , Bradford Ün vers tes , Nott ngham Ün vers tes ve Delf Teknoloj Ün vers tes g rm şt r
(http://www.des gncur al.com).
Türk ye'de de örnek çalışmalar da olmasına karşın yaygın değ ld r. En sık rastlananlardan b r de ekmeğ n sraf etme
kampanyasından sonra yapılan bayat ekmek toplama kutularının çeş tl beled yelerce kurulmasıdır.
1963 yılında Mehmet Tekerlek tarafından Gaz antep'te yürütülen Topla Dağıt, D ns n Ağıt adlı yardım kampanyası
dünyadak örnekler n lkler ndend r. Cenaze, düğün g b toplu tüket m yerler nde kalan y yecekler, pastane ve restoranlarda kalan
yemekler ve perakendec ler n bağışladığı y yecekler kend çabasıyla her gün ht yaç sah b a leler ulaştırarak b r yandan düşük
gel rl a leler n yeterl beslenmes ne b r yandan da gıda savurganlığının azalmasına katkı sağlamaktadır (Eren, 2006).
Türk ye İsrafı Önleme Vakfı (TİÖV) tarafından kurulan Gıda Bankacılığı Derneğ d ğer çabalara göre daha yaygın özell k
göstermekted r. İşletmelere, STK ve yerel yönet mlere destekler vermekted r. Türk ye'de net olmamakla b rl kte 50'y aşkın gıda
bankasının olduğu beyan ed lmekted r (Dölekoğlu ve ark., 2014). Gıda Bankacılığı, 27.05.2004 tar h ve 5179 sayılı “Gıdaların
Üret m , Tüket m ve Denetlenmes ne Da r Kanun Hükmünde Kararnamen n Değ şt r lerek Kabulü Hakkında Kanun” da
tanımlanmıştır; Bağışlanan veya üret m fazlası, sağlığa uygun her türlü gıdayı tedar k eden, uygun şartlarda depolayan ve bu
ürünler doğrudan veya değ ş k yardım kuruluşları vasıtasıyla fak rlere ve doğal afetlerden etk lenenlere ulaştıran ve kâr amacı
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gütmeyen dernek ve vakıﬂarın oluşturduğu organ zasyonlardır. Gıda bankacılığı aynı zamanda Gel r Verg s ve KDV Kanununda
da st snalara tab tutularak verg düzenlemeler ç ne alınmıştır (http://www. sraf.org).
Sosyal Market, İstanbul Beyoğlu Beled yes ve gönüllü kuruluşların desteğ yle kurulan vakıf bünyes nde 2012'de
kurulmuş ve bağışçı kurumlardan gelen başta gıda olmak üzere temel ht yaç maddeler n n ht yaç sah pler nce bedels z alış ver ş
yapılan b r market olarak h zmet vermekted r.
Bombalara Karşı Sofralar, İstanbul'da 2014 yılında az sayıda gönüllü le s v l b r n s yat f olarak gıda srafı ve yoksullukla
mücadele, tüket m kültürü ve doğanın tahr batına karşı faal yetler yürütmekted r. Haftada b r gün yen leb l r ancak atılan gıdalar
toplanıp, ayıklanarak hazırlayan gönüllüler sofralarını ht yaç sah pler ve d ğer katılımcılar le paylaşmaktadırlar.
Bu çalışmaların yanı sıra b rçok ülkede gıda kaybının/ srafının boyutları halen b l nmemekte ve ölçümü le lg l yöntemler
de tartışılmaktadır. Küresel düzeyde güven l r prat k ve tutarlı tahm nler yapacak standartlar gel şt rmek ç n World Resources
Inst tute (WRI) tarafından yürütülen ve Consumer Goods Forum, FAO, UNEP, Food Use for Soc al Innovat on by Opt m s ng
Waste Prevent on Strateg es (FUSIONS), World Bus ness Counc l for Sustan able Development ve Waste & Resources Act on
Programme (WRAP) g b b rçok paydaşı olan Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü" (FLW Protokol) öneml b r
oluşum olarak çalışmalar yapmaktadır. Ülkem zde de doğrudan gıda srafını hedef almamakla b rl kte 10. Kalkınma Planında
genel kapsayıcılığı olan srafın azaltılması öncel kl alanlar ç nde yer almıştır. 2013 yılında başlatılan “Ekmeğ n İsraf Etme”
kampanyası başlatılmış ve b rçok yerel yönet m n örnek uygulamalar yapmasına alt yapı hazırlamıştır. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nın 2016 yılı öncel kl Ar-Ge Destekler ç nde “Üret mden tüket me kadar (nakl ye, şleme, depolama
vb.) z nc r n her halkasında gıda srafını/kayıplarını bel rlenmes ve önlenmes ne yönel k çözüm öner ler ” başlığı le yer almıştır.
Y ne bakanlık ve lg l üret c örgütler n n şb rl ğ le kamu spotu uygulamaları le turunçg ller ç n kampanya yapılmıştır.
3.SONUÇ
AIDS, Ebola g b salgın hastalıklardan daha da ölümcül olan açlık dünyanın halen temel sorunu olarak tartışılmakta ve
dünya gıda güvenl ğ n artırmak ç n bölgesel, yerel, ulusal, uluslararası çabalar g derek artmaktadır. Bu çabalardan son yıllarda
d kkat çeken gıda savurganlığına karşı yapılanlardır. Dünya kl m değ ş kl ğ başta olmak üzere b rçok nedenle arz ve ﬁyat
dalgalanmaları le karşı karşıya ken mevcut kaynakların etk n kullanılması şarttır. B r yandan açlıkla mücadele devam ederken
d ğer yandan gıdaların gerek üret m gerekse de tüket m aşamasından çeş tl nedenlerle sraf ed lmes etk nl ğ daha da
azaltmaktadır. Son yıllarda gıda savurganlığı le lg l b lg ler n daha çok yayılması, buna karşı duyarlılığın artması bu
olumsuzlukları düzeltmeye yönel k çabaları da artırmış ve umut ver c olmuştur.
Gıda savurganlığın ortaya çıkardığı sonuçların sadece ekonom k olmaması, toplumsal ve çevresel sonuçlarının da ağırdır
olması toplumun tüm aktörler n lg lend rmekted r. Gıda srafının azaltılması b rçok paydaşın b rl kte hareket le mümkündür.
Hükümetler, özel sektör, ulusal ve yerel örgütler, ün vers teler ve STK'lar kend etk alanlarında öncel k ve amaçlarına göre gıda
savurganlığını farklı yöntemlerle bel rlemes doğru önlemler n alınmasını da sağlayacaktır. Bu olumsuz sonuçlar tamamen
bertaraf ed lemez ancak azaltılab l r. Tarladan sofraya her aşamada azaltıcı önlemler mevcuttur; üret c ler n eğ t m ve
b l nçlend r lmes en öneml ve tekrar ed len b r çözüm öner s d r. Ancak, bu çalışmaların güncel koşullara göre yapılması sadece
üret c n n değ l d ğer çalışanların görev sorumluluklarına göre yapılması gerek r. Ülkem zde en öneml kayıp y yapılamayan
üret m planlamasından kaynaklanmaktadır. Yüksek arz çoğu zaman ürünün tarlada, bahçede kalmasına neden olmaktadır.
Arz z nc r n n gen ş halkasından olan perakendec ler ç n de başarısı denenm ş önlemler söz konusudur. Tüket c ç n
alben s azalmış veya son kullanma tar h yaklaşmış ürünler n nd r ml satılması, satılmayan ve güven l rl ğ devam eden
ürünler n s v l toplum kuruluşları vasıtasıyla ht yaç sah pler ne ulaştırılmasının sağlanması, daha az m ktar ya da gramajda ürün
satışının yapılması, promosyon olarak sunulan 1+1, sepet ürün vb. uygulamaların azaltılması ya da bu promosyonların
kullanılması ç n tüket c ye ht yaç duyduğunda kullanması ç n zaman tanınması olarak sıralanab l r. Restoran veya toplu yemek
h zmet sunan yerlerde de srafın m ktarı özell kle GÜ'lerde yüksek düzeyded r. Bu alanlarda; Tüket c ye ekmek, salata sosu ya da
y yecek m ktarını sormak ve tüket c n n terc hler ne uyma, pors yonları azaltma, kalan yemeğ paket ederek tüket c ye verme,
tabakta yemek bırakan tüket c ye daha yüksek ücret ödetme, özell kle okul yemekhaneler nde srafı azaltmak ç n etk l p ş rme
ve saklama temeller n öğretmek, okul bahçes nde tarımsal üret m örnekler n uygulayarak bu üret m sürec n n zorluğunu
öğretmek ve paylaşmak savurganlığı azaltacaktır. Ancak en öneml görev tüket c lere düşmekted r. Başta GÜ olmak üzere
GOÜ'ler n çoğunda da satın alırken, muhafaza ederken, hazırlarken ve gerek evde gerekse de ev dışında tüket rken sraf
yüksekt r. Küçük davranış değ ş kl kler bu savurganlığı azaltacaktır (https://natgeoeducat onblog.ﬁles.wordpress.com);
pors yonları küçültmek, gıdaların muhafazasında koruyucu kaplar vs. kullanmak, son kullanma tar h le lg l hatırlatıcı
et ketlend rme yapmak, haftada b r gece artan gıdaları yemek, yenmeyen gıdalara k nc b r şans vermek, dondurucuda saklamak
ya da başka şek lde tüket m ç n hazırlamak ve y ne tarımsal üret m sürec n tanımak olarak sıralanab l r.
Karar alıcıların da yapması gereken ödevler vardır. İsraﬂa mücadelede görünür yerlerde toplama şaretler konulab l r,
sraﬂa mücadele günü/haftası bel rleneb l r, tarım ve tur zm eğ t m ver len bölümlerde gıda srafı eğ t m ver leb l r, atık önley c
programlar ç nde gıda srafı ç n de yer ver leb l r, sosyal sorumluluk kapsamında sraf önley c projeler öncel kl alan olarak
bel rleneb l r, son kullanım tar h yer ne terc hen…………. tar h ne kadar tüket lmel d r uyarısının yer alması ç n mevzuatın
uyumlaştırılması yapılab l r.
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Hang gıda gruplarında ve nerede savurganlık yapıyoruz, gıda z nc r n n hang aşamasında savurganlıklar var ve
önleneb l r m , bölgesel farklılıklar var mı soruları Türk ye özel nde maalesef cevapsız kalmaktadır.
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