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“Gıda İsrafı” Sosyal Sorumluluk Projesi

Çıkış Noktası ;
 Bugün 7,6 milyar olan dünya nufusunun 2050 yılında 9,8 milyara ulaşacağı

tahmin ediliyor. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için küresel gıda
üretiminin 2050’ye kadar yüzde 60 oranında artması gerektiği hesaplanıyor. 

 FAO tarafından hazırlanan ve önümüzde duran bu istatiski çalışmanın bizlere
söylediği en açık mesaj «Gıda İsrafının Önlenmesi» gereğidir.

 Dünya genelinde tarımsal kayıplar dahil, çöpe giden ve israf olan gıda miktarı 
yıllık 1,6 milyar ton -- parasal değeri 1,2 trilyon dolar olarak gösterilmektedir.  

 Dünya genelinde meydana gelen Gıda Kayıp ve İsrafın yalnızca dörtte birini
önleyebilsek, bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insanın
beslenmesine yetiyor. 



TÜRKİYE ATIK MİKTARLARI
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YIL ATIK  MİKTARI (Toplanan Çöp)

1995 yılı 17 MİLYON TON

2015 yılı 32 MİLYON TON

2023 yılı öngörü 38 MİLYON TON

İBB Tarafından Toplanan Atıkların Dağılımı 



Ülkemizdeki  Durum ;
 Belediyeler tarafından, 2018 yılı  toplanan atık miktarı 33 milyon tondur. Toplanan atıkların 

14,5 milyon tonunun gıda atıkları olduğu, parasal değerinin 14 milyar dolara tekabül ettiği 
bilinmektedir. 

 Ülkemizin yıllık tarımsal gıda ihracatının ise 18 milyar dolar olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda nerdeyse ihracatımız kadar gıdayı çöpe attığımız ve  israf ettiğimiz 
görülmektedir.

 Gıda kayıp ve israfı küresel bir sorun ve bu nedenle çözümü, ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeyde çaba gerektiriyor.

 Bunu başarmada hem Kamuya, hem STK lara, hemde de özel sektöre görev düşüyor.
 İstanbul Ticaret Borsası olarak, gıda israfının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapabilmek, 

halen yapılan çalışmaların destekçisi olabilmek, konu ile ilgili toplumda farkındalık 
oluşturarak israfın azaltılmasını sağlayabilmek amacı ile Borsamız Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan bir Çalışma Grubu oluşturduk. Söz konusu çalışma grubu nisan 2019 
itibarı ile «gıda israfı Komisyonu» adı altında çalışmalarına başlamış, “Gıda İsrafı Projesini” 
ortaya çıkarılmış ve ekim 2019 tarihi itibarı ile eyleme geçilmiştir. 



GIDA İSRAFININ BOYUTLARINI TAM OLARAK ORTAYA ÇIKARMAK.
GIDA İSRAFINI AZALTMAK
GIDA İSRAF OLMADAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK
GIDA İSRAFI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI İLE HALKIMIZI 

BİLİNÇLENDİRMEK. 
GIDA ÇÖP OLARAK İSRAF OLDUĞUNDA İSE, GERİ DÖNÜŞÜM 

SAYESİNDE EKONOMİYE TEKRAR KAZANDIRMAK.
TARIMSAL ALANDA ÜRÜN KAYBI - LOJİSTİKTE ÜRÜN KAYBI VE 

DEPOLAMA ÜRÜN KAYBI SORUNLARI İLE İLGİLİ- TARIM BAKANLIĞI VE 
FAO İLE BİRLİKTE ORTAK ÇALIŞMA YAPMAK



Proje kapsamında her türlü konuda eksik kalan ve mevcudiyeti bulunmayan, 
kanun ve yasaları tespit ederek çalışma yapmak, ayrıca Gıda İsrafı konusunda 
ilerleme sağlamış ülkelerin ve Avrupa Birliği kaynaklı verilerin derlenip ülkemiz 
için uygulanması muhtemel hususların seçilerek ilgili Bakanlıklara sunulması, 
amaçlanmıştır.

• Komisyonumuz,  Mevzuat ile ilgili - ilk olarak - Sıfır Atık yönetmeliği taslak 
metne görüş hazırlamıştır.

• 2019 mayıs ayında komisyonumuz tarafından ana başlıklar halinde hazırlanan 
görüşlerimiz Sıfır Atık Yönetmeliğinde, olduğu gibi kabul edilerek 12 Temmuz 
2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• Mevzuat ve Yönetmelik çalışmaları 1



Gıda İsrafı Komisyonumuzun mevzuat  - yönetmelik  ve eğitim çalışmalarında yön 
ve görüş vereceği diğer başlıca konular şu şekildedir ;
• Mahalli idarelerin ve vakıfların gıda bankası / aş evi – kurma ve lokal olarak bağış 

yapılmasını kolaylaştırıcı mevzuat çalışmaları.
• Perakende sektörünün, gıda ürünlerini iade etmesini, ortadan kaldıracak 

eğitimlerin ve düzenlemelerin hazırlanması.
• Lokanta / restoran gibi yerinde tüketim mecralarında tabakta kalan porsiyonları 

sahiplerine paket yaparak verilmesi çalışması.
• Yürürlüğe giren Sıfır Atık yönetmeliği çerçevesinde, gıda işletmelerinin gıda 

israfını ortadan kaldırmak amaçlı, mevzuata uyum ve eğitim seminerleri 
düzenleme çalışmaları.

• Gıda atıklarının bir sistem üzerine kayıt edilerek ölçülmesi, istatistik 
çalışmalarının Çevre Bakanlığı tarafından yapılmasına, öncülük edilmesi.

• Diğer Mevzuat ve Yönetmelik çalışmaları 



 Belediyelerin atıkları ayrıştırılmış bir şekilde toplaması için 2015 yılında 
çıkarılan yasanın uygulanması konusunda girişimler yapılacaktır.

 Belediye araçlarının, konteynerlerinin, restoranların projemizi anlatan 
dikkat çekici afiş, broşür vb. hususlar ile donatılması adına gerekli çalışmalar 
yapılacaktır.

 Bu çalışma kapsamında İBB başta olmak üzere belediyeler ile görüşmeler 
programlanmıştır. 

 Yine aynı kapsamda tüketiciye hitaben belediyenin çöp toplama 
araçlarına ve çöp konteynerlarına «gıda israfını son» giydirme görselleri 
planlanmıştır. 

• İl ve ilçe Belediyeler ile çalışma; 2



Perakende noktalarında tüketicinin farkındalığını arttırma çalışmalarına destek 
olmak üzere hedeflenen satış noktalarında, (yerel zincirler, bakkal ve manav) 
mağaza içi bilgilendirici poster çalışmaları ile projemizin desteklenmesi. Bu 
kapsamda İstanbul’da gıda satış noktalarında gıda isafını engellemek ve 
lokantalarda ortaya çıkan gıda israfının aş evi, gıda bankası veya benzeri şekillerde 
çöpe gitmesini engelleyici çabada bulunan kuruluşları kapsayan bir kampanya 
planlanmıştır. Kampanya değerlendirmelerinde 3 ve 6 aylık periyodlar ile en fazla 
katılım sağlayan satış noktalarına plaket ve sertifika verilecektir. 

• Lokanta ve Perakende Noktalarında Yapılacak  Çalışmalar3



Kapsam dahilinde «iyi uygulama» yapan perakende ve yerinde tüketim 
noktaları yapmış oldukları faaliyeti belgeleme sonucunda kendilerine 
• Uygulamanın yapıldığına dair afiş
• Uygulamanın yapıldığına dair vitrin etiketi
• Web sitesinde onurlandırma
• Sosyal medya da duyuru 
• Plaket

(emsal plaket)

Lokanta –Restaurant –Otellerde-hastanelerde ve perakende satış 
noktalarında gıda israfını azaltıcı tedbirler alma veya olası gıda israfının 
sonuçlarını gösterme, tüketiciyi konu hakkında bilgilendirme, arz fazlasını 
ihtiyaç sahiplerine bağış, hibe gibi metodlar ile buluşturmayı teşvik etmek 
amacındayız. 
Hedeflenen sonuçlar: 
• Gıda İsrafına dikkat çekerek farkındalığın yükseltilmesi 
• Yerinde tüketim ve perakende noktalarındaki arz fazlasının azaltılması 
• İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek 



Ülkemizde gıda israfını önlemek ve dolaylı yoldan istihdama katkı sağlamak 
adına öğle ve akşam yemeklerinde açık büfe yerine alakart sistemin 
uygulanmasının sağlanması. Yerel yönetimler ile görüşmeler başlanmış 
olup açık büfe yerine yapılacak servislerin desteklenmesi için emsal karar 
aldırılması sağlanacaktır. 
Söz konusu çalışma için Kaş Belediyesi seçilmiştir.
Kaş Kent Meclisine konu sunulmuş olup kabul edilmiştir. 
Kaş Kent Meclisi konuyu Aralık 2019 içerisinde Belediye Meclisine sunup 
karara bağlayacağını ifade etmiştir.

Söz konusu emsal tavsiye kararı ile hem katma değerli turizm geliri 
sağlanması, açık büfelerdeki kantitatif yerine kalitatif yemek sunulmasının 
desteklenmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, turistlerin lokasyondaki diğer 
küçük esnaflara gelir sağlaması da ilgili konunun diğer getirileri olacaktır.

• Açık Büfe Konsepti4



Gıda İsrafı konusunun Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma doğrultusunda ilk öğrenim olan 4 yıllık eğitimde 
mecburi ders olarak işlenmesi için girişimlerde bulunulması.  Gerekli yönetmeliğin AB standartlarında olduğu gibi 
hazırlanması ve Bakanlığa iletilmesi.

• Milli Eğitim Müfredat Çalışması5



Projemiz kapsamında üniversite öğtrncileri
arasında Gıda İsrafını Engelleme Proje 
Yarışması yapılması kararlaştırılmıştır. 
Kamuoyunda, konuya dikkat çekilmesi, 
bilinirlik ve farkındalık oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

Türkiye'de 2019 yılı itibarıyla 206 üniversite 
vardır. Bunlardan 129'u devlet üniversitesi, 
77'si vakıf üniversitesidir.

Yükseköğretimde eğitim gören öğrenci sayısı 
toplam 1 milyon bin 834'tür. 553 bin 
203 öğrenci devlet üniversitelerinde, 440 bin 
586 öğrenci vakıf üniversitelerinde, 8 bin 
45 öğrenci ise vakıf meslek yüksekokullarında 
eğitim görmektedir.

• Ödüllü Yarışma6



Üniversite öğrencilerinin bireysel veya takım olarak katılabilecekleri ve multi-disipliner yaklaşımı destekleyen 
bu yarışma öğretim görevlilerinden belirlenecek jüri tarafından aşağıdaki esaslar doğrultusunda 
değerlendirilecektir.



Yarışmayı yayınlama ve Duyurma :  Şubat 2020

Başvuruların Kabulü :  Nisan  2020

Son Başvuru Tarihi : Mayıs 2020

Jüri üyeleri belirleme : Mayıs 2020

Ön Eleme : Haziran 2020

Jüri Değerlendirme Süreci : Haziran – Temmuz 2020

Projelerin Dinlenmesi : Temmuz 2020 

Ödül Dağıtımı  : Ağustos 2020 



Projemizin ilerleyen dönemlerinde, Gıda Bankacılığının yaygınlaştırılması adına 
ilgili birimlere, Tarım ve Orman Bakanlığ’na ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bilgi verilerek, ülkemizde Gıda Bankacılığının yaygınlaştırılmasının sağlanması.

Bu çerçevede Gıda Bankacılığı mevzuatının tadilinde mevcut sistemde var olan 
vakıflara gerekli destekleri vererek sürdürülebilir bir yapı içinde olmaları 
hedeflenmektedir. 

• Gıda Bankacılığı Çalışması7



 3 ayrı senaryo hazırlandı 

 3 adet film çekimi gerçekleştirildi

 Kamu spotu  olarak hazırlandı

ses - görüntü ve verdiği mesaj ile gıda israfı 

farkındalığı - akılda kalıcılığı ön planda tutacak 

kaliteli bir çalışma planlandı.

• Kamu Spotu Çalışması8









Gıdaisrafi.com ve ilgili domainler alınmış olup web sitesi alt yapısı İSTİB dahilinde yapılacaktır.
www.gidaisrafi.com çok yakın bir tarihte online olacaktır.

• Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 59 milyon, nüfusun %72’si, mobil telefon kullanıcı sayısı 60 milyon, nüfusun 
%73’ü.

• günde ortalama 7 saat internette vakit geçiriliyor. 
• Türkiye’de nüfusun %63’ü, günde ortalama 2 saat 46 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor.
• Dünyada facebook kullanıcı sayısında 9, instagramda 5. sıradayız.
• hem facebook hem instagram da hikaye paylaşımı giderek artıyor, post edilen içeriklerdense kullanıcılar 

arkadaşlarının hikayelerini takip ediyor. Canlı yayın ve videolar ilgi çekiyor. 

• Sosyal Medya Çalışması9

http://www.gidaisrafi.com/


Gıda israfı konusuna dikkat çekmek.

Konuyu gündeme almak ve gündemde kalmasını 

sağlamak.

Birey veya kurum olarak gıda israfına nasıl son vereceğini 

anlatmak. 

Harekete geçirmek. 

Sadece bireysel olarak katkı sağlayan değil, çevresini de 

bilinçlendirmesini sağlamak. 











Gıda İsrafı Projesi - Web sitesi içerik ve tasarımı hazırlanmaktadır.













I. Bilgilendirmekten çok kullanım amaçlı hazırlanacak.

II. Hem alışveriş hem pişirme ve saklama alışkanlıkları değiştirmeyi yönelik.

III. Porsiyon hesabı, yemek tarifi, haftalık menüye göre alışveriş listesi eklentilerle 

gündelik hayatının içine kullanım pratiği yaratacağız.

IV. Kampanya katılan restoran ve marketlerin de kendi tanıtımlarını yapmalarını 

imkan verecek ve katkıları istenecek.

V. Mobil aplikasyonu kullandıkça puan kazanırlar, kampanyaya katılan 

kurumlardan indirim, hediye çeki, akbil geçiş vb alırlar. 

VI. Lokasyon takibi ile anlık, bulundukları yere göre bildirimlerde bulunabilir, 

aplikasyonu indiren kişilerin mobil haritasını takip ederek nokta atışı reklam 

çalışmaları yapılabilir. 



Gıda İsrafı konusunda işbirliği görüşmeleri yapılarak istatistiki bilgilerin toplanması, Kanun tasarılarının 
oluşturulması, Gıda Bankacılığın yaygınlaştırılması, gıda güvenliği sağlanmış bağışlar, farkındalık 
oluşturulması, çöplerin ayrıştırılması vb. konularda iletişim sağlanarak proje konularımızda ilerleme 
sağlanması.

• Cumhurbaşkanlığı
• Sıfır  atık Platformu
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
• Tarım ve Orman Bakanlığı 
• Milli Egitim Bakanlığı
• Tider – Türkiye İhtiyaç Derneği
• FAO 
• İBB, İSTAÇ
• Türk Alman Ünversitesi
• Türkiye Perakendiciler Federasyonu  
• Kaş Belediyesi 
…. Diğer ilgili STK’lar 

• Temasa geçilen kurum ve kuruluşlar

https://www.csb.gov.tr/
https://www.csb.gov.tr/

